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Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa:

•  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych7  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

Ustawa o dniach wolnych od pracy:
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z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)
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osób niepełnosprawnych:

• ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

Ponadto dodano wyciągi z ustaw tzw. covidowych m.in.:
–  z 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. poz. 374 ze zm.),

–  z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.),

–  z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.),

–  z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.),

–  z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423).
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KODEKS PRACY:

30 lipca 2020 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 czerwca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 
(Dz.U. poz. 1320)

1 grudnia 2020 r.  –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

12 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 ze zm.)

31 marca 2020 r.  –  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

15 maja 2020 r.   –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 maja 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 870)

USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ
SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:

1 stycznia 2020 r.   –  ustawa z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278)

USTAWA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY:

18 kwietnia 2020 r.   –  ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)

USTAWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH:

31 marca 2020 r.   –  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

24 czerwca 2020 r., 1 stycznia 2021 r.  –  ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami  
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.)

5 sierpnia 2020 r.   –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 1342)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH
W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:

3 stycznia 2020 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

13 marca 2020 r.   –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 426)

31 marca 2020 r. –  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

1 lipca 2020 r.  –  ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 
poz. 875 ze zm.)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

1 stycznia 2020 r. –  ustawa z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących reali-
zacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278)

22 czerwca 2020 r. –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 czerwca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz.U. poz. 1070)

USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH:

27 stycznia 2020 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 grudnia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123)

USTAWA O ZAOPATRZENIU Z TYTUŁU WYPADKÓW
LUB CHORÓB ZAWODOWYCH POWSTAŁYCH
W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH

3 czerwca 2020 r. –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 maja 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wy-
padków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okoliczno-
ściach (Dz.U. poz. 984)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU
WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:

1 kwietnia 2020 r. –  obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 r. 
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 984)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

27 lutego 2020 r. –  ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 
poz. 2309 ze zm.)

24 marca 2020 r. –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802 ze zm.)

27 kwietnia 2020 r. –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 kwietnia 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 755)

6 maja 2020 r. –  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2020 r., P 19/16 (Dz.U. 
poz. 807)

1 lipca 2020 r. –  ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)

30 listopada 2020 r. –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

1 grudnia 2020 r. –  ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

1 stycznia 2021 r. –  ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.)

20 lutego 2021 r. –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)

1 marca 2021 r. –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
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  Ustawa
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 7 marca 2020 r. poz. 374;

zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, 
poz. 1086, poz. 1106, 1423)*

 (wyciąg)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

(...)

* Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (druk sejmowy nr 550; oczekuje na podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. ustawę 
po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 
4 września 2020 r.
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Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Art. 3.1 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy okreś lonej w umowie 
o  pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

1.2 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 
w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wyko-
nywanie, przez czas oznaczony, pracy okreś lonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna).

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienio-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 3.3 Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma 
umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy 
i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

4.4 Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsłu-
gę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

5.5 Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub ma-
teriałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to po-
szanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, 
w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

1 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

2 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1423) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 5 września 2020 r.

3 Art. 3 ust. 3 dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

4 Art. 3 ust. 4 dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

5 Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 3
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6.6 Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowią-
zek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności 
opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

7.7 Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z czę-
stotliwością okreś loną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.

8.8 Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy 
zdalnej.

(...)

Dodatkowy zasi³ek opiekuñczy

Art. 4. 1.9 W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 
szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawo-
wania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpie-
czonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym 
mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobiste-
go sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dziec-
kiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1a.10 W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawcze-
go, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dzien-
nego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła 
osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy 
oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, 
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepeł-
nosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1b.11 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i  1a, przysługu-
je ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

6 Art. 3 ust. 6 dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

7 Art. 3 ust. 7 dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r. ze zm.

8 Art. 3 ust. 8 dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

9 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 77 pkt 3 lit. a ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2020 r.

10 Art. 4 ust. 1a zmieniony przez art. 77 pkt 3 lit. a ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2020 r.

11 Art. 4 ust. 1b zmieniony przez art. 77 pkt 3 lit. a ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 4
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albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku 
otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania  COVID-19 
do dnia 28 czerwca 2020 r. W okresie tym uwzględnia się okres, o którym mowa 
w ust. 1.

1c.12 W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły 
lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania 
opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczone-
mu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa 
w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy za-
siłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1d.13 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia 
placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 
28 czerwca 2020 r.

2.14 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach 
okreś lonych w ustawie, o której mowa w ust. 1c, i nie wlicza się do okresu, o którym 
mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.

