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Sopot, dnia 8 luty 2017 r. 

 

Sygn.: 003775 

 

OPINIA PRAWNA 

 

Przedmiot opinii: 

 

1. Od kiedy ważne jest „zredukowanie” liczby godzin w klauzuli opt-out? 

 

Wnioski: 

 

Konkludując niniejsze rozważania prawne należy wskazać, iż w celu „zredukowania” liczby 

godzin w klauzuli opt-out pracownikowi przysługują dwa uprawnienia. Po pierwsze, pracownik 

może dojść do konsensusu z pracodawcą i zmienić warunki pracy poprzez podpisanie 

porozumienia zmieniającego (wymagana jest zgodna wola obu stron stosunku prawnego). 

Natomiast, w przypadku braku przedmiotowego porozumienia, pracownik upoważniony jest 

do złożenia wypowiedzenia zmieniającego klauzulę opt-out.  

 

Jednocześnie podkreślić należy, że jednomiesięczny okres wypowiedzenia klauzuli opt-out 

należy liczyć analogicznie do przepisów Kodeksu pracy dotyczących wypowiedzenia. Wobec 

tego, „zredukowanie” liczby godzin w klauzuli opt-out poprzez złożenie wypowiedzenia 

zmieniającego warunki pracy, skuteczne będzie z końcem miesiąca. Przykładowo, w przypadku 

złożenia wypowiedzenia zmieniającego klauzulę opt-out w dniu 20 lutego 2017 roku, 

pierwotna klauzula opt-out będzie obowiązywała do końca marca 2017 roku, a nowa liczba 

godzin w klauzuli opt-out będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2017 roku. 

 

Podstawy prawne: 

 

1. art. 96 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. 

Dz.U.2016.1638 ze zm.); 

2. art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2016.380 ze 

zm.); 
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3. art. 30 § 21, art. 42 § 1, art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. 

Dz.U.2016.1666 ze zm.); 

4. Dercz Maciej, Rek Tomasz, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. II. 

 

Stan prawny: 

 

Na wstępie niniejszej odpowiedzi należy przywołać art. 96 ust. 6 ustawy o działalności 

leczniczej (dalej jako u. d. l.), zgodnie z którym pracownik może cofnąć zgodę na pracę w 

wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, 

informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

(klauzula opt-out). 

 

W celu odpowiedzi na zadane przez Zleceniodawcę pytanie należy podkreślić, że klauzula opt-

out jest szczególnym elementem umowy o pracę, kształtującym treść stosunku pracy, 

określonym w przepisach szczególnych w ustawie o działalności leczniczej. Zmniejszenie 

wymiaru czasy pracy należy kwalifikować, jako zmianę warunków pracy. Wobec tego, 

„zredukowanie” liczby godzin w klauzuli opt-out należy traktować jako zmianę warunków 

pracy. 

 

Jednocześnie należy wskazać, że zmiana warunków klauzuli opt-out możliwa jest na dwa 

sposoby: 

1) w drodze porozumienia zmieniającego; 

2) w drodze wypowiedzenia zmieniającego. 

 

Podkreślić należy, że porozumienie zmieniające nie jest instytucją uregulowaną bezpośrednio 

w Kodeksie pracy (dalej jako k. p.), bowiem podstawę zawarcia i zmiany umowy stanowi art. 

3531 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k. p. Zgodnie z przywołanym przepisem, strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść 

lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 

społecznego. Wobec tego, strony mogą również wedle własnego uznania modyfikować 

stosunek prawny, o ile obie strony umowy są zgodne, co do wprowadzanych zmian. Zatem, 

pracownik może „zredukować” liczbę godzin w klauzuli opt-out w terminie krótszym niż 

przewidziany w ustawie o działalności leczniczej, o ile dojdzie do porozumienia z pracodawcą. 

 

Jednakże, w przypadku braku porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, 

pracownikowi pozostaje jedynie instytucja wypowiedzenia zmieniającego, która została 
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uregulowana w art. 42 § 1 Kodeksu pracy (dalej jako k. p.) W myśl przywołanego artykułu, 

przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia 

wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wobec tego, pracownik, w celu 

„zredukowania” liczby godzin w klauzuli opt-out, powinien przedstawić pracodawcy 

wypowiedzenie zmieniające warunki pracy w zakresie klauzuli opt-out. Powyższy przepis 

stosuje się wraz z przepisem szczególnym (art. 96 ust. 6 u. d. l.), czego następstwem jest 

możliwość złożenia wypowiedzenia zmieniającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia przewidzianego w u. d. l. Natomiast, w myśl art. 30 § 21 okres wypowiedzenia 

umowy o pracę obejmujący miesiąc kończy się odpowiednio w ostatnim dniu miesiąca. 

 

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że bieg jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, jak i wypowiedzenia zmieniającego, należy liczyć na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie pracy. Wobec tego, jednomiesięczny okres wypowiedzenia 

klauzuli opt-out będzie skuteczny w ostatnim dniu miesiąca. Przykładowo, w przypadku 

złożenia wypowiedzenia zmieniającego klauzulę opt-out w dniu 20 lutego 2017 roku, 

pierwotna klauzula opt-out będzie obowiązywała do końca marca 2017 roku, a nowa liczba 

godzin w klauzuli opt-out będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2017 roku. 

 

Powyższe stanowisko podziela również Maciej Dercz, według którego w art. 96 ust. 6 

przewidziano odwoływalność zgody pracownika - pracownik może cofnąć zgodę na pracę w 

wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień, obliczonym jako średnia w odniesieniu do 

okresu rozliczeniowego, informując o tym pracodawcę na piśmie. Do cofnięcia zgody stosować 

się będzie miesięczny okres wypowiedzenia - liczony analogicznie do okresu wypowiedzenia 

umów o pracę. Celem tej regulacji jest zapewnienie ciągłości pracy w podmiocie leczniczym 

wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne, przy równoczesnym zabezpieczeniu interesów pracowników objętych tzw. klauzulą 

opt-out. 

 

Na marginesie należy również nadmienić, iż w doktrynie panuje odmienny pogląd, stanowiący 

że pracownik nie jest upoważniony do korzystania z instytucji wypowiedzenia zmieniającego 

warunki pracy i płacy, a to uprawnienie przysługuje jedynie pracodawcy. Jednakże, według 

osoby sporządzającej niniejszą opinię prawną, przedmiotowy pogląd jest niezgodny z 

literalnym brzmieniem art. 42 § 1 k. p. i celowością art. 96 ust. 6 u. d. l. 
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Klauzula prawna: 

 

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na 

informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie weryfikowano 

prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną 

zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów 

nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. 

 

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy wraz z prawem publikacji 

przez Zleceniodawcę. Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może 

być interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej 

kwestie.  

 

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, 

dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna 

przedstawiona w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku 

skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 

W przypadku chęci skorzystania przez Pana z pomocy radców prawnych i adwokatów 

współpracujących z Lex Secure Sp. z o.o. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej, 

należy skontaktować się bezpośrednio z Infolinią prawną Lex Secure Sp. z o.o. pod numerem 

telefonu 501 538 539. 

 

Z poważaniem 

 
 


