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Podstawy planowanych na 

sierpień 2022 r. zmian 

w Kodeksie pracy
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych 
i przewidywalnych warunków pracy 
w Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105)
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Termin wdrożenia postanowień tej dyrektywy upływa 

w dniu 1 sierpnia 2022 r. 

Dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające 

zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, 

który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje 

w stosunku pracy określonym przez obowiązujące 

w poszczególnych państwach członkowskich prawo, 

umowy zbiorowe lub przyjętą praktykę, 

z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości. 

Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez 

popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego 

zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność 

adaptacyjną rynku pracy.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 2010/18/UE 

– zwana dyrektywą work-life balance
(Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79)
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Termin wdrożenia postanowień tej dyrektywy upływa 

w dniu 2 sierpnia 2022 r. 

Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające 

na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod 

względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu 

pracy – poprzez ułatwienie pracownikom będącym 

rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego 

z życiem rodzinnym. W tym celu dyrektywa przewiduje 

indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, 

urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym, a także 

elastyczną organizację pracy dla pracowników będących 

rodzicami oraz opiekunami. 

Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego 

dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy 

kobietami i mężczyznami.



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 
28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego przez Europejską 
Unię Konfederacji Przemysłowych 
i Pracodawców (UNICE), Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 
(CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC)

(Dz. Urz. UE. L 1999 Nr 175, str. 43)
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WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI (UE)
Z DNIA 13 MARCA 2014 R. C-38/13

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia bez względu 
na zakładowy staż pracy.

Odmienne pod względem warunków zatrudnienia 
traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony 

względem pracowników zatrudnionych na czas 
nieokreślony nie może zostać uzasadnione kryterium, które 
w sposób ogólny i abstrakcyjny odnosi się do samego czasu 

trwania zatrudnienia. Przyznanie, że sam tymczasowy 
charakter stosunku zatrudnienia wystarcza do uzasadnienia 

tego odmiennego traktowania, podważyłoby cele 
dyrektywy 1999/70 oraz porozumienia ramowego, 

ponieważ odwołanie do takiego kryterium sprowadzałoby 
się do utrwalenia sytuacji niekorzystnej dla pracowników 

zatrudnionych na czas określony. Podobnie stabilność 
stosunku pracy, której umowa o pracę zawarta na czas 

określony ma sprzyjać, nie może stanowić powodu 
o charakterze obiektywnym w rozumieniu klauzuli 4 pkt 1 

porozumienia ramowego.
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W przypadku, gdy dany kraj nie dokona transpozycji dyrektywy, Komisja 
może wszcząć postępowanie o naruszenie i rozpocząć postępowanie 

przeciwko temu krajowi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (niewykonanie wyroku może w tym przypadku doprowadzić do 

wydania nowego wyroku, który może skutkować karami).

Jeśli państwo członkowskie uchybi obowiązkowi poinformowania o środkach 
podjętych w celu transpozycji dyrektywy, Komisja może nałożyć karę 

pieniężną na takie państwo członkowskie.

Zasadniczo dyrektywa wchodzi w życie wyłącznie po jej transpozycji. Trybunał 
Sprawiedliwości jest jednak zdania, że dyrektywa, która nie została 
transponowana, może mieć określone bezpośrednie skutki, jeżeli:
- transpozycja do prawa krajowego nie miała miejsca lub została 

przeprowadzona nieprawidłowo,
- przepisy dyrektywy są bezwarunkowe i wystarczająco przejrzyste i 

precyzyjne,
- przepisy dyrektywy nadają prawa jednostkom.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, jednostki mogą powoływać się na 
dyrektywę w sporze przeciwko państwu członkowskiemu prowadzonym przed 

sądem krajowym. Jednostki nie mogą jednak powoływać się na bezpośrednią 
skuteczność dyrektywy w sporze z inną jednostką, jeżeli dyrektywa nie została 

transponowana. Trybunał Sprawiedliwości zezwala też jednostkom, pod 
określonymi warunkami, na uzyskiwanie odszkodowania od państwa w 

przypadku dyrektyw, których transpozycja była niedostateczna lub opóźniona.

Dyrektywa wiąże państwa członkowskie, do 
których jest kierowana (jedno, kilka lub wszystkie), 
w odniesieniu do rezultatu, który ma być 
osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym 
swobodę wyboru formy i środków osiągania 
takiego rezultatu.

Te krajowe środki muszą osiągnąć cele wyznaczone 
w dyrektywie. Organy krajowe muszą powiadamiać 
o tych środkach Komisję Europejską.

Dyrektywa nie jest stosowana bezpośrednio w 
państwach członkowskich – jej zapisy zaczynają 
obowiązywać w państwie członkowskim dopiero 
po dokonaniu transpozycji do prawa krajowego.

Dyrektywa ma zasięg ogólny.
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• Projekt ustawy z dnia 4 lutego 2022 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
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ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA 
OPRACOWANIE PROJEKTU: 

Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej 

NUMER PROJEKTU: 

UC118
PLANOWANY TERMIN 
PRZYJĘCIA 
PROJEKTU PRZEZ RM: 

II kwartał 2022 r.

• Projekt ustawy z dnia 3 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

• Projekt ustawy z dnia 15 lipca 2022 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855413#12855413
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Proponowane zmiany 

w Kodeksie pracy
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Umowę o pracę na okres próbny, zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z poniższymi zastrzeżeniami,

w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju

pracy.

1. Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowa ta przedłuża się o czas urlopu, a także

o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

2. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej

6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

3. Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa powyżej, nie

więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe dopuszczalne, jeżeli

pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- umowa na okres próbny
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W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o

pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być

wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę

zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową

organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej

na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy –

stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już

rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- umowa na czas określony 
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Jeżeli przed wydaniem orzeczenia upłynął termin, do którego umowa o pracę zawarta na czas

określony miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres,

jaki pozostał do upływu tego terminu, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała

trwać, nie więcej jednak niż za okres 3 miesięcy.

