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STANOWISKO 

ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USLUG BIZNESOWYCH WPOLSCE (ABSL) 

W SPRAWIE ROZSZERZENIA KATALOGU PRAC W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA 

(pismo GM8-WP-173-177/13) 

W odpowiedzi na pismo GMS-WP-173-177/13 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych pozytywnie opiniuje 
projekt poselski ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy wniesionej przez Klub Parlamentarny Platformy 
Obywatelskiej. który dotyczy zmiany art. 1511° Kodeksu pracy. 

świadczenie pracy na rzecz podmiotów prowadzących działalność w innych strefach czasowych łub działających w 
państwach z odmiennym niż w Polsce kalendarzem dni świątecznych staje się rzeczywistością, w której na co dzień 
funkcjonuje wielu przedsiębiorców działających w Polsce. Jest to zjawisko, które najbardziej dotyka sektor 
nowoczesnych usług biznesowych. W dobie globalizacji polscy pracodawcy współpracują z tirmami mającymi 
swoje siedziby na całym świecie. Specyfika świadczenia nowoczesnych usług, z wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej, powoduję, że są oni zobowiązani zapewnić ciągłość procesów biznesowych niezależnie od 
obowiązujących ich innych godzin prowadzenia działalności, a także odmiennego kalendarza dni wolnych od 
pracy. Przedsiębiorcy muszą nie tylko dostarczyć usługi na najwyższym światowym poziomie, ale także zapewnić, 
że będą one dostarczane w systemie 7/24. · 

Mając na uwadze konieczność uregulowania tej kwestii popieramy rozszerzenie katalogu prac wymienionych w 
art. 15110 Kodeksu pracy o pracę przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
na necz przedsiębiorcy zagranicznego łub zagranicznego oddziału łub przedstawicielstwa polskiego 
przedsiębiorcy, ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy u wyżej wymienionych 
podmiotów. 
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Jednocześnie liczymy na pilne podjęcie prac legislacyjnych nad tym projektem, gdyż wprowadzenie 
proponowanych zmian jest kluczowe dla utrzymania wielu dotychczasowych miejsc pracy, w szczególności w 
sektorze nowoczesnych usług biznesowych, jak i przyciągnięcia do Polski nowych inwestycji. 

Celem proponowanych zmian w kodeksie pracy jest umożliwienie warunków dla tworzenia miejsc pracy w 
sektorze obsługującym rynki zagraniczne w sytuacjach, gdy w Polsce mamy dzień wolny, który w innym kraju jest 
dniem pracy. Postulowane zmiany mają doprowadzić do zwiększenia ilości wysoko płatnych miejsc pracy w Polsce, 
a także wzmocnić konkurencyjność polskich przedsiębiorców na globalizującym się rynku usług. Obecne 
rozwiązania prawne sprawiają często, że w procesie decyzyjnym uwzględniającym obowiązujące przepisy, wiele 
projektów lokowanych jest poza Polską. Z danych tylko jednej firmy rekrutacyjnej działającej na polskim rynku 
pracy, w latach 2012/2013 ze względu na obowiązujące przepisy kodeksu pracy w tym zakresie, straciliśmy ponad 
2100 miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. 

Przez ostatnie kilka lat Polska wyrosła na lidera w centrach usług dla biznesu. Niektór-ey przedstawiciele sektora 
twierdzą wręcz, że po Indiach i Chinach jest trzecim najważniejszym na świecie rynkiem dla lokowania takich 
inwestycji. Centrów usług z zagranicznym kapitałem działa obecnie ponad 400, a pracuje w nich już ponad 105 tys. 
osób - wynika z danych zebranych przez ABSL. Wartość dostarczonych usług - z których 90 proc. trafia na 
eksport - wynosi 7,7 mld zł. Według ABSL, to najszybciej rosnący sektor polskiej gospodarki pod względem 
zatrudnienia. W latach 2009-12 liczba miejsc pracy zwiększyła się aż o 75 proc. 

