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Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2019 r. Dyrektywę 
2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy 
w Unii Europejskiej nakładającą na pracodawców nowe obowiązki w zakresie 
informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. Dyrektywa wymaga 
implementacji do krajowego porządku prawnego. Państwa członkowskie 
mają na to czas do 1 sierpnia 2022 r.
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Polski ustawodawca powinien doko-
nać odpowiednich zmian w prawie, 
zwłaszcza w dostosowaniu do treści 
dyrektywy:
• art. 29 § 3 Kodeksu pracy 

(k.p.) – regulującego wymogi tzw. informacji 
o warunkach zatrudnienia, przekazywanej 
pracownikowi w związku z zawarciem  
umowy o pracę, 
• art. 29 § 3(2) k.p. – regulującego wymogi 
informacji o zmianie warunków zatrudnienia 
oraz
• art. 29(1) k.p. – regulującego wymogi 
informacji dla pracowników kierowanych 
do pracy do państw niebędących członkami 
Unii Europejskiej.

Kierunek zmian jest już znany w związku z opu-
blikowaniem projektu z 4 lutego 2022 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw. Trzeba jednak zastrzec, że osta-
teczny kształt rozwiązań, jakie wejdą w życie, 
może różnić się od tych ujętych w projekcie.

FORMA I TERMIN PRZEKAZANIA 
INFORMACJI PRACOWNIKOWI
Jak wynika z art. 3 dyrektywy, przekazywanie 
pracownikowi informacji powinno zasadniczo 
odbywać się na piśmie. Nowością jest natomiast 
możliwość przekazywania wskazanych informacji 
drogą elektroniczną po spełnieniu przez praco-
dawcę dodatkowych warunków, tj. jeśli: 
• będą one dostępne dla pracownika, 
• będą mogły być przechowywane  
i wydrukowane, 
• pracodawca zachowa dowód przeka-
zania informacji lub otrzymania informacji 
przez pracownika. 

Z uwagi na fakt, że obecne przepisy Kodeksu 
pracy (art. 29 § 3, art. 29 § 32, art. 291 § 2 i art. 
291 § 4) dopuszczają wykonanie obowiązków 
informacyjnych określonych w tych przepisach 
wyłącznie na piśmie, w projekcie z 4 lutego 
2022 r. wprowadzono możliwość przekazania 
wskazanych informacji w postaci elektronicznej.

Na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy państwa człon-
kowskie powinny zapewnić, aby zmiana w od-
niesieniu do zasadniczych aspektów stosunku 
pracy oraz wszelka zmiana dodatkowych infor-
macji dla pracowników wysyłanych do innego 
państwa była przekazywana pracownikowi 

przez pracodawcę w formie dokumentu w naj-
wcześniejszym możliwym terminie, a najpóźniej 
w dniu, w którym taka zmiana staje się skuteczna.

Wskazany powyżej termin poinformowania 
o zmianie warunków zatrudnienia wymusza 
na polskim ustawodawcy zmianę treści art. 
29 § 32 k.p., zgodnie z którym przekazanie in-
formacji o zmianie warunków zatrudnienia 
powinno nastąpić niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia 
wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy 
rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić 
przed upływem tego terminu – nie później niż 
do dnia rozwiązania umowy. Odpowiedniej 
zmiany będzie wymagał również obecny art. 
291 § 4 k.p. dotyczący skierowania do pracy 
za granicą, także zawierający miesięczny termin 
liczony od dnia wejścia w życie tych zmian. 
W projekcie z dnia 4 lutego 2022 r. przewidziano, 
że przekazanie powyższych informacji powinno 
mieć miejsce niezwłocznie, nie później jednak niż 
w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie 
do pracownika.

SZKOLENIA
Dyrektywa w art. 4 ust. 2 lit. h przewiduje, że in-
formacja o zasadniczych aspektach stosunku 
pracy powinna zawierać wzmiankę o prawie 
do ewentualnych szkoleń. Rozwinięcie tej kwestii 
można znaleźć w motywie 17. dyrektywy, z któ-
rego wynika, że: „Jeżeli pracodawca zapewnia 
pracownikowi szkolenia, powinna istnieć możli-
wość, aby informacja o uprawnieniu do takiego 
szkolenia była przekazywana w formie infor-
macji o liczbie przysługujących pracownikowi 
dni szkoleń rocznie oraz informacji o ogólnej 
polityce szkoleniowej pracodawcy”. 

Obecnie Kodeks pracy w ramach informacji o wa-
runkach zatrudnienia nie wprowadza obowiązku 

O zmianach w polskim Kodeksie pracy w związku 
z dyrektywą 2019/1152 UE. 

Czego dotyczą regulacje zawarte w treści dyrektywy UE.
Na jakie obowiązki powinni się przygotować pracodawcy 

w związku z planowanymi zmianami?