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, które przed

tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony stosuje się

przepisy dotychczasowe, jeżeli umowy te zostały wypowiedziane przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- umowa na czas określony 
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- treść umowy o pracę
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Umowa o pracę określa strony umowy, 
adres siedziby pracodawcy, a w przypadku 
pracodawcy będącego osobą fizyczną 
nieposiadającego siedziby – adres 
zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę 
jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w 
szczególności:

rodzaj pracy

miejsce lub miejsca wykonywania pracy albo informację, że pracownik sam określa 
miejsce wykonywania pracy

wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem 
składników wynagrodzenia

wymiar czasu pracy

dzień rozpoczęcia pracy

w przypadku umowy o pracę na okres próbny – czas jej trwania i warunki takiej umowy, 
w szczególności lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie 

o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności, okres na który 

strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub postanowienie 
o wydłużeniu umowy w przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy

w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej 
zakończenia

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w 
umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu 
tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.
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nie później niż w 
terminie 7 dni od 
dnia dopuszczenia 

pracownika do 
pracy

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- informacja o warunkach zatrudnienia
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Pracodawca informuje pracownika na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej, co najmniej o:

obowiązującej pracownika 
dobowej i tygodniowej 

normie czasu pracy

obowiązującym pracownika 
dobowym i tygodniowym 

wymiarze czasu pracy

przysługujących 
pracownikowi przerwach 

w pracy

przysługującym pracownikowi 
dobowym i tygodniowym 

odpoczynku

zasadach dotyczących pracy 
w godzinach nadliczbowych 

i rekompensaty za nią

w przypadku pracy zmianowej 
– zasadach dotyczących 

przechodzenia ze zmiany na 
zmianę

w przypadku kilku miejsc 
wykonywania pracy –
zasadach dotyczących 

przemieszczania się między 
miejscami wykonywania 

pracy

innych niż określone w umowie 
o pracę przysługujących 

pracownikowi składnikach 
wynagrodzenia oraz 

świadczeniach pieniężnych lub 
rzeczowych
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układzie zbiorowym pracy lub innym 
porozumieniu zbiorowym, którym pracownik 

jest objęty, a w przypadku zawarcia 
porozumienia zbiorowego poza zakładem 

pracy przez wspólne organy lub instytucje –
nazwie takich organów lub instytucji

w przypadku, gdy pracodawca nie ustalił 
regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie 
i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za 
pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego 

pracodawcy sposobie potwierdzania przez 
pracowników przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy

obowiązującej procedurze obowiązujących zasadach  rozwiązania stosunku pracy, w tym o 
wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu 

pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie 
przekazywania pracownikowi tej informacji, sposób sposobie ustalania takich okresów 

wypowiedzenia

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- informacja o warunkach zatrudnienia
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nie później niż w 
terminie 7 dni od 
dnia dopuszczenia 

pracownika do 
pracy

wymiarze przysługującego pracownikowi 
płatnego urlopu, w szczególności urlopu 

wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe 
jego określenie w dacie przekazywania 

pracownikowi tej informacji, o zasadach 
procedurach jego ustalani i przyznawania

prawie pracownika do szkoleń zapewnianych 
przez pracodawcę, jeżeli pracodawca je 

zapewnia, w szczególności o liczbie 
przysługujących pracownikowi dni szkoleń w 

roku kalendarzowym oraz o polityce ogólnych 
zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy 
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- informacja o warunkach zatrudnienia
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nie później niż w 
terminie 30 dni od 
dnia dopuszczenia 

pracownika do 
pracy

o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem
pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę; nie dotyczy 

to przypadku, w którym to pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego

W przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pracodawca, na wniosek pracownika 
złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku uzupełnia 
informacje, o których mowa w art. 29 § 3 nowe konieczne informacje.



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a–f, h–k i pkt 2, oraz ich zmianie, może

nastąpić przez wskazanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, odpowiednich przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń

społecznych. postanowień regulaminów, statutów, układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych.

Pracodawca informuje pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianie adresu swojej siedziby, a w przypadku

pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adresu zamieszkania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany

adresu.

Pracodawca informuje pracownika , w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa

powyżej, a także o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym niezwłocznie, nie później jednak

niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia

wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, postanowień regulaminów, statutów, układów

zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Informacje, o których mowa powyżej pracodawca może przekazać pracownikowi w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że będą one

dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub

otrzymania przez pracownika.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- informacja o warunkach zatrudnienia
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Przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego na obszarze państwa będącego członkiem Unii

Europejskiej lub na obszarze państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne

tygodnie, pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od informacji, o których mowa w art. 29 § 3, informacje w postaci

papierowej lub elektronicznej o:

1) państwie lub państwach, w których praca lub zadanie służbowe za granicą poza granicami kraju mają być wykonywane;

2) przewidywanym czasie trwania tej pracy lub zadania służbowego;

3) walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego za granicą

poza granicami kraju;

4) świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy lub zadania służbowego za granicą w przypadku, gdy

poza granicami kraju, jeżeli takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy postanowień regulaminów, statutów, układów zbiorowych

pracy lub innych porozumień zbiorowych albo umowa chyba, że lub wynika to z umowy o pracę;

5) zapewnieniu lub braku zapewnienia powrotu pracownika do kraju;

6) warunkach powrotu pracownika do kraju – w przypadku zapewnienia takiego powrotu.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku skierowania do pracy za granicą



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Poinformowanie pracownika o walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub

zadania służbowego za granicą, może nastąpić przez wskazanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, odpowiednich przepisów

prawa pracy.

Pracodawca informuje pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa

powyżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku,

w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy, postanowień regulaminów, statutów, układów

zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych , jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Informacje, o których mowa powyżej pracodawca może przekazać pracownikowi w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że będą one

dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub

otrzymania przez pracownika.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku skierowania do pracy za granicą

W przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pracodawca, na wniosek pracownika 
złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku uzupełnia informacje, 
o których mowa w art. 29(1) § 2 nowe konieczne informacje.



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:

- informować pracowników o warunkach ich zatrudnienia, zmianie adresu siedziby albo zamieszkania pracodawcy, objęciu pracownika

układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym, warunkach zatrudnienia pracowników pracujących poza RP powyżej 

4 kolejnych tygodni i ich zmianach (art. 94 pkt 1a) k.p.)

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:

1) możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; 

2) możliwości awansu;

3) wolnych stanowiskach pracy.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- dodatkowe obowiązki pracodawcy
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Nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy pracodawca informuje 

pracownika na piśmie o prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, jeżeli 

pracodawca je zapewnia, w szczególności o liczbie przysługujących pracownikowi dni szkoleń w roku 

kalendarzowym oraz o polityce ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy.

