
XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy – 
podsumowanie  
  

27 czerwca br. w Warszawie odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy,  
w którym uczestniczyło ponad 200 gości i zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz eksperci Trójstronnej Komisji 
Sejmowej inicjującej zmiany w prawie pracy. Spotkanie było poświęcone nowelizacji Działu 
VI Kodeksu pracy dotyczącej czasu pracy oraz nowej ustawie „antykryzysowej”. 

Jako pierwszy wystąpił Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy  
i Polityki Społecznej. Przypomniał, Ŝe trwający kryzys gospodarczy wymaga nowych 
rozwiązań prawnych, uzgodnionych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: 
pracodawców, związków zawodowych i rządu. Zainicjowane propozycje zmian w przepisach 
prawa pracy wynikają po części z przepisów unijnych, są równieŜ oparte na doświadczeniach 
poprzedniej ustawy „antykryzysowej”, a takŜe wynikiem róŜnych inicjatyw ustawodawczych. 
Z poprzedniej ustawy „antykryzysowej” skorzystało 1075 firm w całej Polsce i objęła ona 
około 100 tys. pracowników. Wspomniał, Ŝe aktualne propozycje zmian w przepisach prawa 
pracy bazują równieŜ na doświadczeniach innych krajów unijnych. W 14 krajach m.in.  
w Czechach, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech wprowadzono 
wydłuŜony okres rozliczania czasu pracy. 

 

Panel dyskusyjny podczas Forum Prawa Pracy 



 

Wystąpienie to rozpoczęło dyskusję na Forum na temat propozycji zmian w kodeksie 
pracy w Dziale VI dotyczących czasu pracy. Wzięli w niej udział oprócz przedstawiciela 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej takŜe Maciej Sekunda, Przewodniczący Zespołu 
Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy i układów zbiorowych i Prezes SEKA S.A. oraz 
GraŜyna Spytek – Bandurska, Wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków 
Pracy Konfederacji Lewiatan. Podkreślono, Ŝe nowelizacja kodeksu pracy daje pracodawcom 
jedynie moŜliwości wydłuŜania okresów rozliczeniowych i stosowania nowych regulacji 
prawnych. Poza tym, co do zasady  na stosowanie nowych rozwiązań w tym zakresie muszą 
wyrazić zgodę przedstawiciele związków zawodowych albo przedstawiciele pracowników (w 
tych firmach, w których nie ma związków zawodowych). Wskazano równieŜ na jakim etapie 
legislacyjnym znajdują się omawiane na Forum propozycje zmian przepisów kodeksu pracy. 

Organizatorem Forum jest firma SEKA S.A. 
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