Projekt
U S T AWA
z dnia ……………….. 2017
o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.
W ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. nr 16 poz. 144 z dnia 4 lutego 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Czasem urzędowym

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest czas letni

środkowoeuropejski.”;
2)

art. 2 ust. 2 uchyla się;

3)

art. 3 uchyla się;
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Kwestie związane ze zmianą czasu są uregulowane w ustawie o czasie urzędowym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.
144). Na podstawie art. 3 Ustawy Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni
środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku
kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu
letniego.
Każdego roku, w ostatnią niedzielę marca (w nocy z soboty na niedzielę), a także
w ostatnią niedzielę października, następuje konieczność przestawienia wskazówek zegara.
W marcu o godzinę do przodu, natomiast w październiku o godzinę do tyłu.
W ujęciu historycznym pionierami we wdrożeniu zmiany czasu byli Niemcy. Podczas
pierwszej wojny światowej - 30 kwietnia 1916 przesunęli wskazówki zegara o godzinę w przód,
1 października natomiast o godzinę do tyłu. Powyższą metodę wprowadzono także w Anglii.
Ówczesne uwarunkowania techniczne i cywilizacyjne w pełni uzasadniały zmianę czasu.
Głównym powodem wprowadzenia zmiany było obciążenie produkcją zbrojeniową
w czasie I Wojny Światowej, a zmiana czasu stanowiła możliwość zaoszczędzenia energii
elektrycznej.
Dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie znajduje obecnie ani uzasadnienia
społecznego, ani ekonomicznego. Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia
się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym. Zmiana czasu
prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne
znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając
się m.in. w kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją.
Naukowcy uważają, że manipulowanie czasem powoduje silny „szok czasowy”,
działający bardzo niekorzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz jest przyczyną

wielu chorób. Zgodnie z raportem pt. „Zła Zmiana”1 po zmianie czasu występuje większe
ryzyko zawałów serca, wzrost liczby wypadków drogowych, występowanie zaburzeń snu,
samopoczucia i nastroju.
Zmiana czasu od dawna nie przynosi korzystnego efektu w postaci oszczędzania energii
elektrycznej. Oszczędności nie występują ze względu na zwiększenie zużycia energii
elektrycznej po zmroku z powodu krótszego światła dziennego.
Zmiana czasu powoduje utrudnienia w działalności przedsiębiorstw, szczególnie sektora
transportowego i bankowego. Pociągi i samoloty są zmuszone dostosować się do przesunięcia
czasu, co niekiedy oznacza godzinny postój, lub specjalną zmianę rozkładu. Banki ogłaszają
przerwy techniczne w celu wprowadzenia zmiany czasu, podczas których usługi bankowości
elektronicznej

są

niedostępne.

Konieczne

jest

również

przestawianie

zegarków,

harmonogramów pracy w przedsiębiorstwach czy indywidualnych zajęć.
Ustanowienie czasu urzędowego na środkowoeuropejski letni będzie korzystne, ponieważ
pomiędzy marcem a październikiem zmiana nie byłaby odczuwalna, a czas w większości
państw UE pozostałby identyczny z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii.
Natomiast pomiędzy październikiem a marcem słońce wschodziłoby o godzinę później
i dzienne światło byłoby dostępne o godzinę dłużej popołudniu przez co mogłoby być lepiej
wykorzystane niż w godzinach porannych, kiedy większość Polaków uczy się lub pracuje.
Podsumowując, obowiązująca zmiana czasu nie przynosi żadnych pozytywnych efektów.
Jest przyczyną cyklicznego chaosu w funkcjonowaniu gospodarki i poszczególnych podmiotów
oraz wpływa negatywnie na stan zdrowia obywateli. Ustanowienie całorocznego czasu letniego
przyczyni się do ustabilizowania naturalnego cyklu biologicznego oraz do poprawy jakości
życia Polaków.

1

Raport „ZŁA ZMIANA – NEGATYWNE KONSEKWENCI ZMIANY CZASU, FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ ORAZ
STOWARZYSZENIA KOLIBER”

Projekt ustawy nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt ustawy nie powoduje skutków finansowych dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Projekt niesie za sobą pozytywne skutki gospodarcze i społeczne.
Prawo Unii Europejskiej. Terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego ustala
Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, co wynika z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie
ustaleń dotyczących czasu letniego. Jeżeli dany kraj członkowski Unii Europejskiej wprowadza
i odwołuje czas letni, to jest zobowiązany do uczynienia tego w terminach wspólnych dla całego
obszaru Unii Europejskiej. Dyrektywa nie nakłada obowiązku wprowadzania czasu letniego,
a decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii poszczególnych krajów członkowskich.

