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Pani 
Joanna Kluzik-Rostkowska 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej 

Wielce Szanowna Pani Minister 

Z dniem 26 października 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 
2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 176, poz. 1239). Przepisy tej 
ustawy wprowadzają zakaz pracy w święta dla pracowników zatrudnionych 
w placówkach handlowych. Wprowadzając ten zakaz ustawa jednocześnie skreśliła 
w art. 15110 pkt 9 lit. a, który dopuszczał możliwość pracy w święta przy wykonywaniu 
prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby 
ludności, w szczególności w placówkach handlowych. 

W wyniku takiej zmiany stanu prawnego pojawiły się w środkach masowego 
przekazu informacje, wskazujące na objęcie zakazem pracy w święta stacji 
benzynowych, co w obliczu zbliżającego się w dniu 1 listopada święta Wszystkich 
Świętych byłoby istotnym utrudnieniem swobodnego przemieszczania się samochodami 
rodzin, odwiedzających groby swoich najbliższych na terenie całego kraju, a także 
transportu publicznego. 

Ze względu na niejednoznaczność przyjętych w Kodeksie pracy rozwiązań 
zaprezentowane zostały odmienne stanowiska w tej sprawie przez przedstawicieli 
resortu pracy i polityki społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Okazało się zatem, 
że ocena, czy świadczenie pracy na stacji benzynowej nie narusza zakazu pracy 
w placówkach handlowych w dni świąteczne, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.), może w praktyce 
natrafić na poważne utrudnienia. 
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W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie 
stanowiska w kwestii sposobu rozwiązania i właściwego stosowania postanowień 
ustawy i o ewentualne przygotowanie w trybie pilnym odpowiednich zmian w Kodeksie 
pracy, regulujących w sposób jednoznaczny pracę w niedziele i święta. 

Łączę wyrazy szacunku 

/-/ Janusz Kochanowski 