W przypadku zobowiązania obowiązku Jeżeli obowiązek pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń 

pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym 

stanowisku, jeśli zobowiązanie to wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego 

porozumienia zbiorowego lub z regulaminu ustalanego w porozumieniu z zakładową organizacją 

związkową lub przedstawicielami pracowników, albo gdy obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń 

wynika z przepisów prawa lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez 

pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy 

oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach 

poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do jego czasu pracy.
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Proponowane zmiany w Kodeksie pracy
- szkolenia pracowników 
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Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

1) wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy 

trwającej co najmniej 15 minut,

2) jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w 

pracy trwającej co najmniej 15 minut,

3) jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy 

trwającej co najmniej 15 minut.

Przerwy, o których mowa powyżej są wliczane do czasu pracy.
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PRZERWY WLICZANE DO CZASU PRACY



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- dodatkowe dni wolne 
od pracy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu 

zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub 

zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki 

lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych w wymiarze do 5 dni.

Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub  małżonka.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie 

z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Urlopu udziela się na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub 

elektronicznej, w terminie 3 dni nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania 

z tego urlopu. 

We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub 

znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności 

zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka 

rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej 

członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze.

Do pracownika powracającego z takiego urlopu stosuje się zasady dopuszczenia do 

pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i 

wychowawczego. 23

URLOP OPIEKUŃCZY

5 dni
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Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu 

działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub 

wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni 

albo 16 godzin. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia w wysokości jego połowy.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy decyduje 

pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku 

kalendarzowym.

Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy  na żądanie zgłoszone wniosek 

zgłoszony przez pracownika we wniosku najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego 

w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego 

pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

W zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym, stosuje się 

odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca 

z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Do pracownika powracającego z takiego zwolnienia stosuje się zasady dopuszczenia do 

pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i 

wychowawczego.
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ZWOLNIENIE Z PRACY Z UWAGI 
NA SIŁĘ WYŻSZĄ

2 dni albo 16 godzin



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

W celu sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem pracownik –

ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej 

jednak niż: 

 do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia (obecnie: 24. miesiąca życia) 

albo 

 do upływu 12. miesięcy (obecnie: 24. miesiąca) od dnia uprawomocnienia 

się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do 

ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, składany przez pracownika – ojca, w terminie nie krótszym niż 

7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Do pracownika – ojca, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wychowuje 

dziecko, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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„zamiast pisemnego wniosku”

Pracownica składa pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej 

w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego (po 

wykorzystaniu 14 tygodni w przypadku powrotu do pracy, kiedy pozostałą część 

urlopu wykorzysta ojciec dziecka oraz pracownica legitymująca się orzeczeniem 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu 8 tygodni, kiedy 

pozostałą część wykorzysta ojciec dziecka lub członek najbliższej rodziny) w 

terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Części urlopu macierzyńskiego, o których mowa powyżej, pracodawca udziela, 

odpowiednio, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi 

– innemu członkowi najbliższej rodziny, na wniosek w postaci papierowej lub 

elektronicznej składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 

korzystania z części urlopu.

W okolicznościach, przerwania części urlopu macierzyńskiego (z uwagi na 

przebywanie pracownicy w szpitalu, czy z powodu zgonu pracownicy, 

porzucenia przez nią dziecka) części urlopu macierzyńskiego udziela się na 

wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej -składany przez pracownika –

ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej 

rodziny

26

Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy

URLOP MACIERZYŃSKI 



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Pracownicy którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub którzy 

przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 41 tygodni – w przypadku, przyjęcia jednego dziecka;

2) 43 tygodni – w przypadkach, przyjęcia co najmniej dwójki dzieci;

3) 38 tygodni – w przypadku, przyjęcia dziecka do 7 r.ż. albo 10 r.ż., które ma 

odroczony obowiązek szkolny

Pracownicy, w przypadku dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym 

dzieckiem w wymiarze odpowiednio do: 65 tygodni, 67 tygodni, 62 tygodni.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na wniosek, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, składany przez pracownika
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Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania 

opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (obecnie: 

32 tygodnie);

 43 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym 

porodzie (obecnie 34 tygodnie).

Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 

3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” mają 

prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w 

wymiarze do:

• 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

• 67 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym 

porodzie.

Urlop w powyższych wymiarach przysługuje łącznie obojgu rodzicom.

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

składany przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z urlopu.
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Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni 

urlopu rodzicielskiego z wymiaru przysługującego urlopu rodzicielskiego. Prawa tego 

nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka.

32 tygodnie + 9 tygodni / 56 tygodni + 9tygodni

34 tygodnie + 9 tygodni / 58 tygodni + 9 tygodni

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim 

przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o 

którym w pierwszym slajdzie.

W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu 

rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 

rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w pierwszym slajdzie.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach nie 

później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
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Zamiar uchylenia przepisów dotyczących „jednorazowego” urlopu rodzicielskiego 

udzielonego w pełnym wymiarze w Kodeksie pracy.

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

• Ubezpieczona - matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć 

pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 

okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, z 

wyłączeniem okresu, o którym mowa w art. 182(1a) § 21 Kodeksu pracy, 

przysługującego ojcu dziecka.

• W przypadku wniosku złożonym nie później niż 21 dni po porodzie, miesięczny 

zasiłek macierzyński za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wynosi 

81,5% podstawy wymiaru zasiłku z pewnymi zastrzeżeniami.

• Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu 

pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.
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SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY W przypadku chęci łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, podjęcie 

pracy następuje na wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, składany przez 

pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania 

pracy.

W przypadku wniosku pracownika o łączne korzystanie z urlopu rodzicielskiego 

z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu 

na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie 

odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego 

z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu 

rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, 

nie dłużej jednak niż do:

 82 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

 86 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym 

porodzie.

Jeżeli chodzi o pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem” to urlop rodzicielski przedłuża się odpowiednio maksymalnie do 

130 albo 134 tygodni.
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Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później 

niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w tej sprawie.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek,

w postaci papierowej lub elektronicznej, o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do 

wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym 

mógłby korzystać z takiego urlopu.

W przypadku skorzystania przez pracownika z części urlopu wychowawczego 

pracownik ten może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy, przez okres 

odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, 

nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 

6 rok życia.

Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy, nie obniża wymiaru urlopu 

wychowawczego.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy

URLOP WYCHOWAWCZY
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O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym (2 dni lub 16 godzin) 

zwolnienia na dziecko do 14 r.ż. decyduje pracownik w pierwszym wniosku, 

składanym w postaci papierowej lub elektronicznej, o udzielenie takiego zwolnienia w 

danym roku kalendarzowym.”,

Regulację w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym, 

stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, 

wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy

ZWOLNIENIE Z PRACY 
ART. 188
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W okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, z którego 

pracownica korzysta w związku z urodzeniem dziecka, a także od dnia 

złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu 

macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, 

urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz – do dnia zakończenia tego 

urlopu, jak również w związku ze złożeniem przez pracownika wniosku o 

elastyczną organizację pracy, o którym mowa art. 188(1) § 1– dnia 

zakończenia tego urlopu  albo do dnia zakończenia pracy w ramach 

elastycznej organizacji pracy, pracodawca nie może:

• prowadzić przygotowań w związku z zamiarem do wypowiedzenia lub 

rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym 

pracownikiem;

• wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym 

pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie 

umowy bez wypowiedzenia z jego ich winy i reprezentująca pracownicę 

lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na 

rozwiązanie umowy.
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Proponowane zmiany 
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- ochrona pracownika 
korzystającego z urlopów 

związanych 
z rodzicielstwem
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W przypadku złożenia przez pracownika wniosków wcześniej niż 

w terminach określonych w konkretnych przepisach prawa powyższy 

zakaz zaczyna obowiązywać na:

• 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego albo 

jego części;

• 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu 

macierzyńskiego oraz części urlopu na warunkach urlopu  

macierzyńskiego elastycznej organizacji pracy;

• 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo 

jego części.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy

- ochrona pracownika 
korzystającego z urlopów 

związanych 
z rodzicielstwem
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy

- ochrona pracownika 
korzystającego z urlopów 

związanych 
z rodzicielstwem

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem 

w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego może 

nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę lub 

pracownika zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o 

pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego 

zatrudnienia, pracownicy lub pracownikowi przysługują świadczenia 

określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń 

wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze.

Pracodawca udowadnia, że przy wypowiedzeniu lub rozwiązywaniu 

umowy o pracę kierował się obiektywnymi innymi powodami, niż 

wskazane w tym przepisie.

Istnienie przyczyn umożliwiających rozwiązania umowy o pracę w ww. 

okresach (umowa na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca, 

ogłoszenie upadłości lub likwidacji) będzie musiał udowodnić pracodawca.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- ochrona rodzica wracającego 
do pracy

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym 

stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 

równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na 

warunkach nie mniej korzystnych od tych, które 

obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu.
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Możliwość zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku zależy 

wyłącznie od jego istnienia (stanowisko nie zostało zlikwidowane), 

pracodawca nie będzie mógł zaproponować pracownikowi innych 

alternatyw w przypadku, gdy na jego miejscu pracuje obecnie ktoś 

inny – taka interpretacja dostatecznie chroni prawo pracownika do 

dotychczasowego miejsca pracy. Dopiero zatem, gdy to stanowisko 

uległo w okresie nieobecności pracownika likwidacji, w grę wejść 

mogą pozostałe możliwości. W ten sposób ustawodawca chroni 

stabilność zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Jeśli pracodawca nie jest zadowolony z dotychczasowej pracy osoby 

objętej ochroną z art. 183(2) k.p. i chce na jej miejsce zatrudnić 

kogoś innego, to może - po dopuszczeniu pracownika 

powracającego z urlopu macierzyńskiego do pracy na 

dotychczasowym stanowisku - skorzystać z instytucji wypowiedzenia 

zmieniającego, o ile wypowiedzenie to jest w ogóle możliwe 

w przypadku danej umowy o pracę. 

Pracodawco pamiętaj!!

SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY
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Proponowane zmiany w 
Ustawie o szczególnych 

zasadach rozwiązywania 
z pracownikami 

stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących 

pracowników  

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub 

rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedyni wypowiedzieć 

dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

pracownicy w ciąży, pracownikowi od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu 

macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego 

albo jego części oraz urlopu opiekuńczego – do dnia zakończenia tego urlopu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży, pracownikiem 

w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu 

opiekuńczego, z powodu odmowy przyjęcia przez pracownika 

zaproponowanych warunków pracy lub płacy i rozwiązania umowy o pracę z 

upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, pracodawca udowodni, że przy 

wypowiadaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy kierował się innymi 

powodami.
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Pracownik wychowujący dziecko opiekujący się dzieckiem, do 
ukończenia przez nie 8. roku życia, może złożyć wniosek, w 
postaci papierowej lub elektronicznej, o zastosowanie do niego 
elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni . Wniosek składa 
się na co najmniej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 
planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji 
pracy.

Za elastyczną organizację pracy uważa się:

- telepracę, => w przyszłości zapewne praca zdalna

- przerywany system czasu pracy, 

- system skróconego tygodnia pracy, 

- system przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy, 
ruchomy rozkłady czasu pracy,

- indywidualny rozkład czasu pracy,

- obniżenie wymiaru czasu pracy.

39

Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- uelastycznienia organizacji 
czasu pracy
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- uelastycznienia organizacji 
czasu pracy

imię i nazwisko 
dziecka oraz datę 
jego urodzenia 

termin rozpoczęcia 
i zakończenia 

korzystania 
z elastycznej 

organizacji pracy

przyczynę konieczności 

skorzystania z 

elastycznej organizacji 

pracy

rodzaj elastycznej 
organizacji pracy, z której 
pracownik planuje 
skorzystać

WNIOSEK
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Pracodawca rozpatruje wniosek uwzględniając:

- potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności 

korzystania z elastycznej organizacji pracy,

- a także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność 

zapewnienia ciągłości normalnego toku pracy, organizację pracy lub 

rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pracodawca po rozpatrzeniu wniosku, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku, informuje pracownika, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, o:

- uwzględnieniu wniosku,

- przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku ,

- innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy, 

niż wskazany we wniosku.

41

Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- uelastycznienia organizacji 
czasu pracy
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Pracownik może w każdym czasie złożyć wniosek, w postaci papierowej 

lub elektronicznej, o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed 

upływem terminu zakończenia wskazanym we wniosku, gdy uzasadnia 

to zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez 

pracownika z elastycznej organizacji pracy. 

Pracodawca po rozpatrzeniu wniosku, w uwzględnieniem takich samych 

okoliczności jak przy wprowadzeniu uelastycznionej organizacji, 

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania informuje pracownika, 

w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

- uwzględnieniu wniosku,

- przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku,

- możliwym terminie powrotu do pracy.

Złożenie przez pracownika wniosku, o elastyczną organizację, nie może 

stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub 

jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przyczyny 

uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub 

rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- uelastycznienia organizacji 
czasu pracy
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Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku 

życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać:

- w godzinach nadliczbowych, 

- w porze nocnej, 

- w systemie przerywanego czasu pracy

- delegować poza stałe miejsce pracy. 

