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Najnowsze zmiany w egipskim kodeksie pracy 
zaakceptowane na wiosn  przez parlament 
tego kraju skierowane s  do ponad 26 milio-
nów pracowników sektora prywatnego i maj  
na celu zwi kszenie ich pozycji przetargowej 
wobec pracodawcy. Jednym z elementów 
tego podej cia jest ustanowienie sieci wyspe-
cjalizowanych s dów pracy czuwaj cych nad 
przestrzeganiem prawa.

Za szczególnie istotne uznaje si  uregulo-
wanie zasad dotycz cych tzw. Formularza 
6. Jest on przedstawiany przez pracodawc  
odpowiednim organom ubezpieczeniowym 
lub administracyjnym w chwili rozstania si  
z pracownikiem na dowód, e miało ono 

charakter dobrowolny. Bardzo cz sto jednak 
zdarzało si , e z wyprzedzeniem wymuszano 
na zatrudnianych osobach podpisanie takie-
go dokumentu jako warunku przyj cia ich do 
pracy. Tym samym, jednostronnie zwalniaj c 
takiego pracownika prywatny pracodawca 
unikał dalszych konsekwencji, w tym płacenia 
nale nych odpraw. Obecnie „Formularz 6”, 
b dzie musiał by  podpisywany w lokalnym 
urz dzie zatrudnienia osobi cie przez odcho-
dz cego pracownika. W przypadku zaistnie-
nia sytuacji spornej sprawa trafi a  b dzie do 
s du pracy. I to on w przeci gu 6 miesi cy 
zdecyduje czy zamiar zwolnienia pracownika 
jest zasadny. Cho  dla polskich pracodawców 
mo e to wydawa  si  paradoksalne, motywa-
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cj  tych działa  jest wysoki poziom bezrobo-
cia, zwłaszcza w ród młodzie y (ponad 34% 
w 2017 r.). Wprowadzenie gwarancji bez-
piecznego zako czenia kontraktu o prac  ma 
zach ci  młodych ludzi do szukania zatrud-
nienia w sferze prywatnej.

Nowelizacja kodeksu pracy niesie tak e ko-
rzystne zmiany dla kobiet w ci y zatrud-
nionych u prywatnego pracodawcy. Przy-
sługiwa  im b dzie czteromiesi czny urlop 
zwi zany z okresem ci y (podobnie jak 
w sektorze publicznym), który b d  mogły 
wykorzysta  dwukrotnie u tego samego pra-
codawcy. W szóstym miesi cu ci y ich dzien-
ny wymiar czasu pracy ma by  zredukowany 
co najmniej o godzin .

Interesuj ce jest, e kodeks przewiduje na po-
ziomie krajowym powołanie Najwy szej Rady 
Dialogu Społecznego, która b dzie miała swo-
je odpowiedniki w poszczególnych guberna-
torstwach. Z pewno ci  ucieszy to Mi dzyna-
rodow  Organizacj  Pracy, która w ostatnich 
latach z pewnym niepokojem przygl dała si  
podej ciu egipskiego rz du do partnerów 
społecznych. O tym, e pozostawia ono wiele 
do yczenia wiadczy to, e dopiero w maju 
2018 r. rz d zezwolił na przeprowadzenie 
pierwszych od 12 lat wyborów w działaj cych 
w tym kraju zwi zków zawodowych.

Obserwator subiektywno-obiektywny 

Zdj cie: MEE/Cochrane


