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Pan     
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Marszałek   

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie numer 1831, Pana Senatora Adama Szejnfelda,                   

w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu 

pracy prawnych rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy.  

 

Szanowny Panie Marszałku,      

 

w związku ze złożonym w dniu 24 sierpnia 2022 r. oświadczeniem numer 1831, Pana 

Senatora Adama Szejnfelda, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.     

 

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szereg regulacji, które wpisują się w ramy elastycznego 

czasu pracy oraz których zastosowanie jest możliwe dzięki porozumieniom zawieranym 

między pracodawcą i pracownikami (lub związkami zawodowymi) w obrębie 

poszczególnych zakładów pracy.   

Jako istotny  element elastycznej organizacji czasu pracy można wskazać przykładowo 

możliwość przedłużenia w każdym systemie czasu pracy – przy zachowaniu ogólnych zasad 

dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – okresu rozliczeniowego 

czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy  (co odpowiada maksymalnej dopuszczalnej 

długości okresu rozliczeniowego czasu pracy w świetle dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji 

czasu pracy), jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub 

dotyczącymi organizacji pracy (art. 129  § 2 Kodeksu pracy).  
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Stosowanie 12 – miesięcznego okresu rozliczeniowego, pozwala pracodawcy na bardziej 

elastyczne rozplanowanie pracy i jej natężenia w poszczególnych miesiącach okresu 

rozliczeniowego w zależności od jego potrzeb związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy 

(wzmożone lub ograniczone zapotrzebowanie na usługi lub produkty, spowodowane np. 

sezonowością produkcji lub działalności, zmianami rynkowymi, systemem zamówień). 

Uregulowanie to jest wykorzystywane zwłaszcza w branżach, w których obciążenie pracą 

jest nierównomierne.   

W elastyczną organizację czasu pracy wpisują się również przewidziane w Kodeksie pracy 

możliwości: 

– zorganizowania pracy w ruchu ciągłym przy wykorzystaniu pracy zmianowej  

   (art. 146 k.p.),  

– wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.), 

–  wykonywania pracy w ramach ruchomego czasu pracy (art. 1401 k.p.), 

– stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.), 

– stosowania, na pisemny wniosek pracownika, indywidualnego rozkładu czasu pracy w 

ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.). 

Ponadto warto mieć na uwadze, że, na mocy art. 91 § 1 k.p., jeżeli jest to uzasadnione 

sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu 

stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki 

stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych 

ustaw i aktów wykonawczych. Porozumienie, o którym mowa wyżej, zawiera pracodawca 

i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca  

nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie takie zawiera pracodawca 

i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy               

(art. 91 § 2 k.p.).  

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przepisy Kodeksu pracy przewidują 

obecnie szereg rozwiązań umożliwiających stosowanie elastycznej organizacji czasu pracy, 

korzystnej zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Wydaje się zatem, że 

problemem w tym zakresie może nie być brak prawnych możliwości stosowania 

elastycznej organizacji czasu pracy, ale niestosowanie lub niewystarczające korzystanie z 

tych instytucji w praktyce.  
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Warto przy tym mieć na uwadze, że do źródeł prawa pracy, oprócz przepisów Kodeksu 

pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki 

pracowników i pracodawców zalicza się także akty zbiorowego prawa pracy (tzw. źródła 

wewnątrzzakładowe), które tworzone są przez pracodawcę (lub związek pracodawców) 

oraz związki zawodowe (lub załogę zakładu). W świetle bowiem art. 9 k.p. źródłem prawa 

pracy są także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie 

porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 

stosunku pracy; przy czym  postanowienia tych aktów nie mogą być mniej korzystne dla 

pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. 

Powyższy katalog aktów zbiorowego prawa pracy pozwala pracodawcy oraz związkom 

zawodowym (lub załodze zakładu) na szczególne uregulowanie praw i obowiązków stron 

stosunku pracy.  

Konkludując, przepisy Kodeksu pracy przewidują szeroki wachlarz regulacji prawnych 

dających możliwość zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami (lub 

związkami zawodowymi) w obrębie poszczególnych zakładów pracy w zakresie elastycznej 

organizacji czasu pracy. Są wśród nich zarówno unormowania korzystne dla 

pracodawców, jak i dla pracowników, które ułatwiają w istotny sposób utrzymanie 

ciągłości produkcji  i zachowanie miejsc pracy.   

