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Uprzejmie przedstawiam autopoprawkę do przekazanego Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 lutego 2008 r. rządowego projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy. 
 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 
         
 

 
 
 

A U T O P O P R A W K A 
 
 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 430) 
 
 
W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 430) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 
1)  w art. 1: 
 

a)  skreśla się pkt 4 – 6, 
 
b)  pkt 7 – 17 otrzymują oznaczenie  pkt 4 – 14; 

 
2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 
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U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 
1.  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, zawarty w druku sejmowym 

nr  430, w  części odnoszącej się do czasu pracy ma na celu dostosowanie przepi-

sów Kodeksu pracy do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pra-

cy (Dz.  Urz. UE L 299 z  18.11.2003, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-

cjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 381), w  związku z orzeczeniami Europejskiego Trybu-

nału Sprawiedliwości (ETS) precyzującymi postanowienia tej dyrektywy.  

Ujęcie w projektowanej nowelizacji Kodeksu pracy zmian z zakresu czasu pracy 

było także uzasadnione tym, że Komisja Europejska miała zamiar wszczynać po-

stępowania przeciwko państwom członkowskim, które nie dostosowały swoich 

regulacji prawnych do obecnej dyrektywy i orzecznictwa ETS, oraz faktem prze-

dłużających się prac nad zmianami dyrektywy na forum unijnym. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy zawarty w druku nr 430 został 

skierowany do Sejmu RP w dniu 28 lutego 2008 r. Pierwsze czytanie projektu 

odbyło się w dniu 9  maja 2008 r. 

 

2.  Ciągły proces analizowania przepisów Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, 

prowadzony także w oparciu o orzecznictwo krajowych sądów pracy oraz prak-

tykę stosowania tych przepisów znajdującą odzwierciedlenie zwłaszcza w działa-

niach kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, uzasadnia przedstawienie znacz-

nie szerszego zakresu nowelizacji tych przepisów niż wynikający z propozycji 

zawartych w druku sejmowym nr  430. Oczekiwania takie są kierowane również 

ze strony partnerów społecznych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji 

ds.  Społeczno-Gospodarczych. Prace nad kilkoma istotnymi propozycjami zmian 

w zakresie czasu pracy toczą się już w jednym z  zespołów tej Komisji, tj. w Ze-

spole Prawa Pracy i Układów Zbiorowych.  

Procesowi ciągłej analizy podlegają także rozwiązania w zakresie czasu pracy 

wynikające z obecnie obowiązującego oraz projektowanego prawa unijnego 



w  tym zakresie oraz z  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

kształtującego właściwą praktykę stosowania prawa unijnego w państwach 

członkowskich.  

Jest zatem uzasadnione przygotowanie przez Rząd odrębnej inicjatywy ustawo-

dawczej w sposób całościowy zmieniającej przepisy Kodeksu pracy o czasie pra-

cy i skierowanie jej do Parlamentu.  

Prowadzenie dalszych prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks pracy (druk nr 430) zawierającym zmiany w zakresie czasu 

pracy będzie zatem opóźniać postęp prac nad tym projektem, obejmującym także 

zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpiecznych i hi-

gienicznych warunków pracy, konieczne do pilnego wprowadzenia w życie ze 

względu na zarzuty formalne postawione Rzeczypospolitej Polskiej przez Komi-

sję Europejską. 

Dodatkowo należy zauważyć, że po kilku latach prac na forum unijnym nad 

zmianą dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listo-

pada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, państwa 

członkowskie osiągnęły kompromis. 

W dniu 9 czerwca 2008 r. Rada UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdro-

wia i  Spraw Konsumenckich przyjęła porozumienie polityczne w sprawie pro-

jektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

2003/88/WE. Porozumienie to otwiera drogę do przyjęcia zmiany dyrektywy 

o  czasie pracy, której rozwiązania powinny być implementowane przez państwa 

członkowskie, w okresie 2 – 3 lat od wejścia w życie tych zmian. 

 

3.  Autopoprawka polega na skreśleniu zmian 4 – 6 zawartych w art. 1 projektowa-

nej ustawy, odnoszących się do problematyki czasu pracy. Autopoprawka zawie-

ra także propozycję zmiany art. 2 projektowanej ustawy, która ma charakter czy-

sto porządkowy; zmierza ona do usunięcia z przepisu art. 2, dotyczącego wejścia 

w  życie ustawy, fragmentu tekstu odnoszącego się do zmian w zakresie czasu 

pracy. 
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Skutkiem przyjęcia autopoprawki będzie zatem ograniczenie zakresu projektu 

nowelizacji Kodeksu pracy zawartego w druku nr 430 do zagadnień związanych 

z równym traktowaniem w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.  Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

     Projektowana autopoprawka dotyczy podmiotów objętych przepisami Kodeksu 

pracy, tj. pracowników i pracodawców. 

2.  Konsultacje społeczne 

 Projektowana autopoprawka została przekazana do zaopiniowana organizacjom 

związkowym i organizacjom pracodawców w trybie wynikającym z ustawy  

o związkach zawodowych i z ustawy o organizacjach pracodawców. 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w proce-

sie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt autopoprawki został za-

mieszczony w  Biuletynie Informacji Publicznej. 

W ustawowym terminie opinię do projektu poprawki przekazała Konfederacja Pra-

codawców Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewia-

tan”.  Pozostałe organizacje nie zajęły stanowiska. Zarówno KPP, jak i PKPP „Le-

wiatan” podzielają argumenty przemawiające za potrzebą wprowadzenia 

autopoprawki, sugerując jednocześnie opracowanie szerszych zmian w Kodeksie 

pracy w zakresie problematyki czasu pracy. Zmiany takie będą przygotowane 

w  wyniku prac na forum Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstron-

nej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana autopoprawka nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, 

w  tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana autopoprawka nie ma wpływu na rynek pracy. 
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5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość 

Projektowana autopoprawka nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospo-

darki i przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana autopoprawka nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regio-

nów. 

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Przyjęcie autopoprawki umożliwi opracowanie projektu zmian do Kodeksu pracy 

w części dotyczącej czasu pracy odpowiadających prawu unijnemu w zakresie cza-

su pracy. 
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