
 

 

Warszawa 16 czerwca 2020 r. 

KL/309/222/RL/2020 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

Pan  

Jan Filip Libicki  

Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

W nawiązaniu do ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 142), w załączeniu przesyłam uwagi 

Konfederacji Lewiatan w zakresie regulacji prawa pracy. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

Uwagi do ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 142) w zakresie regulacji prawa pracy. 



 

 

 

Uwagi do ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 142) w zakresie regulacji prawa pracy  

 

 

I. Odnośnie do art. 75 zmieniającego ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) – 

dalej ustawa z dnia 2 marca 2020 r.: 

 

1. Art. 75 pkt 1) w zakresie art. 3 (praca zdalna) 

 ust. 3 proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności 

możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. 

W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części 

wytwórczych lub usług materialnych. Praca nie musi być wykonywana regularnie w formule 

pracy zdalnej. 

Uzasadnienie: Proponujemy usunięcie warunku w postaci posiadania odpowiednich 

umiejętności i możliwości lokalowych. Te postanowienia są bardzo nieprecyzyjne. Ponadto 

proponuje się doprecyzować, iż polecenie pracy zdalnej nie musi oznaczać, iż taka forma pracy 

ma charakter stały. 

 

 ust. 6. proponuje się nadąć następujące brzmienie: 

„6. W ramach kontroli wykonywania pracy zdalnej pracodawca może zobowiązać pracownika do 

prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych 

czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.” 

Uzasadnienie: Proponujemy przeformułowanie ust. 6, aby podkreślić, iż ewentualny obowiązek 

prowadzenia ewidencji jest tylko możliwym do wykorzystania elementem uprawnień 

kierowniczych pracodawcy.  

 

 proponuje dodać się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej 

pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami 

do pracy” 

 

 



 

 

Uzasadnienie:  

Proponujemy przywrócenie ustępu nr 9 z pierwotnej propozycji Rządu RP, który w jakimś 

zakresie doprecyzowuje odpowiedzialność pracodawcy w ramach pracy zdalnej.  

 

Niezależnie od powyższego w pkt. II stanowiska proponuje się wydłużyć okres stosowanie 

przepisu dotyczącego pracy zdalnej do końca 2020 r. 

 

2. Art. 75 pkt 7 w zakresie dodanego art. 15gb  

 proponuje dodać się nowy ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przepisy ust. 1-7 nie naruszają przepisów art. 91 oraz art. 231a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy ’’ 

Uzasadnienie:  

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości należy doprecyzować, że przepis ten nie stoi na 

przeszkodzie możliwości zawarcia porozumień, o których mowa w art. 91 oraz w art. 231a 

Kodeksu pracy, jeśli spełnione są przesłanki określone w tych przepisach.  

 

3. Art. 75 pkt 7 w zakresie dodanego art. 15ge   

 proponuje się nadać następujące brzmienie ustępowi 1 i 2: 

„(…)  

Art. 15ge. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy  

w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu 

wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2, pracodawca może: 

1) nie tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

2) nie dokonywać odpisu podstawowego, 

3) nie wypłacać świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278). 

2. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 1, działają organizacje związkowe 

reprezentatywne, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2, rezygnacja z obowiązków,  

o których mowa w ust. 1, następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi. 

 

Uzasadnienie: 

Brzmienie przepisu art. 15ge ust. 1 budzi obecnie szereg zastrzeżeń, wątpliwości. Nie jest 

zrozumiałe co oznacza stwierdzenie: może zawiesić obowiązki: 

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego./ 

Zmiana ustępu 1 skutkuje koniecznością zmiany ustępu 2.  



 

 

4. Art.75 pkt 7 w zakresie dodanego art. 15gf – rozważenia wymaga celowość wprowadzania tego 

przepisu, biorąc pod uwagę aktualne poglądy doktryny prawa pracy, że tylko ważne powody 

mogą upoważniać pracodawcę do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Umowy  

o zakazie konkurencji z reguły przewidują możliwość odstąpienia od niej lub jej rozwiązania  

w ściśle określonych w umowie przypadkach. Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 24 maja  

2011 r. II PK 298/10 stwierdził, że w czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu 

zatrudnienia strony mogą w drodze zgodnych ustaleń (odrębnego porozumienia, aneksu) 

skorygować swoje wzajemne zobowiązania stosownie do zmieniających się okoliczności 

faktycznych - aż do rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Mogą też w umowie o zakazie 

konkurencji z góry postanowić, iż zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji, spowodowane 

ustaniem przyczyn uzasadniających taki zakaz, wywoła skutek w postaci wygaśnięcia umowy. 

Mogą również do umowy o zakazie konkurencji wprowadzać postanowienia dopuszczające 

wcześniejsze rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem pracodawcy, jednak pod warunkiem, że 

w umowie tej zostaną wskazane okoliczności stanowiące niezbędną przesłankę i warunek 

wypowiedzenia umowy. 

 

II. Proponuje się wprowadzenie do projektu ustawy nowego artykułu 701  

 

„Art. 701 Przepis art. 3 ustawy zmienianej w art. 75, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się do dnia  31 grudnia 2020 r.” 

Uzasadnienie: Artykuł 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) reguluje kwestie wykonywania 

pracy zdalnej. Ze względu na szczególne okoliczności i dążenie do zapewnienia pewności 

funkcjonowania przedsiębiorstwom proponuje się wydłużenie przepisów dotyczących pracy 

zdalnej do końca bieżącego roku. W tym czasie należy rozpocząć rozmowy na systemowym 

rozwiązaniem kwestii pracy zdalnej.  

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/309/222/RL/2020 


