
 

 
  

 

 

 

 

 

 
Legal Alert 

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu  
pracy – „work-life balance”  

i bardziej przejrzyste warunki pracy 

10 marca 2023 r.  

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę wdrażającą do 
polskiego prawa unijne dyrektywy dot. „work-life balance” oraz 

przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Nowelizacja 
modyfikuje przepisy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
umów o pracę na czas określony i okres próbny, obowiązków 
informacyjnych pracodawcy i elastycznego czasu pracy.  

Uchwalona nowelizacja wprowadza liczne zmiany do przepisów Kodeksu pracy. 
Wśród najważniejszych z nich są zmiany dotyczące:  

• maksymalnego czasu trwania umów na okres próbny, zależnego od 

zamiaru zawarcia kolejnej umowy na czas określony,  

• rozszerzenia obowiązku informacyjnego pracodawcy przy zawieraniu 
umowy o pracę o dodatkowe informacje dotyczące m.in. prawa do 
szkoleń lub zasad rozwiązania umów o pracę,  

• nowych uprawnień pracownika w zakresie wnioskowania o zmianę 
rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy lub wymiaru czasu pracy, 

• obowiązku podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas 
określony i rozszerzenia obowiązku konsultacji związkowej przy 
wypowiedzeniu umowy na czas określony,  

• dodatkowych przerw w pracy w przypadku dobowego wymiaru czasu 
pracy przekraczającego 9 i 16 godzin,  

• nowego rodzaju zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,  

• urlopu opiekuńczego, w wymiarze 5 dni, w celu osobistej opieki nad 

członkiem rodziny lub domownikiem,  

• prawa pracownika-ojca do urlopu rodzicielskiego niezależnie od 
podlegania matki dziecka ubezpieczeniom społecznym w dniu porodu,  

• zasad udzielania i wypłacania świadczeń za okres urlopu rodzicielskiego,  

• stosowania przez pracodawców elastycznej organizacji pracy.  

Nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta i wejdzie w życie po 21 dniach od 
ogłoszenia.  

Warto już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany oraz zweryfikować 
wewnętrzne regulaminy i wzory pod kątem nowych przepisów.   
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Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych 
informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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