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PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 111-021-102/16 

SEKRETARIAT Z=CY SZEFA KS 

L. dz ........................................................... .. 

Data wpływu Q.S.:Q.'~ ... ~LG 

Szanowny Panie Ministrze, 

Do druku nr 298 

Warszawa, dnia G~ marca 2016 r.· 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 marca 2016 r., GMS-WP-173-70/16 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy- Kodeks pracy. 

Z poważaniem 

w/z ~ 
Teresa Flemming- Kulesza 
Prezes Sądu Najwyższego 



SĄD NAJWYŻSZV 
BIURO STUDIÓW i ANALIZ 

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

BSA III- 021-102/16 

Warszawa, dnia 2~ marca 2016 r. 

Opinia do rządowego projektu 

Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

1. Przedmiot projektu 

Oceniany projekt został przedstawiony przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii 

Sejmu z dnia 9 marca 2016 r. znak: GMS-WP-173-70/16. Przedmiotem projektu są 

zmiany dotychczasowego brzmienia art. 29 § 2 k.p., art. 1043 § 2 k.p., art. 2001 § 5 

k.p. zobowiązujące pracodawcę do spełnienia wynikających z nich obowiązków 

informacyjnych przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Konsekwentnie zmianie 

ma ulec także art. 281 pkt 2 k.p. poprzez usankcjonowanie dopuszczenia pracownika 

do pracy bez zrealizowania obowiązku, o którym mowa wart. 29 § 2 k.p. (informacja 

o warunkach zatrudnienia). 

Projektowana zmiana znajduje uzasadnienie, jednak wyłącznie co do treści 

art. 29 § 2 k.p., w którym rzeczywiście mowa obecnie o obowiązku doręczenia 

informacji o warunkach zatrudnienia w dniu rozpoczęcia pracy. Słusznie podnosi się 

w uzasadnieniu projektu, że może to prowadzić do dopuszczenia pracownika do 

pracy bez informacji o warunkach zatrudnienia. W konsekwencji uzasadnione jest 

także nadanie nowego brzmienia art. 281 pkt 2 k. p. 

Nie jest natomiast zasadna zmiana treści art. 1043 § 2 k.p. oraz art. 2001 § 5 

k.p. W obu tych przepisach mowa bowiem o konieczności spełnienia obowiązku 

informacyjnego "przed rozpoczęciem przez pracownika pracy", co jest synonimem 

"dopuszczenia do pracy". Ani w odniesieniu do obowiązku zaznajomienia pracownika 

z regulaminem pracy, ani co do obowiązku zaznajomienia pracownika młodocianego 



z wykazem prac lekkich pracodawca nie może zasłaniać się twierdzeniem, że ma te 

obowiązki spełnić w dniu rozpoczęcia pracy. Nie ma zatem potrzeby modyfikować 

tych regulacji. 

2. Wnioski 

Zmiany treści art. 29 § 2 k.p. oraz art. 281 pkt 2 k.p. są uzasadnione. Nie ma 

natomiast konieczności dokonywania zmian wart. 1043 § 2 k.p. oraz art. 2001 § 5 

k.p., które już obecnie przewidują spełnienie przez pracodawcę obowiązków 

informacyjnych przed rozpoczęciem przez pracownika pracy, co jest równoznaczne z 

dopuszczeniem do pracy. 
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