Obecnie jest: do 4 roku życia
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy

Zakaz zatrudniania w godzinach 
nadliczbowych i w porze nocnej
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- inne proponowane zmiany

Nowy art. 26(1) 

Pracodawca nie może zakazać pracownikowi 

jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym 

pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku 

prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż 

stosunek pracy. 

Przepisu nie stosuje się w przypadku zakazu konkurencji w 

trakcie trwania stosunku pracy, a także jeżeli odrębne 

przepisy stanowią inaczej.
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POZOSTAWANIE W STOSUNKU PRACY 
Z INNYM PRACODAWCĄ
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- inne proponowane zmiany

Nowe brzmienie art. 18(3e)

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia 

przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie 

może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, a także 

nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, 

zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku 

pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Powyższe stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek 

formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu 

naruszenia przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w 

zatrudnieniu.

Powyżsi pracownicy, których prawa zostały naruszone przez pracodawcę, mają prawo 

do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

OCHRONY PRACOWNIKÓW Z POWODU 
KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z SZEROKO 

ROZUMIANYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

45
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- inne proponowane zmiany

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku 

kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej 

lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas 

nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym 

polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres 

próbny.

Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi 

okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła 

na zasadach określonych w art. 23(1), a także w innych przypadkach, gdy z mocy 

odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy 

nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika.

Pracodawca udziela pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej

odpowiedzi na powyższy wniosek - biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy i

pracownika, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku; w razie

nieuwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika o przyczynie odmowy.

WNIOSEK PRACOWNIKA W ZAKRESIE 
WARUNKÓW PRACY

NOWY ART. 29(3) K.P.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- inne proponowane zmiany

OCHRONY PRACOWNIKÓW Z POWODU 
KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z SZEROKO 

ROZUMIANYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

Nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej 

rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do takiego 

wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny 

zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę:

1) wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o zmianę warunków,

2) jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub 

jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym będącym podstawą 

świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, chyba że ograniczenia w tym 

zakresie wynikają z odrębnych przepisów,

3) dochodzenie przez pracownika udzielenia informacji, o warunkach 

zatrudnienia, zmianie adresu siedziby albo zamieszkania pracodawcy, objęciu 

pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym, 

warunkach zatrudnienia pracowników pracujących poza RP powyżej 4 kolejnych 

tygodni i ich zmianach;

4) skorzystanie z praw związanych ze szkoleniem pracowników.

Pracodawca będzie udowadniał, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub 

zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o 

pracę kierował się obiektywnymi powodami innymi powodami niż wskazanymi 

powyżej.
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Proponowane zmiany 
w Kodeksie pracy
- inne proponowane zmiany

OCHRONY PRACOWNIKÓW Z POWODU 
KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z SZEROKO 

ROZUMIANYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

Pracownik, który uważa, że umowa o pracę na okres próbny została z nim 

rozwiązana albo zastosowano działanie mające równoważny skutek do rozwiązania 

umowy o pracę z powodu wystąpienia z wnioskiem, o zmianę warunków 

zatrudnienia, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą 

lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym innym niż stosunek pracy lub 

dochodzenia udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia, zmianie adresu 

siedziby albo zamieszkania pracodawcy, objęciu pracownika układem zbiorowym 

pracy lub innym porozumieniem zbiorowym, warunkach zatrudnienia pracowników 

pracujących poza RP powyżej 4 kolejnych tygodni i ich zmianach lub skorzystania z 

praw związanych ze szkoleniem pracowników, może w terminie 7 dni od dnia 

złożenia oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę albo 

zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o 

pracę, złożyć do pracodawcy wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o 

przedstawienie należycie uzasadnionych powodów tego rozwiązania albo 

zastosowania wskazanie przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie albo zastosowanie 

działania.

Pracodawca udziela pracownikowi odpowiedzi na wniosek o przedstawienie 

należycie uzasadnionych powodów rozwiązania wskazanie przyczyny uzasadniającej 

rozwiązanie umowy o pracę albo zastosowania zastosowanie działania mającego 

równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku.
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Konsekwencje prawne naruszenia 

nowych przepisów
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Konsekwencje 
prawne
naruszenia nowych 
przepisów

Kto, będąc pracodawcą lub 
działając w jego imieniu:

50

Poszerzenie 
katalogu czynów 

stanowiących 
wykroczenie 

przeciwko prawom 
pracownika

nie informuje pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia, 
naruszając w sposób rażący przepisy art. 29 § 3, 3(2)  i 3(3) oraz art. 29(1) § 2 i 

4

nie udziela pracownikowi na piśmie w terminie w postaci papierowej lub 
elektronicznej odpowiedzi na wniosek lub nie informuje o przyczynie odmowy 

uwzględnienia wniosku  o zmianę warunków zatrudnienia

narusza przepisy o urlopie opiekuńczym

prowadzi przygotowania dotyczące zamiaru rozwiązania stosunku pracy od 
dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego 

oraz wniosku o elastyczną organizację pracy

narusza przepisy o elastycznej organizacji pracy

narusza przepisy o zwolnieniu od pracy z powodu „działania siły wyższej”, o 
którym mowa w art. 148(1)

narusza przepisy dotyczące uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 
142(1) i art. 67(6) § 6 i 7  

narusza przepisy o szkoleniach, o których mowa narusza przepisy dotyczące 
pokrywania przez pracodawcę kosztów szkoleń, o którym mowa w art. 94(13)

Podlega
karze grzywny 

od 1000 zł 
do 30 000 zł
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Praca zdalna
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52

Praca zdalna – założenia projektu 
Kiedy praca zdalna trafi do Kodeksu pracy?

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

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) uchyla się art. 3.

Zmiany wejdą w życie 
po upływie 3 miesięcy 
od dnia odwołania 
stanu epidemii lub 
stanu zagrożenia 
epidemicznego – jeżeli 
zostanie ogłoszony.

BYŁO:

Obecnie projekt ustawy 
jest po I czytaniu na 
posiedzeniach Sejmu 
(23 czerwca i 7 lipca)
https://www.sejm.gov.
pl/sejm9.nsf/PrzebiegP
roc.xsp?id=5D0191B79
D36D6B0C125885B005
176CA
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jak ma wyglądać praca zdalna? 

