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Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

(druk nr 487)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dotyczy rozdziału VII "Praca w niedziele i święta",

zawartego w dziale VI "Czas pracy". Nowelizacja zmierza do wyeliminowania wykonywania

pracy w święta w placówkach handlowych.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie poselskie. W toku prac legislacyjnych w

Sejmie toczyły się szerokie dyskusje nad aspektem społecznym proponowanych przepisów.

III. Uwagi szczegółowe

1. Uregulowanie art. 1 pkt 1, w którym w Kodeksie pracy dodaje się art. 1519a jest

niezrozumiałe z powodu przyjętej techniki legislacyjnej. Norma prawna zawierająca

odesłanie do jedynie części przepisu, zezwalająca na pracę w niedzielę w placówkach

handlowych i sytuująca de facto zakaz, jest nieczytelna. Zamiast zdania drugiego w art. 1519a

K. p., należałoby przytoczyć brzmienie mającego zastosowanie fragmentu przepisu art. 15110

pkt 9 zdanie wstępne Kodeksu pracy.

2. Należy zwrócić uwagę na to, że art. 15110 w pkt 9 K. p. zawiera katalog otwarty

sytuacji określonych w zdaniu wstępnym ("w szczególności"), dlatego uchylenie w pkt 9 lit. a

(dotyczącej placówek handlowych), nie usuwa wątpliwości interpretacyjnych w zakresie

nowej regulacji. Przeciwnie, wydaje się, że nadal można uznać za dopuszczalną pracę

placówkach handlowych w święta - ze względu na użyteczność społeczną i codzienne

potrzeby ludności. Ustawowe wyliczenie zawarte w pkt 9 wskazuje jedynie rodzaje

działalności, mając charakter ogólny i przykładowy, w samym założeniu podlega

interpretacji. Ustanowienie zakazu przez dokonane skreślenia lit. a , ale z pozostawieniem

katalogu otwartego w pkt 9, nie ustanawia zakazu pracy w placówkach handlowych w sposób

jednoznaczny.
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3. Ze względów organizacyjnych (także społecznych, bo taki jest w istocie zakres

dokonywanej zmiany) związanych z wprowadzeniem nowelizacji w życie wydaje się, że

należałoby rozważyć wydłużenie okresu vacatio legis.

IV. Propozycje poprawek

- w art. 1 w pkt 1, art. 1519a otrzymuje brzmienie:

"Art. 1519a. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy

wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i

codzienne potrzeby ludności.".

(poprawka nie usuwa wątpliwości interpretacyjnych, o których mowa w pkt III ppkt 2)

albo

- w art. 1:

a) w pkt 1, art. 1519a otrzymuje brzmienie:

"Art. 1519a. 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

2. Praca w niedzielę jest dozwolona w placówkach handlowych przy

wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność

społeczną i codzienne potrzeby ludności.",

b) w pkt 3 po wyrazach "art. 1519a " dodaje się wyrazy "ust. 2".
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