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W związku z pracami legislacyjnymi nad poselskim projektem ustawy o zmianie 

ustawy Kodeks pracy, Pracodawc~_ Rzeczypospolitej Polskiej przesyłają w załączeniu 

swoje stanowisko wobec tego projektu, z prośbą o uwzględnienie naszych uwag. 
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Załącznik: Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy Kodeks pracy. · 
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Pracodawcy Rzeczypospolitej Po!skiej 

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy 

l. Ocena ogólna 

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają kierunek zmian prawnych ujęty w poselskim 

projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, gdyż zmierza on do 

postulowanego przez nas uelastycznienia prawa pracy. Z tego względu rozszerzenie 

katalogu prac dopuszczalnych w niedziele i święta o usługi transgraniczne 

należałoby uznać za działanie zasadne - zwłaszcza z uwagi na postępujące procesy 

globalizacyjne. Obecna regulacja uniemożliwia bowiem wykonywanie pracy w 

niedziele i święta na rzecz funkcjonujących na rynku światowym podmiotów 

zagranicznych, które obowiązują różne kalendarze świąt oraz strefy czasowe. 

Jednocześnie wskazujemy na to, że zaproponowany zapis projektowanej regulacji 

ma charakter zbyt ogólny, co może w praktyce okazać się problematyczne i dlatego 

wzbudza nasze zastrzeżenia. 

11. Uwagi szczegółowe 

1. Zdaniem Pracodawców RP "Wykonywanie prac z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej ( ... ) na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub 

zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy" - o czym stanowi 

dodany do art. 151 10 k.p. pkt 11 - może oznaczać de facto różnorodne czynności. W 

naszej ocenie jest to sformułowanie zbyt ogólne i zbyt szerokie. W praktyce może 

bowiem obejmować wszelkie kategorie prac w biurze lub w domu, o ile wiążą się one 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail). Zatem 

konsekwencje takiej zmiany przepisów mogą być dalej idące, niż zakładają to 

wnioskodawcy. Także uzasadnienie do projektu jest w tym zakresie dość 

enigmatyczne. Uważamy, że ze względu na znaczenie planowanej regulacji -

nieznanej dotąd w polskim prawie pracy - konieczne jest doprecyzowanie treści art. 

1 projektu. 
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2. W naszej ocenie projektowane rozwiązanie może przyczynić się do uatrakcyjnienia 

Polski jako miejsca lokowania nowych przedsiębiorstw w tym m.in. centrów obsługi 

administracyjno-informatycznej. Jak wskazują wnioskodawcy, sektor świadczenia 

usług biznesowych generuje w naszym kraju ok. 200 tys. miejsc pracy. Niemniej 

Pracodawcy RP zwracają również uwagę na to, że planowana nowelizacja - przy 

utrzymaniu obostrzeń wynikających z art. 151 10 k.p. wobec przedsiębiorców 

krajowych - może prowadzić do uprzywilejowania podmiotów zagranicznych. W tym 

ujęciu proponowana zmiana może budzić zastrzeżenia co do jej zgodności z 

Konstytucją RP, tj. z uwagi na zarzut wprowadzania nierówności podmiotów wobec 

prawa na niekorzyść polskich pracodawców. Dlatego też Pracodawcy RP postulują 

analizę projektowanych przepisów pod kątem ich zgodności z ustawą zasadniczą. 

3. Dodać trzeba, że z wdrożeniem proponowanego uregulowania nie wiąże się 

przyjęcie analogicznych norm przez inne państwa (nie wynika to z uzasadnienia do 

projektu). Tymczasem w przypadku wprowadzania uregulowań związanych z tzw. 

elementem zagranicznym zasadne byłoby uprzednie ustalenie tego, czy państwa, do 

których projektowana regulacja będzie się odnosić, zapewniają Polsce wzajemność 

w tym względzie. 

4. Pracodawcy RP proponują także rozważenie tego, by do projektu wprowadzić 

przepis, umożliwiający pracę w niedziele i święta w sektorze bankowym. W naszej 

opinii taka działalność wpisuje się w określony w Kodeksie rodzaj pracy powiązanej z 

użytecznościąspołeczną i codziennymi potrzebami ludności (art. 151 10
, pkt9, lit. b). 
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Uprzejmie informuję1 że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks . pracy 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Adam Szejnfeld). 

Zgodnie z art. 1519 § 1 Kodeksu pracy1 dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta 

określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Pomimo tego zapisu1 w art. 151:1.0 

Kodeksu pracy ustawodawca przewidział cały katalog wyjątków pozwalających na 

wykonywanie pracy w niedziele i święta. 

W porównaniu do systemów prawnych innych państw UE można stwierdzić1 że 

polskie przepisy o pracy w niedzielę i święta są bardzo elastyczne i liberalne1 gdyż w nazbyt 

wielu sytuacjach pozwalają na przymuszanie pracowników do pracy w tym czasie, 

pozbawiając ich jednocześnie możliwości odpowiedniego spędzenia i uczczenia tych 

ważnych dni w gronie rodziny i znajomych. 

W takim stanie rzeczy, postulat znaczącego rozszerzenia katalogu prac wymienionych 

wart. 151:1.° Kodeksu pracy- mając w szczególności na uwadze argumenty wnioskodawców 

o potrzebie dostosowania pracy pracownika w Polsce do systemów czasu pracy oraz świąt 

obchodzonych w innych państwach - należy uznać za wysoce szkodliwy i nie do przyjęcia. 

Z poważaniem 
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