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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

(druk nr 169) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

ma na celu wprowadzenie obowiązku pracodawcy potwierdzenia na piśmie, przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy, ustaleń umowy o pracę (co do jej stron, rodzaju umowy 

oraz jej warunków) niezawartej w formie pisemnej. Ustawodawca zmierza do zwiększenia 

ochrony praw pracowników dotyczących prawa pracy oraz ochrony gwarantowanej im przez 

ubezpieczenia społeczne. Dotychczasowe brzmienie art. 29 § 2 zdanie drugie Kp 

przewidywało powinność potwierdzenia na piśmie ustaleń umowy nie zawartej w formie 

pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, co przyczyniało się do 

rozpowszechnienia niekorzystnej dla pracowników praktyki niektórych pracodawców 

odwlekania realizacji tego obowiązku i de facto zatrudniania nielegalnie bez ponoszenia 

konsekwencji. W obecnie wprowadzonym brzmieniu art. 29 § 2 zd. drugie Kp dokonano 

uściślenia, polegającego na jednoznacznym wprowadzeniu obligatoryjności działania 

pracodawcy w stosunku do pracownika w zakresie potwierdzenia zawartej umowy przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy.  

Konsekwencją zmiany art. 29 § 2 zd. drugie jest znowelizowanie art. 281 pkt 2 Kp, 

zawierającego sankcję dla pracodawcy (lub działającego w jego imieniu) za niewykonanie 

w/w obowiązku. 

Ustawa zmienia ponadto art. 104
3
 i art. 200

1 
Kp, które zawierają użyte w art. 29 § 2 zd. 

drugie i w art. 281 pkt 2 określenie przed dopuszczeniem do pracy w miejsce 

dotychczasowego przed rozpoczęciem pracy. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 



– 2 – 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu 4 marca 2016 r.(druk 

sejmowy nr 298) i zostało skierowane do pierwszego czytania na 15. posiedzeniu Sejmu. 

Projekt został rozpatrzony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacji 

(sprawozdanie zawiera druk sejmowy nr 452). Wprowadzone przez Komisję modyfikacje 

w stosunku do przedłożenia obejmują jednoznaczne określenie obligatoryjności zamiast 

określenia powinności zawartej w art. 29 § 2 zd. drugie Kp oraz zmianę terminu wejścia 

w życie ustawy, przyjętej w projekcie jako: po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia, 

ustalając konkretną datę. 

Na 18. posiedzeniu Sejmu przystąpiono do drugiego czytania, a następnie, niezwłocznie, 

do trzeciego czytania.  

Za przyjęciem oddano 413 głosów, przeciw – 2, wstrzymała się 1 osoba. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