3.15 Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze roz-
porządzenia, okreś lić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
niż wskazany w ust. 1–1d dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależ-
ności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych prze-
pisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

4.16 Zasiłki, o których mowa w ust. 1–1d, stanowiące dodatkowe uposażenie 
funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach 

12 Art. 4 ust. 1c dodany przez art. 77 pkt 3 lit. b ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2020 r.

13 Art. 4 ust. 1d dodany przez art. 77 pkt 3 lit. b ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2020 r.

14 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 77 pkt 3 lit. c ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2020 r.

15 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 77 pkt 3 lit. d ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

16 Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 77 pkt 3 lit. e ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 4
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okreś lonych w us tawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360), 
us tawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), 
us tawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), us tawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), us tawie 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), us tawie 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1921 i 2020), us tawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568), us tawie z dnia 8 grud-
nia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384), us tawie z dnia 
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 
i 568) oraz us tawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1940) okresów pobierania tych zasiłków nie wlicza się do okresów, 
o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b ust. 3, art. 105b ust. 3, 
art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 60c ust. 3, art. 194 ust. 3 art. 233 
ust. 2 oraz art. 87 ust. 3 tych ustaw.

(...)

Zawieszenie wykonywania niektórych obowi¹zków w zakresie 
badañ okresowych pracowników, kierowców wykonuj¹cych 

przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku og³oszenia 
stanu zagro¿enia epidemicznego lub stanu epidemii

Art. 12a.17 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obo-
wiązków wynikających z przepisów:

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 
i 1495);

2)18 art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2140);

3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) 
w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicz-
nych.

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zo-
stanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca 

17 Art. 12a dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 8 marca 2020 r.

18 Art. 12a ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 73 pkt 15 lit. a ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 
poz. 695 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 12a
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i  pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obo-
wiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni 
od dnia odwołania danego stanu.

3.19 W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przepro-
wadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić 
i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wy-
dane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epide-
mii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić bada-
nie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie okreś lonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 
i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włą-
cza się do akt osobowych pracownika.

4.20 Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 s tosuje się odpowiednio do funkcjona-
riuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania 
okresowego.

(...)

Przeprowadzanie szkoleñ wstêpnych w dziedzinie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy lub s³u¿by za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
wyd³u¿enie terminów przeprowadzenia szkoleñ okresowych 
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy lub s³u¿by

Art. 12e.21 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektro-
nicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na 

działanie czynników niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
 4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego 

praktykę studencką.

19 Art. 12a ust. 3 zmieniony przez art. 73 pkt 15 lit. b ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

20 Art. 12a ust. 4 dodany przez art. 73 pkt 15 lit. c ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

21 Art. 12e dodany przez art. 73 pkt 16 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 12e



Kodeks pracy

Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy

Pracownicze plany kapitałowe

Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy 

Organizacje pracodawców, związki zawodowe 
i spory zbiorowe 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, 
choroby zawodowe 

Koszty sądowe i sądownictwo pracy 



KODEKS PRACY

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ...................................................................................   99

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks pracy ............................................ 259

Skorowidz .......................................................................................................................................  271

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej 
odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie .......................................................  281

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków 
odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodê w powierzonym mieniu .................................... 287

K
P



99

Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy1

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 83/477/EWG z 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983 ze zm.),

 2) dyrektywy 86/188/EWG z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 137 z 24.05.1986),

 3) dyrektywy 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989),

 4) dyrektywy 89/654/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

 5) dyrektywy 89/655/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy 
(druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE 
L 393 z 30.12.1989 ze zm.),

 6) dyrektywy 89/656/EWG z 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej 
(trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. 
WE L 393 z 30.12.1989),

 7) dyrektywy 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możli-
wości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

 8) dyrektywy 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe 
(piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE 
L 156 z 21.06.1990),

 9) dyrektywy 90/394/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagroże-
niem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 196 
z 26.07.1990 ze zm.),
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 10) dyrektywy 91/322/EWG z 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości gra-
nicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzy-
kiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych 
w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 177 z 05.07.1991),

 11) dyrektywy 91/383/EWG z 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas okre-
ślony lub w czasowym stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 206 z 29.07.1991),

 12) dyrektywy 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. 
WE L 288 z 08.07.1992),

 13) dyrektywy 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub rucho-
mych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 14) dyrektywy 92/58/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zna-
ków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 15) dyrektywy 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

 16) dyrektywy 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

 17) dyrektywy 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. WE 
L 216 z 20.08.1994),

 18) dyrektywy 96/34/WE z 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
/UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfe-
derację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

 19) (uchylony)
 20) dyrektywy 97/80/WE z 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskrymina-

cji ze względu na płeć (Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998),
 21) dyrektywy 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracow-

ników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 131 
z 05.05.1998),

 22) dyrektywy 99/70//WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pra-
cy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Praco-
dawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999),