53

PRACA 
ZDALNA

będzie wykonywana 

w szczególności 

z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego 

porozumiewania się 

na odległość

będzie mogła być 

wykonywana całkowicie 

lub częściowo 

(np. przez określone dni 

tygodnia)

będzie wykonywana w miejscu 

wskazanym przez pracownika i 

każdorazowo uzgodnionym z 

pracodawcą, w tym w miejscu 

zamieszkania pracownika
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czy praca zdalna będzie funkcjonować równolegle z telepracą?

54

Przepisy o pracy zdalnej całkowicie zastąpią przepisy o telepracy.

Uchyla się bowiem cały rozdział II b dot. Zatrudniania pracowników w formie telepracy

(art.. 67(5) – art. 67(67917) k.p.)

NIE

Telepraca, czy to na podstawie porozumienia, regulaminu, czy wniosku 
pracownika będzie mogła być wykonywana nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej.
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Praca zdalna – założenia projektu 
Kiedy pracodawca i pracownik będą mogli uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej?

55

Z INICJATYWY 
PRACODAWCY

NA WNIOSEK 
PRACOWNIKA

w szczególnych sytuacjach 
wniosek pracownika będzie 

wiążący – art. 142(1) k.p.

MOMENT WPROWADZENIA 
PRACY ZDALNEJ

PRZY ZAWIERANIU 
UMOWY O PRACĘ

W TRAKCIE ZATRUDNIENIA
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Praca zdalna – założenia projektu 
Kiedy praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy?

56

Pracodawca będzie mógł 

polecić wykonywanie 

pracy zdalnej tylko w 

szczególnych sytuacjach, 

to jest:

W przypadku pracy zdalnej na polecenie pracodawcy wymagane będzie uprzednie oświadczenie pracownika, iż posiada warunki lokalowe i techniczne

do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej jednodniowym uprzedzeniem.

W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie

pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego / 
stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii oraz 
w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu

gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy 
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy 
zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy 
pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły 
wyższej
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Zasady określane 
w porozumieniu 

zawieranym 
między pracodawcą 

i ZOZ 

TAK

Zasady określane
w regulaminie,

 gdy nie działają ZOZ, po 
konsultacji z przedstawicielami 
pracowników

 gdy nie zawarto porozumienia z 
ZOZ, ale z uwzgl. ustaleń z ZOZ

NIE

57

Polecenie pracy zdalnej w 
szczególnych przypadkach 

Porozumienie zawarte 
z pracownikiem

Okazjonalna praca zdalna 
(24 dni w roku)

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia 

porozum,w terminie 30 dni od 

przedstawienia jego projektu?

TRYB WPROWADZENIA
PRACY ZDALNEJ

Czy u pracodawcy działają zakładowe 
organizacje związkowe?

Akt wewnętrzny 
pracodawcy

Gdy porozumienie nie zostało 

zawarte / nie został wydany 

regulamin?
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jaka będzie minimalna treść porozumienia z ZOZ / regulaminu / polecenia / porozumienia z pracownikiem, 
informacji z art. 29 §3 k.p.?

58

grupę lub grupy 

pracowników, które 

mogą być objęte 

pracą zdalną (tylko w 

porozumieniu z ZOZ / 

regulaminie)

zasady pokrywania 

przez pracodawcę 

kosztów

zasady porozumiewania 

się pracodawcy i 

pracownika, w tym 

sposób potwierdzania 

obecności

zasady ustalania 

ekwiwalentu 

pieniężnego 

lub ryczałtu
określenie jednostki 

organizacyjnej 

pracodawcy, w której 

strukturze znajduje się 

stanowisko pracy 

pracownika 

wykonującego pracę 

zdalną 

wskazanie osoby / 

organu 

odpowiedzialnych za 

współpracę 

z pracownikiem 

wykonującym pracę 

zdalną oraz 

upoważnionych 

do przeprowadzania 

kontroli w miejscu 

wykonywania pracy 

zdalnej

zasady kontroli 

wykonywania pracy 

przez pracownika 

zasady instalacji, 

inwentaryzacji, 

konserwacji, 

aktualizacji 

oprogramowania         

i serwisu 

powierzonych 

pracownikowi 

narzędzi pracy 

w tym urządzeń 

technicznych

zasady kontroli 

w zakresie BHP

i 

w zakresie 

bezpieczeństwa i 

ochrony informacji
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czym będzie wyróżniała się sytuacja np. pracownicy w ciąży, rodziców dzieci 
niepełnosprawnych (także po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia) oraz dzieci 
do ukończenia 4 roku życia?

59

Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek takiego pracownika o

wykonywanie pracy zdalnej.

Chyba że:

nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej

przez pracownika – obowiązek poinformowania pracownika o przyczynie odmowy

w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku.
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czy pracodawca lub pracownik będą mogli zrezygnować z pracy zdalnej i przywrócić 
poprzednie warunki wykonywania pracy?

60

W przypadku gdy praca zdalna zostanie uzgodniona w trakcie zatrudnienia, pracodawca lub

pracownik będzie mógł wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy

zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków.

Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania

pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia,

przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po

upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy

zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez pracownika,

będącego w szczególnych warunkach, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest

możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

TAK
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jakie będą obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną?

61

Pracodawca będzie obowiązany zapewnić 
pracownikowi materiały i narzędzia pracy w tym 

urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania 
pracy zdalne.

NARZĘDZIA 
PRACY

narzędzia służbowe

Strony umowy będą mogły ustalić wykorzystywanie 
przez pracownika materiałów i narzędzi 

niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających 
wymagania  określone w rozdziale IV działu 9 –
pracownikowi będzie z tego tytułu przysługiwał 

ekwiwalent pieniężny.

narzędzia prywatne
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jakie będą obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną?

62

Obowiązek pokrycia ww. kosztów lub wypłaty ww. ekwiwalentu za korzystanie z materiałów i narzędzi nienależących do pracodawcy będzie mógł być 

zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, 

w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do 

wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty 

związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i 

konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń 

technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy 

zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz 

usług telekomunikacyjnych niezbędnych do 

wykonywania pracy zdalnej

zapewnić pracownikowi wykonującemu 

pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną 

niezbędne do wykonywania tej pracy

pokryć inne koszty bezpośrednio 

związane z wykonywaniem pracy 

zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów 

został określony w porozumieniu z ZOZ, 

regulaminie, poleceniu, albo 

porozumieniu z pracownikiem
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czy pracownik będzie osiągał przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu otrzymania od pracodawcy materiałów i 
narzędzi pracy lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, wypłaty ekwiwalentu lub 
ryczałtu?