Dynamika zatrudnienia w sektorze usług biznesowych 

REGION UCZBAMIEJSC PRACY W WZROST PROC. 2010/2011 

2011 R. W TYS. 

Europa Srodkowa i Wschodnia 304 19 

Indie 2701 lO 

Afryka Srodkowa i Wschodnia 83 5 ł 

Ameryka Łacińska 384 15 

Azja Południowo-Wschodnia 1636 25 

Źródło: Gartner; EESTCom; China Sourcing; NASSCOM; BP AP; BRASSCOM 

KRAJ 

Polska 

Czechy 

Węgry 

UCZBA CENTROW USLUG LICZBA PRACOWNIKOW 
WTYS. 

375 100,0 

237 40,6 

98 32,2 
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Rumunia 79 31,6 

Bułgaria 54 13,0 

Słowaqa 42 22,0 

źródło:ABSL 

By osiągnąć niewzruszalną pozyqę lidera na światowym rynku usług, Polska musi spełniać wiele kryteriów 
ekonomicznych. ale wśród nich jak pokazuje praktyka światowa, zasadniczą rolę odgrywają przepisy prawa pracy. 
Zmiany w zakresie przepisów praca pracy są ważnym, często pierwszym z którym stykają się inwestorzy, 
wskaźnikiem tego, czy system prawa nadąża za praktyką i potrzebami cywilizacy,jnie zmieniających się 
społeczeństw i gospodarek, czy też nie. Niestety, należy stwierdzić, iż polskie przepisy prawa pracy pozostają 
niekonkurencyjne w stosunku do legislacji innych rozwijających się gospodarek. 

Istniejące regulacje kodeksu pracy nie uwzględniają zmian, jakie nastąpiły w globalnej gospodarce w obszarze 
świadczenia nowoczesnych usług przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w ciągu ostatnich 
lalkunastu latach. 

W obecnym brzmieniu art. 15110 Kodeksu pracy nie dopuszcza wykonywania pracy w niedziele i święta na rzecz, 
zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, któcych obowiązują różne kalendarze świąt i dni 
wolnych. W szczególności chodzi o prace przy świadczeniu usług za granicę, ze względu na inny tydzień pracy, na 
przykład od niedzieli do czwartku oraz inny kalendarz świąt w krajach obsługiwanych przez centra działające w 
Polsce. 

Pracodawca, może obecnie posiłkować się jedynie regulaqami dotyczącymi dozwolonej pracy w niedziele i święta, 
w przypadku pracy na zmiany lub pracy w ruchu ciągłym, ale nie zawsze wprowadzenie takich systemów pracy jest 
możliwe i potrzebne, szczególnie gdy praca świadczona jest w tej samej stfefie czasowej. 

Podkreślić należy, że rozszerzenie katalogu prac w Praca w niedzielę i święta będzie dotyczyła kilku procent 
spośród zatrudnionych pracowników i tylko w ograniczonym wymiarze czasu pracy, często wykonywanej z domu. 

Polska jest obecnie w bardzo ważnym momencie swojego rozwoju, w którym albo uzyskamy zasadniczą przewagę 
konkurencyjną na rynku globalnym, albo staniemy się, owszem rozwijającym się, lecz niebędącym w awangardzie i 
niemającym szans na skokowe odbicie od peletonu, tylko jednym z wielu krajów Europy. 
Dlatego tak ważne jest wykorzystanie szansy, jaką daje nam umożliwienie świadczenia usług biznesowych, dla 
przedsiębiorstw poza granicami, które pomogłyby nie tylko zachować obecne liczne miejsca pracy w tym sektorze, 
ale również poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy na przyszłość, a co za tym idzie stworzyć w Polsce 
kolejne miejsca pracy. 

z informaqi zebranych od członków ABSL zmiany w Kodeksie pracy umożliwiające prace w święta pozwoliłyby 
jeszcze w tym roku na uruchomienie rekrutacji i utworzenie następujących miejsc pracy dla osób z wyższym 
wykształceniem Oicenc:jat) i znajomością języków obcych: 

- BPO (Business proces outsourcing) Polska północna - 400 miejsc pracy, 

- BPO sektor finansowy Polska południowa - 6oo miejsc pracy; 
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- SSC (Shared Services Sector) Polska środkowa -: 400 miejsc pracy; 

- ITO (IT Outsourcing) Polska południowa - 700 miejsc pracy; 

- SSC Polska zachodnia 200 miejsc pracy, 

-Sektor FMCG- Regionalne Centrum Usług Wspólnych (Flanowania logistyki w zakresie produkcji i łańcucha 
dostaw) -liczba pracowników 400 osób- co najmniej Bo% wykształcenie wyższe, absolwenci ewentualnie osoby z 
krótkim stażem w innej firmie. 

