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w tre ci artyku u pe nego osk adkowania umów zlece , podniesienie kosztów 
pracy. W zwi zku z tym ju  dzisiaj warto mie  to na uwadze podczas przygo-
towywania bud etów wynagrodze  na 2022 rok. 

Legislacyjnie gor ca jesie  przed nami 
Analizowane w tre ci artyku u propozycje, zgodnie z rz dowymi zapo-

wiedziami maj  zosta  w najbli szych tygodniach zaprezentowane w ramach 
projektów ustaw. 

Obecnie wszystkie te zagadnienia s  jeszcze poddawane mi dzyresorto-
wym konsultacjom. Po ich prezentacji wielu ekspertów zwróci o uwag , e 
cz  pomys ów, nie zosta a dobrze przenalizowana i na wprowadzonych 
zmianach du a cz  pracowników mo e nic nie zyska , a nawet straci , 
w zwi zku z tym, rz d przygotowuje ca  list  ulg, tak eby proponowane 
zmiany by y dla jak najwi kszej grupy osób korzystne albo neutrale. Projek-
ty maj  trafi  na posiedzenie rz du w najbli szym czasie, tak, eby jesieni  
mog y zosta  przyj te przez Sejm i Senat, pytanie tylko czy do tego czasu 
rz dz ca koalicja nadal b dzie mia  niezb dn  wi kszo  do uchwalenia tych 
wszystkich zmian. 

Nale y podkre li , e opisane w niniejszym artykule zagadnienia stanowi  
komentarz i omówienie propozycji zaprezentowanych przez koalicje rz do-
w  w maju i czerwcu 2021 roku. Zgodnie z informacjami przekazywanymi 
przez rz d zmiany w zdecydowanej wi kszo ci powinny wej  w ycie na 
pocz tku 2022 roku, natomiast projekty ustaw powinny si  pojawi  do po o-
wy wrze nia 2021 roku. Nie mo na wykluczy , e w tre ci projektów, zostan  
wprowadzone zmiany i rozwi zania inne ni  opisane w naszym artykule. 

Oskar Sobolewski

Analiza propozycji dla pracodawców zawartych w Polskim adzie
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Projekt ustawy okre la tak e minimaln  tre  porozumienia z zak adow  
organizacj  zwi zkow , regulaminu, porozumienia z pracownikiem lub po-
lecenia pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej b dzie dopuszczalne na 
wniosek pracownika tak e w przypadku, gdy nie zostanie zawarte porozumie-
nie albo nie zostanie wydany regulamin. 

Projekt zawiera zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac  
z uwagi na odmow  lub zaprzestanie przez niego wykonywania pracy zdal-
nej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonuj cego prac  zdaln . Praco-
dawca b dzie zobowi zany okre li  zasady ochrony danych przekazywanych 
pracownikowi wykonuj cemu prac  zdaln  oraz przeprowadzi , w miar  
potrzeb, instrukta  i szkolenie. Pracownik b dzie zobowi zany potwierdzi  
zapoznanie si  z zasadami ochrony danych i ich przestrzega . 

Projekt wprowadza tak e wa n  zmian  dla pracodawców daj c  mo li-
wo  – w przypadku wykonywania pracy zdalnej – aby wszystkie wnioski pra-
cownika, dla których przepisy kodeksu wymagaj  formy pisemnej, np. wnioski 
o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za prac  nadliczbow , mo-
g y by  sk adane w postaci papierowej lub elektronicznej, zatem tak e drog  
mailow . Aby u atwi  proces przygotowania miejsca pracy do wykonywania 
pracy zdalnej, pracodawca b dzie mia  obowi zek sporz dzi  ocen  ryzyka 
zawodowego w tym zagro e  na które mo e napotka  pracownik najcz ciej 
w miejscu swojego zamieszkania. Na wniosek pracownika praca zdalna b -
dzie mog a by  wykonywana tak e w sposób okazjonalny (w wymiarze 12 dni 
w skali roku kalendarzowego).

P aca minimalna 
Poza Polskim adem warto podkre li , e Rada Ministrów 15 czerwca 

2021 roku przedstawi a propozycje podniesienia kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia od 2022 roku. Zgodnie z propozycj  przedstawion  przez rz d 
zaproponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za prac  w 2022 roku 
ma wzrosn  co najmniej o 200 z  w stosunku do kwoty obowi zuj cej 
w 2021 roku (2800 z  brutto). 

WA NE: Proponowana wysoko  p acy minimalnej od 1 stycznia 2022 r. to 
minimum 3000 z .

Druga podwy ka obejmuje minimaln  stawk  godzinow  dla pracuj -
cych na okre lonych umowach cywilnoprawnych wzrasta aby w stosunku do 
kwoty 19,60 z . Jest to póki co tylko propozycja, która b dzie konsultowana 
podczas posiedzenia Rady Dialogu Spo ecznego. Warto podkre li , e final-
na wysoko  p acy minimalnej nie mo e by  ni sza od tej zaproponowanej 
w czerwcu przez rz d. 

Je eli nie uda si  osi gn  porozumienia ze stron  spo eczn  i stron  pra-
codawców to Rada Ministrów samodzielnie we wrze niu podejmie decyzje 
o wysoko ci p acy minimalnej. Ustalone przez Rad  Ministrów w drodze roz-
porz dzenia kwoty nie mog  by  ni sze ni  kwoty zaproponowane 15 czerw-
ca 2021 roku Radzie Dialogu Spo ecznego do negocjacji. Podwy ka p acy 
minimalnej jest o tyle istotna, poniewa  b dzie to kolejne, obok opisywanego 

POMOCNIK P ACOWO–KADROWY