63

Projekt zmian wskazuje wyraźnie, iż świadczenia te nie stanowią przychodu

w rozumieniu ustawy PIT.

NIE
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracę zdalną?

64

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w

zakresie bhp lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym

procedur ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika.

TAK

Zasady tej kontroli będą 

określone w porozumieniu 

z ZOZ / regulaminie / 

poleceniu / porozumieniu 

z pracownikiem.

Pracodawca będzie 

dostosowywał sposób 

przeprowadzenia kontroli 

do miejsca wykonywania pracy 

zdalnej i jej rodzaju.

Kontrola nie będzie mogła 

naruszać prywatności 

pracownika i innych osób 

(np. domowników) 

ani utrudniać korzystania 

z pomieszczeń domowych.
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czy pracownikowi będzie przysługiwała ochrona w związku z pracą zdalną?

65

Projekt zmian zawiera trzy regulacje w tym zakresie:TAK

Zakaz wypowiadania umowy o pracę z 

powodu odmowy wyrażenia zgody przez 

pracownika na pracę zdalną w trakcie 

zatrudnienia, wystąpienie o pracę zdalna 

pracownika będącego w szczególnej 

sytuacji lub z powodu zaprzestania 

wykonywania pracy zdalnej.

Zakaz dyskryminacji

pracownika z powodu 

wykonywania pracy zdalnej 

lub odmowy wykonywania 

pracy zdalnej.

Zakaz traktowania mniej 
korzystnego w zakresie nawiązania i 
rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, 
awansowania oraz dostępu do 
szkolenia w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jakie obowiązki z zakresu BHP będą ciążyły na pracodawcy w przypadku pracy zdalnej?

66

Pracodawca będzie realizował wszystkie obowiązki z zakresu BHP, z wyłączeniem:

− obowiązków w zakresie współdziałania pracodawców

− obowiązku zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy i wyznaczenia

osoby do jej udzielenia

− obowiązku organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP,

− obowiązku dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia

technicznego,

− obowiązków co do wymagań dla obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy,

− obowiązku zapewnienia nieodpłatnie posiłków i napojów,

− obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz

niezbędnych środków higieny osobistej.
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jakie inne ważne kwestie z zakresu BHP porusza projekt zmian?

67

 Szkolenia wstępne BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

będą mogły odbywać się online – w przypadku, gdy praca zdalna

uzgadniana jest już przy zawieraniu umowy o pracę.

 Wszyscy pracownicy zdalni będą odbywać szkolenia okresowe BHP – za

wyjątkiem pracowników wykonujących pracę zdalną okazjonalnie.

 Pracownikowi zdalnemu nie będzie można powierzyć określonych prac

(m.in. szczególnie niebezpiecznych, związanych z czynnikami chemicznymi

i biologicznymi, powodujących intensywne brudzenie).

 Pracodawca będzie obowiązany sporządzić ocenę ryzyka zawodowego

(wpływ na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania

psychospołeczne). Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania

pracy zdalnej pracownik będzie potwierdzał zapoznanie się z oceną

ryzyka oraz z informacją o zasadach i sposobach właściwej organizacji

stanowiska pracy zdalnej, zasadach bhp wykonywania tej pracy, czynności

po zakończeniu tej pracy oraz zasad postępowania w sytuacjach

awaryjnych.

 Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla

poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej

 Dopuszczenie pracownika do pracy zdalnej będzie uzależnione od złożenia

przez niego oświadczenia potwierdzającego, że stanowisko pracy zdalnej

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 To pracownik będzie odpowiadał za właściwą organizację stanowiska pracy

zdalnej ze względu na ergonomię.

 W razie wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy

Kodeksu pracy o wypadku przy pracy.

 Zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej będzie oznaczało

wyrażenie zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Niemniej

jednak w terminie uzgodnionym przez pracownika albo jego domownika, w

przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie

uzgodnić tego terminu, i członków zespołu powypadkowego. Zespół

powypadkowy będzie mógł odstąpić od dokonywania oględzin, jeżeli uzna,

że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.
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Praca zdalna – założenia projektu 
Czym będzie praca zdalna okazjonalna?

68

Praca zdalna będzie mogła 

być wykonywana 

okazjonalnie na wniosek 

pracownika – w wymiarze 

nieprzekraczającym 24 dni 

w roku.

Praca zdalna okazjonalna będzie 

mniej sformalizowana - nie będą do 

niej stosowane przepisy dot. m.in.:

 trybu uzgodnień, 

 trybu określania zasad wykonywania pracy 

zdalnej, 

 zakazu wypowiadania umów, 

 obowiązków dostarczenia przez pracodawcę 

materiałów, narzędzi pracy, pokrycia kosztów 

bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

pracy zdalnej, 

 kontroli wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca powinien 

w miarę możliwość 

uwzględnić wniosek 

pracownika.
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Praca zdalna – założenia projektu 
Jakie inne kwestie porusza projekt zmian?

69

Pracodawca określa procedury 

ochrony danych osobowych oraz 

przeprowadza, w miarę potrzeby, 

instruktaż i szkolenie w tym 

zakresie.

Pracownik potwierdza zapoznanie 

się z nimi i że będzie ich 

przestrzegał.

Pracodawca umożliwi pracownikowi 

wykonującemu pracę zdalną 

przebywanie na terenie zakładu 

pracy, kontaktowanie się z innymi 

pracownikami, korzystanie 

z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, 

a także z zakładowych obiektów 

socjalnych i prowadzonej działalności 

socjalnej.

Pracownik wykonujący pracę zdalną 

i pracodawca przekazują informacje 

niezbędne do wzajemnego 

porozumiewania się za pomocą 

środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość

lub w inny sposób uzgodniony z 

pracodawcą. 
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Praca zdalna – o czym warto jeszcze pamiętać?

Projekt zmian w Kodeksie pracy nie przewiduje szczególnej regulacji dotyczącej:

70

Czasu pracy a pracy zdalnej

Prawa do bycia offline

Możliwości świadczenia pracy zdalnej z zagranicy 
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Kontrola trzeźwości

SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY
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Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Kiedy kontrola trzeźwości trafi do Kodeksu pracy?

72

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Obecnie projekt ustawy po I czytaniu na posiedzeniach Sejmu 
(23 czerwca i 7 lipca)

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335
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Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Jak ma wyglądać kontrola trzeźwości/kontrola na obecność środków działających podobnie jak 
alkohol prowadzona przez pracodawcę?