Potencjalna dodatkowa inwestycja - min. 300 osób -kryteria jak wyżej. 

Poniżej przedstawiamy przykłady rozwiązań w innych krajach: 

SZWECJA 

WIELKA 
BRYTANIA 

Gwarantowany pracy w U1cua••""'• 
organizacyjnych przeciwwskazań; 
praca na dyżurze w niedziele, gdy nie może zostać wykonana w inne dni tygodnia, w 
specyficznych przypadkach; 
praca w niedziele w przemyśle, jeśli przerwanie produkcji wymagaloby zatrudnienia 
więcej pracowników; 
władze mogą ustanowić inny dzień odpoczynku, w specyficzny\:h przypadkach; 
Generalnie, praca w niedziele i świętajest zabroniona, lecz istnieje wiele wyjątków, 
w sytuacjach, gdy gwarantowalaby społeczeństwu "nieprzerwany i regularny 
ekonomiczny i socjalny byt życiowy". 
Wyjątkami są nie tylko prace w szpitalach, policji, ruchu drogowym, energetyce czy 
w restauracjach, lecz także w fabrykach i innych gał1~8Jch Dlrzetnvsllu. 
Praca w niedziele i dozwolona tylko, W11•Ko:narta 
dzień 

•'"o!óc""''"\J<t DlOZllW1rlilt. pracy w WE~OZllelE 
nie zobligowany pracy w te dni, chyba, że charakter W\J•knlnVłl~rllno~i 
wymaga (np.: praca w policji, straży pożarnej) lub zostało to uz~~odl!lioJlle 
pracodawcą. 
Jeśli charakter wykonywanej pracy nie wymaga pracy w niedziele i święta, stosuje 
się dodatkowe zasady prawne. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i 
święta nie uregulowane przez prawo, a jest ustala-ne miedzy pracodawcą i 
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Specjalne warunki dla pracowników handlu i produkcji (niedziele opcjonalnym 
dniem woln ) 

IRLANDIA Niedziela dniem odpoczynku, chyba ze ustalono inaczej w kontrakcie; 
oraz sobota, gdy długość okresu odpoczynku większa niż 24 godz.; 
w święta (poza pracownikami czasowymi, którzy nie przepracowali u danego 
pracodawcy min. 40 godzin w ciągu 5 tygodni przed dniem świątecznym) jedna z 
poniższych opcji: 
- płatny dzień wolny 
- dodatkowy dzień urlopu 
-dodatkowa "dniówka" 
- płatny dzień wolny w ciągu miesiąca od święta 
Pracownik musi podjąć decyzję na 21 dni przed dniem świątecznym, leczjeśli nie 
zade du"e na min. 14 dni rzed, racodawca dzieła tn dzień woln . 

TURCJA To, czy praca w świętajest dozwolona czy nie, jest ustalane w porozumieniu 
zbiorowym lub przez kontrakt pracowniczy. W przypadku braku takiego ustalenia, 
pracownik musi wyrazić zgodę na pracę w święta. 
Nie ma listy wyjątkowych prac, które mogą być wykonywane w święta, leczjest 
możliwe uzgodnienie pracy w święta z pracownikiem w jego kontrakcie lub poprzez 

kanie · o z od . 
USA Generalnie praca w niedziele i świętajest zwykle dozwolona. Nie ma listy zawodów, 

w których praca w te dni jest dozwolona lub zabroniona. 
W prawie federalnym nie ma wskazań na temat pracy w niedziele i święta. Wszelkie 
ustalenia w tym zakresie są podejmowane przez poszczególne stany. Tylko niektóre 
z nich wymagają ustalenia jednego dnia wolnego w ciągu tygodnia pracy lub 
wskazu" , że racowniknie może zostać ukaran za niez od na ra w niedziele. 

/ Z poważaniem" 

rttlll_~yt rjv{[L__--
i Jolanta Jaworska 

, --/ Wiceprezes 
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 
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