Z ARTYKUŁU  
DOWIESZ SIĘ
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informowania o tej tematyce, stąd można w tym 
zakresie oczekiwać zmian. Wydaje się jednak, 
że praktyczne znaczenie tej normy będzie zniko-
me. Pracodawca bezpośrednio po zatrudnieniu 
pracownika często nie jest w stanie przewidzieć, 
czy i w jakich szkoleniach będzie on uczestniczył. 
Jednak użycie we wskazanym przepisie dyrek-
tywy sformułowania „ewentualnych” oznacza, 
że przekazanie informacji o szkoleniach powinno 
być dla pracodawcy fakultatywne. Stąd, wydaje 
się, że w projekcie z 4 lutego 2022 r. w sposób 
nieuprawniony pominięte zostało wskazanie, 
że przekazanie informacji o szkoleniach powinno 
zależeć od decyzji pracodawcy. 

Obecne brzmienie projektowanego art. 29 § 3 
pkt 1 lit. k sugeruje, że pracodawca każdora-
zowo będzie musiał informować pracownika 
o prawie do szkoleń, nawet jeśli w momencie 
przekazania informacji o warunkach zatrudnienia 
nie przewiduje kierowania danego pracownika 
na takie szkolenia.

ROZWIĄZANIE STOSUNKU 
PRACY
Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. j dyrektywy informa-
cja o zasadniczych aspektach stosunku pracy 
powinna zawierać charakterystykę procedu-
ry obowiązującej pracodawcę i pracownika, 
w tym wymogi formalne i długość okresów 
wypowiedzenia w razie rozwiązania stosunku 
pracy lub jeżeli długość okresów wypowiedzenia 
nie może być określona przy udzielaniu informa-
cji – sposób ustalania okresów wypowiedzenia. 
Regulację tę uzupełnia motyw 18. dyrektywy, 
zgodnie z którym powinna istnieć możliwość, 
aby informacja o procedurze obowiązującej 
pracodawcę i pracownika w razie rozwiązania 
stosunku pracy obejmowała termin, w którym 
można zaskarżyć zwolnienie.

O ile już obecnie zgodnie z art. 29 § 3 pkt 4 k.p. 
informacja o warunkach zatrudnienia musi za-

wierać wzmiankę o obowiązującej pracownika 
długości okresu wypowiedzenia, o tyle mając 
na uwadze brzmienie dyrektywy, należy ocze-
kiwać uzupełnienia jej m.in. o termin, w jakim 
pracownik może odwołać się od wypowiedze-
nia umowy o pracę do sądu pracy, co zostało 
uwzględnione w projekcie z 4 lutego 2022 r.

NADGODZINY  
ORAZ PRACA ZMIANOWA
Na mocy art. 4 ust. 2 lit. l dyrektywy, jeżeli 
system czasu pracy jest całkowicie lub w dużej 
mierze przewidywalny, informacja o warunkach 
zatrudnienia powinna określać długość stan-
dardowego dnia lub tygodnia pracy pracownika 
oraz ustalenia dotyczące godzin nadliczbowych 
i wynagrodzenia za nie, a także w przypadku 
pracy zmianowej – ustalenia dotyczące infor-
macji o przejściu ze zmiany na zmianę.

Aktualnie umowa o pracę musi określać wymiar 
czasu pracy, a informacja o warunkach zatrud-
nienia – wzmiankę o obowiązującej pracownika 
dobowej i tygodniowej normie czasu pracy 
(a więc kwestia poinformowania pracownika 
o długości standardowego dnia lub tygodnia 
pracy jest już w polskim prawie uwzględniona). 
Natomiast obecnie przy zatrudnianiu pracodaw-
ca nie ma obowiązku informować go o kwestiach 
dotyczących godzin nadliczbowych i wyna-
grodzeniu za nie (z wyjątkiem pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, o czym mowa w art. 151 § 5 k.p.), a także 
aspektach dotyczących pracy zmianowej. Projekt 
z 4 lutego 2022 r. uwzględnia te kwestie.