73

będzie mogła być wykonywana tylko

wtedy, gdy będzie to niezbędne do 

zapewnienia ochrony: 

życia i zdrowia pracowników lub 

innych osób lub ochrony mienia

pracodawcy

pracodawca będzie mógł jej dokonać tylko 

przy użyciu metody niewymagającej badania 

laboratoryjnego za pomocą urządzenia 

posiadającego ważny dokument 

potwierdzający jego kalibrację lub 

wzorcowanie

będzie mogła być wprowadzona 

przez pracodawcę w zakładzie 

pracy wraz z kontrolą pracowników 

na obecność środków działających 

podobnie do alkoholu w ich 

organizmach

nie może naruszać godności oraz 
innych dóbr osobistych pracownika i 

musi być przeprowadzona w ustalony 
sposób

KONTROLA 
TRZEŹWOŚCI/
NA OBECNOŚĆ 

ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH
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Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Co to są środki działające podobnie do alkohol

74

Projekt z dnia 28 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badan na 

obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie 

pracownika.

Środkami działającymi podobnie do alkoholu są:

1) opioidy,

2) amfetamina i jej analogi,

3) kokaina,

4) tetrahydrokanabinole,

5) benzodiazepiny.



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

75

Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Czy pracodawca może wykonywać kontrolę trzeźwości wyłącznie 
na podstawie przepisów Kodeksu pracy? 

75

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości
i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do
kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w
regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym
pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Od pracodawcy zależeć będzie, czy wprowadzi kontrolę tylko pod kątem alkoholu,

czy tylko pod kątem środków działających podobnie do alkoholu, czy też będzie kontrolował

pracowników w obu kwestiach.

NIE
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Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Jakie są obowiązki związane z wprowadzeniem kontroli?  

76

Pracodawca będzie mógł 

wprowadzić kontrolę 

trzeźwości pracowników 

w sytuacji, w której:
przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekaże w postaci

papierowej lub elektronicznej informacje dotyczące grupy lub grup

pracowników objętych kontrolą trzeźwości lub kontroli pod kątem

środka działającego jak alkohol, sposób przeprowadzania kontroli, w

tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i

częstotliwość jej przeprowadzania

poinformuje pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości lub
kontroli pod kątem środka działającego podobnie
do alkoholu – w sposób przyjęty u danego pracodawcy,
nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania

Przepisy dot. kontroli będzie można stosować odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 
podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, a także do osób fizycznych wykonujących 
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest 
organizowana przez tych pracodawców
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Kontrola trzeźwości – o czym warto jeszcze pamiętać?
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Przechowywanie informacji o wyniku badania 

pracodawca będzie mógł przetwarzać 

wyłącznie do celów,  dla których została 

zebrana i przechowywać w aktach osobowych 

pracownika przez okres nieprzekraczający 1 

roku od dnia jej zebrania

W przypadku zastosowania kary 

upomnienia, kary nagany lub kary 

pieniężnej pracodawca przechowuje 

informacje, o wyniku badania, w aktach 

osobowych pracownika do czasu uznania 

kary za niebyłą zgodnie z art. 113 k.p.

Po upływie odpowiednio powyższych terminów informacje ulegają usunięciu.

W przypadku, w którym informacje, mogą 

stanowić lub stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa, a pracodawca jest stroną tego 

postępowania lub powziął wiadomość o 

wytoczeniu powództwa lub wszczęciu 

postępowania, okres ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

Pracodawca przetwarza informacje o dacie, godzinie i minucie badania  oraz jego wyniku wskazującym na stan po 
użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony dóbr
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Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy?
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Informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy przekazuje się pracownikowi do wiadomości.

TAK

nałożenie na pracodawców obowiązku 

niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika, 

jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu 

w organizmie (stan po użyciu alkoholu, stan 

nietrzeźwości) albo zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po 

użyciu alkoholu lub spożywał alkohol 

w czasie pracy

nałożenie na pracodawców obowiązku 

niedopuszczenia do wykonywania pracy 

pracownika, jeżeli kontrola na obecność środków 

działających podobnie do alkoholu wykaże 

obecność takich środków 

w organizmie pracownika albo zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że stawił się on 

do pracy w stanie po użyciu takich środków lub 

spożywał takie środki w czasie pracy



SZKOLENIE▪ PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

79

Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Czy tylko pracodawca przeprowadza kontrolę?

79

• Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości lub obecności w organizmie środka

działającego podobnie do alkoholu pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

• Organ przeprowadza badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego lub zleca

przeprowadzenie badania krwi. A przy badaniu na obecność w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu zleca również badanie

moczu.

• Organ przeprowadzający badanie, przekazuje pracodawcy i pracownikowi niedopuszczonemu do pracy informację w formie pisemnej,

obejmującą imię i nazwisko osoby badanej oraz jej numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego

tożsamość, datę, godzinę oraz minutę przeprowadzonego badania, a także jego wynik. W przypadku przeprowadzenia kilku pomiarów organ

przeprowadzający badanie przekazuje informację o czasie przeprowadzenia pomiarów i wyniku każdego z nich.

• W przypadku gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika albo obecności w organizmie

środka działającego podobnie do alkoholu, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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Kontrola trzeźwości – założenia projektu 
Konsekwencje po stronie pracownika 

80

KARA 
PORZĄDKOWA

nastąpi uzupełnienie katalogu przesłanek uzasadniających 
nałożenie  na pracownika kary pieniężnej o przypadki stawienia się 

do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do 
alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy. 

KONSEKWENCJE

ZWOLNIENIE 
DYSCYPLINARNE

W TRAKCIE ZATRUDNIENIA
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https://www.facebook.com/LaboratoriumPrawaPracy

https://laboratoriumprawapracy.ostrowski.legal/

Blog prawa pracy 

Niniejszy materiał jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii Ostrowski                 

i Wspólnicy sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Kancelaria Ostrowski 
i Wspólnicy sp.k. 

ul. Lubicka 53 
87-100 Toruń 

(+48) 56 651 07 93, 94
torun@ostrowski-legal.net 

www.ostrowski.legal

Agnieszka Bieniek
radca prawny, koordynator Zespołu 

prawa pracy

agnieszka.bieniek@ostrowski-legal.net

Niniejszy materiał jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Moore Polska
Biuro w Gdańsku 

ul. Starodworska 1
80-137 Gdańsk

+48  58 558 47 20
gdansk@moorepolska.pl

https://moorepolska.pl/

https://www.ostrowski.legal/
https://moorepolska.pl/