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone zmiany 

przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie.   

Natomiast w odniesieniu do poruszonej w oświadczeniu kwestii „wsparcia 

przedsiębiorców, w szczególności z sektora MSP”, oraz „działań zapobiegawczych w 

aspekcie zbliżającego się spowolnienia gospodarczego”, właściwy w tym zakresie Minister 

Rozwoju i Technologii wskazuje, że obserwowane spowolnienie jest naturalnym 

cyklicznym wyhamowaniem po okresie silnego postpandemicznego ożywienia polskiej 

gospodarki w 2021 r.  Przy czym w swojej letniej prognozie Komisja Europejska 

podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 3,7 do 5,2 proc. Ponadto, pomimo 

pandemicznych zawirowań i oddziaływania wojny rynek pracy pozostaje stabilny. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach powyżej 9 pracowników) 

wciąż rośnie, a w lipcu br. po raz pierwszy liczba etatów przekroczyła 6,5 mln. Stopa 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25010680&refSource=guide&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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bezrobocia w sierpniu br. utrzymała się na poziomie 4,9%, który jest najlepszym wynikiem 

od ponad 30 lat. 

Według danych Eurostatu zharmonizowana stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 2,6%. 

Niższy niż w Polsce wskaźnik odnotowano jedynie w Czechach (2,3%), a średnio w UE 

wyniósł on 6%. 

Jak wskazuje Ministerstwo rozwoju i Technologii rozwojowi gospodarczemu sprzyja 

przemysł odporny za zewnętrzne zaburzenia, zarówno podczas kryzysu pandemicznego 

(produkcja w 2020 r. spadła zaledwie o 1,9% r/r, a w 2021 wzrosła o 14,4%), jak i obecnie 

(w okresie styczeń-lipiec br. produkcja była o 12,9% wyższa r/r). O dobrej kondycji 

przemysłu świadczy także wzrost wartości dodanej w II kw. br. o 8,8% r/r na tle 

przeciętnego jej wzrostu w gospodarce o 5,3%. Korzystne wyniki polskiego przemysłu, w 

obliczu zaburzeń związanych z pandemią i wojną, to także efekt tego, że Polska oparła się 

obserwowanemu w zachodniej Europie procesowi deindustrializacji. Polskę, na tle krajów 

regionu, wyróżnia znacząca dywersyfikacja produkcji, rosnąca efektywność wykorzystania 

zasobów oraz dojrzałość rynku konsumenckiego.  

Jak podkreśla Minister Rozwoju i Technologii odniesiony w oświadczeniu problem 

wysokiej inflacji jest w głównej mierze wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych, 

w tym wysokich światowych cen surowców i energii.  

Wysoki poziom cen pozostaje problemem globalnym. Z wyższą inflacją zmaga się 

większość sąsiadów Polski, np. w krajach bałtyckich ceny rosną w tempie przekraczającym 

20% r/r, w Niemczech sierpniowy szacunek 7,9% jest najwyższy od blisko 50 lat, a w Belgii 

(9,9%) inflacja jest najwyższa od 1976 r. W celu zmniejszenia skutków wysokich cen w 

Polsce rząd podejmuje działania takie jak przedłużenie obowiązywania Tarcz 

antyinflacyjnych do końca 2022 r., dodatek węglowy, procedowany dodatek do 

ogrzewania  czy przygotowywany program wsparcia dla branż energochłonnych. 

Obecnie istotnym wyzwaniem dla całej światowej gospodarki jest także przebudowa 

łańcuchów dostaw. Zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw wymagają podjęcia 

działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, w szczególności oparcie 

ich na krajowych i europejskich surowcach i materiałach, jednak w ostateczności decyzje 

o skracaniu łańcuchów i przenoszeniu produkcji podejmują firmy. O pomoc w kwestiach 

eksportowych i importowych firmy mogą zwracać się do instytucji rozwoju Grupy PFR, w 
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tym przede wszystkim do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Informacje są 

dostępne również na stronach: biznes.gov.pl czy Access2Markets - unijny punkt 

kontaktowy, który umożliwia uzyskanie informacji potrzebnych do prowadzenia handlu z 

państwami trzecimi, takich jak taryfy celne, podatki, procedury, formalności i wymogi, 

reguły pochodzenia, środki wywozowe, statystyki, bariery handlowe itp. Ponadto, MŚP w 

internacjonalizacji pomagają ośrodki Europejskiej Sieci przedsiębiorczości (EEN). W Polsce 

mamy 29 ośrodków EEN zgrupowanych w 4 konsorcjach. Obecnie dla MŚP z UE i Ukrainy, 

które utraciły rynek importu/eksportu w związku z obecną sytuacją geopolityczną 

Platforma „Supply Chain Resilience”, uruchomiona w ramach EEN, pomaga w nawiązaniu 

nowych partnerstw biznesowych, które mogą podtrzymać zaopatrzenie w określone 

dobra, pozyskując je z innych źródeł. 

Dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w okresowych trudnościach albo są niewypłacalni 

albo zagrożeni likwidacją lub upadłością, niezależnie od źródła ich problemów, programy 

wsparcia oferują Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP). ARP wykonując zadanie powierzone przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki udziela zwrotnej pomocy finansowej na zapewnienie płynności 

firmie na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia 

likwidacji. Przewidziane są trzy rodzaje pomocy: pomoc na ratowanie (pożyczka na maks. 

6 miesięcy), tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne (pożyczka na maks. 18 miesięcy – 

tzw. mała restrukturyzacja) i pomoc na restrukturyzację (maks. na 10 lat, różne formy: 

pożyczka, objęcie obligacji, wejścia kapitałowe lub ulga w wykonaniu administracyjnej 

kary pieniężnej). MŚP mogą skorzystać ze wszystkich rodzajów pomocy, duże 

przedsiębiorstwa – z pomocy na ratowanie i na restrukturyzację. Nabór wniosków trwa i 

ma charakter ciągły. Z kolei PARP realizuje program System wczesnego ostrzegania, 

którego celem jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP znajdujących się w 

okresowych trudnościach oraz wyposażenie menedżerów tych przedsiębiorstw w 

kompetencje niezbędne do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w ich firmach 

i podejmowania działań prewencyjnych. 

Dodatkowo Minister Rozwoju i Technologii informuje, że BGK rozszerzył ofertę o nowe 

produkty gwarancyjne, które powstały w oparciu o ustawę o zmianie ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 

niektórych innych ustaw. Na mocy wymienionej ustawy powołano w BGK Fundusz 
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Gwarancji Kryzysowych (FGK), który stanowił dla BGK podstawę do wdrożenia gwarancji 

dla faktoringu i gwarancji płynnościowej, w tym na inwestycje. Gwarancja spłaty kredytów 

udzielanych w celu zapewnienia płynności jest dostępna dla średnich i dużych 

przedsiębiorców, natomiast gwarancja dla faktoringu jest dostępna dla MŚP i dużych 

przedsiębiorców. W przypadku jednego przedsiębiorstwa gwarancja nie może przekroczyć 

kwoty 200 mln zł, a wartość pożyczonego kapitału nie może przekroczyć 250 mln zł. 

Gwarancje na tych warunkach mogą być oferowane do 31 grudnia 2022 r. BGK podjął 

również działania w celu zapewnienia możliwości stosowania, także po 30 czerwca  

2022 r., preferencyjnych parametrów dla gwarancji, które skutecznie wspierały 

przedsiębiorców z sektora MŚP w czasie epidemii COVID-19, tj. gwarancji de minimis, 

gwarancji Biznesmax i gwarancji dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych. 

Ponadto, zostało zwiększone przeznaczenie środków na poszczególne programy 

gwarancyjne. Gwarancje zostały wydłużone do 31 grudnia 2022 r. Gwarancje ze środków 

BGK stanowią pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej 

C (2022) 1890 z 23 marca 2022 r. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. 

Obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prowadzone są prace nad kolejnymi 

rozwiązaniami, które poprawią prawne i instytucjonalne otoczenie biznesu. MRiT 

koncentruje się również na tworzeniu warunków pod inwestycje i rozwój. Do działań tych 

należy, m.in.:  

 realizacja „Strategii produktywności 2030”, która stawia na niskoemisyjną i 

cyfrową gospodarkę. Strategia obejmuje kilka obszarów kluczowych dla 

transformacji w kierunku gospodarki przyszłości opartej na wzroście 

produktywności, innowacyjności i dostosowaniu się do globalnych trendów; 

 realizacja Polityki zakupowej państwa. Istota Polityki Zakupowej Państwa polega 

na określeniu priorytetowych działań Polski w obszarze zamówień publicznych, a 

także pożądanego kierunku działań zamawiających w zakresie udzielanych 

zamówień, który powinien obejmować w szczególności zakupy innowacyjnych lub 

zrównoważonych produktów oraz usług. Priorytetami pierwszej Polityki 

Zakupowej Państwa (uchwalonej przez Radę Ministrów 11 stycznia 2022 r.) są: 