 23) dyrektywy 1999/92/WE z 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000),

 24) dyrektywy 2000/34/WE z 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/WE dotyczącą nie-
których aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działalności wyłączonej z tej 
dyrektywy (Dz.Urz. WE L 195 z 01.08.2000),

 25) dyrektywy 2000/39/WE z 8 czerwca 2000 r. ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych war-
tości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy – w związku z wykonaniem 
dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ry-
zykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 142 z 16.06.2000),
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Preambuła
(uchylona)

Dział Pierwszy
Przepisy ogólne

Rozdział I
Przepisy wstępne

Zakres regulacji

Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Definicja pracownika

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Definicja pracodawcy

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobo-
wości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 26) dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowa-
nia osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000),

 27) dyrektywy 2000/54/WE z 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 262 
z 17.10.2000),

 28) dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 02.12.2000),

 29) dyrektywy 2002/44/WE z 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 177 z 06.07.2002),

 30) dyrektywy 2003/10/WE z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czyn-
nikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 42 z 15.02.2003),

 31) dyrektywy 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ra-
mowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz.Urz. UE L 68 z 18.03.2010, str. 13).
 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – 

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Art. 1–3
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Czynności z zakresu prawa pracy

Art. 31. § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jed-
nostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizycz-
ną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Art. 4. (uchylony)

Pragmatyki pracownicze

Art. 5. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują prze-
pisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi 
przepisami.

Art. 6–7. (uchylone)

Nadu¿ycie prawa podmiotowego

Art. 8. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny 
ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wy-
konywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Źród³a prawa pracy

Art. 9. § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się 
przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, 
określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia 
układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 
regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz 
regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż prze-
pisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pra-
cowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.

§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie 
porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obo-
wiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnie-
niu, nie obowiązują.

Zawieszenie stosowania zak³adowych przepisów prawa pracy

Art. 91. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może 
być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepi-
sów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy 
to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
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§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca 
pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem 
takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracow-
ników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż 
przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspek-
torowi pracy.

§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.

Rozdział II
Podstawowe zasady prawa pracy

Prawo do pracy

Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wy-
jątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania za-
wodu.

§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.
§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego za-

trudnienia.

Swoboda nawi¹zania stosunku pracy

Art. 11. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, 
bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia 
woli pracodawcy i pracownika.

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobi-
ste pracownika.

Zasada równego traktowania pracowników

Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania męż-
czyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Zakaz dyskryminacji

Art. 113.2 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub po-
średnia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, reli-
gię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 

2 Art. 113 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
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etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nie-
określony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest 
niedopuszczalna.

Art. 12. (uchylony)

Godziwe wynagrodzenie za pracê

Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Wa-
runki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa 
w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.

Prawo do wypoczynku

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy 
o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy.

Zaspokajanie potrzeb pracowników

Art. 16. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, 
socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.

Rozwój zawodowy

Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych.

Zasada uprzywilejowania pracownika

Art. 18. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których pod-
stawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż 
przepisy prawa pracy.

§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla 
pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpo-
wiednie przepisy prawa pracy.

§ 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powsta-
je stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nie-
ważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, 
a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi 
postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

Art. 13–18 
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Organizacje pracowników i pracodawców

Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich 
praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organi-
zacji.

§ 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa 
ustawa o związkach zawodowych, ustawa o or ganizacjach pracodawców oraz inne 
przepisy prawa.

Udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy

Art. 182. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie 
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Tworzenie warunków korzystania z uprawnieñ

Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć wa-
runki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o których 
mowa w art. 181 i 182.

Rozdział IIa
Równe traktowanie w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji – definicje

Art. 183a. § 1.3 Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie na-
wiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególno-
ści bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, prze-
konania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie 
w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jaki-
kolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub 
z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porówny-
walnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neu-
tralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania wystę-
pują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzyst-
na sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrud-
nienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia  kwalifikacji 

3 Art. 183a § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
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PRAW
O PRACY

Zbiór PrZEPiSóW

Stan prawny  
na 20 sierpnia  

2020

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały  
opublikowane do dnia 20 sierpnia 2020 r., w tym: 

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa:

•  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych7  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

Ustawa o dniach wolnych od pracy:
• ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  
osób niepełnosprawnych:

• ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

Ponadto dodano wyciągi z ustaw tzw. covidowych m.in.:
–  z 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. poz. 374 ze zm.),

–  z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.),

–  z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.),

–  z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.),

–  z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423).

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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