
Grudzieñ 2006

W ostatnim okresie Kodeks pracy zosta³ 
kilkakrotnie znowelizowany. 
O najwa¿niejszych zmianach piszemy 
poni¿ej. Zwracamy tak¿e uwagê 
na planowane przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo³ecznej zmiany dotycz¹ce 
wykonywania pracy na terytorium Polski 
przez obywateli UE i EFTA.

Œwiêta w inny dzieñ ni¿ niedziela

Od dnia 30 listopada br. pracownik ma prawo 
do dnia wolnego za ka¿de œwiêto przypadaj¹ce 
w dzieñ inny ni¿ niedziela w danym okresie 

 1  rozliczeniowym. Ustawa znios³a bowiem 
obowi¹zek obni¿ania wymiaru czasu pracy tylko 
z tytu³u jednego  œwiêta, jeœli w danym tygodniu 
w dzieñ inny ni¿ niedziela przypada³y dwa takie 
œwiêta. W praktyce w 2006 r. problem dotyczy³ 
dwóch okresów œwi¹tecznych: 1 i 3 maja oraz 
25 i 26 grudnia. Tym samym nie ma ju¿ 
obowi¹zku „odpracowywania” dnia wolnego, 
a co za tym idzie, w odniesieniu do tegorocznych 
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, pracownicy nie bêd¹ 
musieli odpracowywaæ jednego z dni 
œwi¹tecznych, przypadaj¹cych w poniedzia³ek 
i wtorek.

Wymiar proporcjonalny urlopu 
wypoczynkowego pracownika 
uregulowany w Kodeksie pracy

Obecnie regulacje dotycz¹ce ustalania urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym 
w przypadku pozostawania przez pracownika 
w zatrudnieniu u danego pracodawcy jedynie 
przez czêœæ miesi¹ca s¹ zawarte w przepisach 

 2 rozporz¹dzenia z 1997 r.  W zwi¹zku jednak 
z zaskar¿eniem konstytucyjnoœci tych przepisów, 
do Kodeksu pracy zostanie dodany nowy artyku³ 

2a – art. 155 – który w ca³oœci przejmie regulacje
z tego rozporz¹dzenia dotycz¹ce urlopu 
proporcjonalnego. 

Zmiany w przepisach prawa pracy

Nowelizacja uzupe³nia³a tak¿e lukê w prawie 
odnoœnie stosowania proporcjonalnego wyliczania 
urlopu tak¿e w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu 
pracy. Tak¿e w ich przypadku niepe³ny miesi¹c 
kalendarzowy pracy zaokr¹gla siê w górê 
do pe³nego miesi¹ca, a przy ustalaniu 
proporcjonalnego wymiaru urlopu w zwi¹zku
z nawi¹zaniem b¹dŸ rozwi¹zaniem stosunku 
pracy niepe³ny dzieñ urlopu zaokr¹glony bêdzie 
w górê do pe³nego dnia.

Nowy wymiar urlopu macierzyñskiego: 
w dniu 19 grudnia wchodzi w ¿ycie Ustawa 
nowelizuj¹ca przepisy Kodeksu pracy 
w zakresie urlopów macierzyñskich 

 3 Ustawa nowelizuj¹ca  okreœla nowy wymiar urlopu 
macierzyñskiego. Bêdzie on wynosi³ odpowiednio: 

18 tygodni przy pierwszym porodzie
20 tygodni przy ka¿dym nastêpnym porodzie
28 tygodni w przypadku urodzenia wiêcej ni¿ 

   jednego dziecka przy jednym porodzie. 

Nowy wymiar urlopu macierzyñskiego 
bêdzie mia³ zastosowanie nie tylko do pracownic, 
które urodz¹ dziecko po wejœciu w ¿ycie ustawy, 
ale tak¿e do tych, które korzystaj¹ z urlopu 
macierzyñskiego w trakcie wejœcia w ¿ycie 
nowelizacji, jak równie¿ do pracownic, które 
urodzi³y dziecko w dniu 1 stycznia 2006 r. lub 
póŸniej, ale w momencie wejœcia w ¿ycie 
nowelizacji nie korzystaj¹ z przys³uguj¹cego im
urlopu macierzyñskiego ze wzglêdu na fakt, i¿:

dziecko wymaga opieki szpitalnej, albo
korzystaj¹ z urlopu bezp³atnego, albo
korzystaj¹ z urlopu wychowawczego.

Powy¿sza zasada nie dotyczy osób pe³ni¹cych 
funkcjê zawodowych rodzin zastêpczych - do nich 
bêdzie stosowaæ siê dotychczasowy wymiar urlopu 
macierzyñskiego.
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Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej 
planuje zniesienie ograniczeñ w zakresie
wykonywania pracy przez cudzoziemców 
na terytorium RP

Obecnie, w oparciu zasadê równowa¿noœci, 
na pracodawcach chc¹cych zatrudniæ cudzoziemców 
z pañstw UE i EFTA, które stosuj¹ ograniczenia 
w dostêpie do swoich rynków pracy dla obywateli 
polskich, spoczywa obowi¹zek uzyskiwania 
zezwoleñ na pracê, a tak¿e spe³niania innych 

4wymogów przewidzianych ustaw¹ .
Poniewa¿ ograniczenia nie maj¹ istotnego wp³ywu 
na sytuacjê na rynku pracy, Ministerstwo planuje 
jednostronne zniesienie wszelkich ograniczeñ 
w dostêpie do polskiego rynku od przysz³ego 
roku. Zniesienie ograniczeñ dotyczy³oby nie tylko 
„starych” pañstw Unii, ale tak¿e Bu³garii i Rumunii, 
które do Unii przyst¹pi¹ dnia 1 stycznia 2007 r. 
Tym samym pracodawcy nie musieliby ju¿ staraæ 
siê w urzêdach o wydanie zezwoleñ na pracê 
dla tych cudzoziemców. Zgodnie z projektem 
rozporz¹dzenia uchylaj¹cego, znajduj¹cym siê 
obecnie na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych, 
ograniczenia zostan¹ zniesione od dnia og³oszenia 
rozporz¹dzenia.

Kontakt:

Ewa £achowska-Brol
ewa.lachowska-brol@wierzbowski.pl

+48 22 50 50 797

  1   Ustawa z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o zmianie 
    ustawy – Kodeks pracy (Dz.U z 2006 r., nr 217, poz. 1587)
2    Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
    8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad 
    udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyp³acania 
    wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿nego 
    za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z póŸn. zm.)
3   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy 
    – Kodeks pracy oraz o œwiadczeniach pieniê¿nych 
    z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby 
    i macierzyñstwa (Dz.U. 2006, nr 221, poz. 1615) 
4   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
    i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2004 r., nr 99, poz. 1001 
    z póŸn. zm.)


	Page 1
	Page 2