    - rozwój potencjału MŚP, m.in. poprzez dążenie do zwiększenia liczby MŚP  
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 uczestniczących w rynku zamówień publicznych, zobowiązanie zamawiających do  

stosowania instrumentów i rozwiązań pozwalających na podniesienie wolumenu 

zamówień udzielanych MŚP, wsparcie merytoryczne MŚP, mechanizm certyfikacji 

wykonawców, który będzie polegać na ograniczeniu po stronie wykonawców 

obowiązków formalnych związanych z udziałem w procedurach zamówieniowych, 

co będzie stanowiło istotny czynnik zachęcający do partycypacji w rynku 

zamówień publicznych,  

   - profesjonalizacja zamówień publicznych,  

   - innowacyjne i zrównoważone zakupy; 

 nowelizacja ustawy antyzatorowej, która ma poprawić walkę z zatorami 

płatniczymi i oparta jest na dotychczasowych doświadczeniach resortu rozwoju, 

UOKiK oraz sygnałach z rynku. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów, 

uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności 

postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności umownych klauzul ograniczających 

cesję wierzytelności w relacjach asymetrycznych. 

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 13 września br.; 

 wprowadzenie tzw. Tarczy prawnej w celu uproszczenia i elektronizacji procedur 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tarcza przewiduje zmianę 

ponad 40 ustaw; 

 wprowadzenie fundacji rodzinnej. Projekt zakłada, że przekazanie majątku do 

fundacji rodzinnej pozwoli ochronić majątek przed rozdrobnieniem i utratą 

kontroli nad majątkiem (przedsiębiorstwem) w przypadku dziedziczenia i 

ułamkowego podziału praw nabywanych w spadku albo powstaniem obowiązku 

zapłaty zachowku. Jednocześnie projekt przewiduje zapewnienie członkom rodziny 

i osobom bliskim fundatorowi środków do życia. Projekt powstaje z myślą o 

właścicielach większych firm, chociaż nie wprowadza nadmiernych wymogów, aby 

nie wykluczyć mniejszych, rozwijających się firm (minimalna wartość wnoszonego 

do fundacji rodzinnej majątku to 100 000 zł). Obecnie jest przygotowywana wersja 

projektu, która ma trafić do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie w 2023 r.; 
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 stworzenie polskiego modelu akcjonariatu pracowniczego. Nowoprojektowana 

instytucja będzie stanowić formę uczestniczenia pracowników w bezpośrednim 

lub pośrednim zarządzaniu podmiotami zatrudniającymi, w tym w głównej mierze 

w charakterze ich współwłaścicieli. Mechanizm z jednej strony pozwala na 

zwiększenie indywidualnych zysków pracownika (bieżących lub stanowiących 

zabezpieczenie emerytalne), a z drugiej na udział w rozwoju i wzroście wartości 

przedsiębiorstwa. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia konsultacji 

Zielonej Księgi; 

 promocja Polskiej Strefy Inwestycji oraz wzmacnianie inwestycji zagranicznych w 

Polsce. Polska Strefa Inwestycji i grantowy Program wspierania inwestycji o 

istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 to dwa instrumenty 

zachęcające przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. 2021 r. był rekordowy 

pod względem wartości inwestycji w programie grantowym oraz w Polskiej Strefie 

Inwestycji;  

 praca nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska 

prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt ustawy stanowi kolejny 

krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym 

działają polskie firmy. Wsłuchując się w opinię przedsiębiorców udało się 

zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić regulacje jeszcze 

skuteczniej broniące ich praw. Obszary te dotyczą tematyki: rozpoczynania 

aktywności ekonomicznej, prowadzenia firmy, sukcesji, a także zasad i sposobu 

stanowienia prawa gospodarczego.”  

 

Przekazując powyższe, wyrażam nadzieję, że przedstawione informacje i 

wyjaśnienia zostaną uznane za satysfakcjonujące i wyczerpujące.    

 

Z wyrazami szacunku 

Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

/-kwalifikowany podpis 

elektroniczny-/   
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