
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 1944 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJDOSPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks pracy (druk nr 1539) 

Marszałek Sejmu na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 sierpnia 2013 r.- na podstawie art. 87 

ust. 2 w związku z art. 90 ust. l Regulaminu Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 12 września i 21 listopada 2013 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

l -/T o masz Szymański /-/Witold Pahl 
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Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia                 2013 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94, z późn. zm.1)) w art. 15110 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
pkt 11 w brzmieniu: 
„11) przy wykonywaniu prac: 

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa 
telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o 
których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy, 

b) zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy, o których mowa w lit. a.”. 
 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 

668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 
r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 
2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 
1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, 
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 116, poz. 740, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 219, poz. 1704 i Nr 58, poz. 485, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 
182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1665 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 
181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, z 
2012 r. poz. 908, 1110. 
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Warszawa,.4ł-iistopada 2013 r. 

Pan 
Witold Pahl 
Przewodniczący 

Komisji NadzWyczajnej 
do spraw zmian·w kodvflkacjach 
Sejm RP 

, ąpinia o zgodno5ci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy .. Kodeks 
· / · pracy ujętego w spraw~zdaniu /(omisji NadzłNyaajnej do spraw zmian w kodyflk"cjadt 

'(dltfk 1944) wyrazona na podstawie art: 13 ust •. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r.· . 
o:dZiałach:admirlistracji rządowej (Dz. u. z l007 r. Nr 65, pot. 437 z p61n~ ~in.) w zvltiązku .· 
z·art. 42 usł. .4 i art~ 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw 
etłonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Ponie Pnewodniczący, 

w związku z p~edłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy ~ Kodeks pracy . ujętym 
w sprawozdani·u ·Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk 1944). · 

. pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. · · 

Proje~ ustawv nie jest sprzeczny l prawem Unii Europejskiej. 

. ·oo wiadomości: 
. Pan Władysław Kosinb1k-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

z poważaniem 
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