PRZEJŚCIE DO INNYCH FORM 
ZATRUDNIENIA
Charakterystyczne jest postanowienie art. 
12 dyrektywy, zgodnie z którym: „Państwa 
członkowskie zapewniają, aby pracownik, który 
przez co najmniej sześć miesięcy świadczył pracę 

Zgodnie z art. 19 dyrektywy państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy o sankcjach mających zastosowanie w razie 
naruszenia krajowych przepisów przyjętych na podstawie 
dyrektywy lub odpowiednich już obowiązujących przepisów 
dotyczących praw objętych zakresem dyrektywy.
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u tego samego pracodawcy, a który zakończył 
swój ewentualny okres próbny, mógł wystąpić 
o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi 
lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli 
jest ona dostępna, i otrzymać pisemną odpo-
wiedź na ten wniosek wraz z uzasadnieniem”. 
Państwa członkowskie mają prawo ograniczyć 
częstotliwość składania takich wniosków. Od-
powiedź wraz z uzasadnieniem powinna być 
udzielona w terminie jednego miesiąca od otrzy-
mania wniosku. W odniesieniu do osób fizycznych 
działających w charakterze pracodawców oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw państwa 
członkowskie mogą przewidzieć przedłuże-
nie wskazanego terminu nie więcej niż o trzy 
miesiące oraz umożliwić ustną odpowiedź 
na kolejny podobny wniosek złożony przez tego 
samego pracownika, jeśli uzasadnienie odnośnie 
do jego sytuacji pozostaje bez zmian.

Nieco zbliżone do instytucji określonej w art. 
12 dyrektywy jest postanowienie art. 942 k.p., 
z którego wynika, że pracodawca ma obowiązek 
informowania pracowników w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia 
w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, a pracowników zatrudnionych na czas 
określony – o wolnych miejscach pracy. Co 
więcej, zgodnie z art. 292 § 2 k.p. pracodawca 
powinien, w miarę możliwości, uwzględnić 
wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru 
czasu pracy określonego w umowie o pra-
cę. Jednak wskazany przepis nie przewiduje 
obowiązku sformułowania przez pracodawcę 
odpowiedzi na ten wniosek na piśmie ani też 
wymogu jej udzielenia w określonym terminie 
czy też uzasadnienia jej, co zakłada dyrektywa. 
W praktyce bardzo ogólne brzmienie przepisu 
dyrektywy, która wspomina o wystąpieniu 
o formę zatrudnienia z bardziej przewidywal-
nymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, 
daje polskiemu prawodawcy dużą swobodę 
w implementacji wskazanego postanowienia. 
Na przykład wdrożenie wskazanej regulacji 
może polegać na wprowadzeniu możliwości: 
• wnioskowania przez pracownika za-
trudnionego na umowę o pracę na czas 
określony o zawarcie umowy o pracę na czas 
nieokreślony, 
• wnioskowania o zmianę rodzaju pracy, 
• wnioskowania o zatrudnienie na pełen 
etat. 

Takie warianty zostały przewidziane w pro-
jekcie z 4 lutego 2022 r. Jednocześnie projekt 
wyłączył możliwość złożenia takiego wniosku 
przez pracownika zatrudnionego na umowę 
o pracę na okres próbny. Polski ustawodawca 
nie zdecydował się na wprowadzenie możliwo-
ści wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi 
na wniosek przez osoby fizyczne działające 
w charakterze pracodawców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców, jak i udzielenia 
odpowiedzi ustnie – gdy pracownik składa 
kolejny podobny wniosek. Należy postulować 
poszerzenie obecnego projektu z 4 lutego 
2022 r. o taką możliwość, zwłaszcza w świetle 
treści motywu 48 preambuły, który wskazuje 
na ogólną potrzebę oceny, czy wprowadzane 
do krajowych porządków prawnych regulacje 
implementujące dyrektywę nie nakładają nad-
miernych obciążeń na mikro przedsiębiorstwa 
oraz małe i średnie. 

SANKCJE
Zgodnie z art. 19 dyrektywy państwa członkow-
skie powinny ustanowić przepisy o sankcjach 
mających zastosowanie w razie naruszenia 
krajowych przepisów przyjętych na podstawie 
dyrektywy lub odpowiednich już obowiązują-
cych przepisów dotyczących praw objętych 
zakresem dyrektywy. Sankcje te powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Zgodnie z polskim prawem nieprzekazanie 
przez pracodawcę informacji o zatrudnieniu 
może być pośrednio sankcjonowane w ra-
mach wykroczenia uregulowanego w art. 281 
pkt 6 k.p., zgodnie z którym wykroczeniem 
jest nieprowadzenie dokumentacji pracow-
niczej. Skoro w dokumentacji pracowniczej 
pracodawca powinien umieścić potwierdzenie 
poinformowania pracownika o warunkach 
zatrudnienia określonych w art. 29 § 3 k.p., 
to też można argumentować, że gdy takiego 
potwierdzenia nie ma (bo – z uwagi na brak 
przedstawienia pracownikowi informacji o wa-
runkach zatrudnienia – być go nie może), to pra-
codawca popełnia wskazane wykroczenie. 
Nie sposób uznać jednak tego postanowienia 
za wystarczające. Tak też uznał projektodawca, 
proponując nowe wykroczenie polegające 
na nieinformowaniu pracownika w terminie 
o warunkach zatrudnienia.    ●


