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 III.7044.42.2020.LN

Szanowny Panie Ministrze, 

na podstawie art. 15x ustawy 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. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 
w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 
może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii: 1) zmienić system lub rozkład czasu pracy 
pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa lub stacji; 2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach 
nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 3) zobowiązać pracownika do pozostawania 
poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy 
lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie 
Kodeksu pracy nie stosuje się; 4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku 
w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 

Powyższy przepis znajduje szerokie zastosowanie nie tylko do pracodawców 
zatrudniających pracowników w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na 
zapewnieniu funkcjonowania m.in. systemów i obiektów infrastruktury krytycznej 
w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1398) oraz w przedsiębiorstwach wspierających ich funkcjonowanie, ale 
także u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 
ust. 2, a także u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym 
związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności. 

Warszawa, 06-05-2020 r.

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy
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W świetle tego przepisu możliwe jest zatem znaczne ograniczenie uprawnień 
pracowniczych. Brakuje przy tym regulacji w zakresie trybu wprowadzania przez 
pracodawców takich ograniczeń oraz zasad rekompensowania pracownikom zwiększonego 
wymiaru świadczonej pracy. 

Z tego względu uważam za niezbędne zapewnienie przez inspekcję pracy nadzoru 
nad warunkami wykonywania pracy w podmiotach stosujących regulacje przewidziane 
w art. 15x ustawy i na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) wnioskuję do Pana Ministra 
o podjęcie stosownych działań. 

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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