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Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję 
„Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz,  
w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców 
kwestie prawne, księgowe i kadrowe.  
Tym razem tematem naszego cyklu jest pakiet 
zmian przepisów prawa pracy, które weszły  
w życie 1 stycznia 2017 roku. 

Zmiany te to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, bowiem nieco 
odciążają je od części zbędnej „papierologii”. Liberalizują obowiązki 
pracodawcy związane z ustalaniem regulaminów oraz świadectw 
pracy, jak również wydłużają terminy na występowanie pracowników 
z roszczeniami ze stosunku pracy. W niniejszym raporcie pomagamy 
zrozumieć szczegóły dotyczące tych zmian i przygotować firmę  
do ich stosowania.

Zapraszam do lektury.

Szanowni Państwo,

Monika Smulewicz 
Dyrektor Zarządzający/Partner
Outsourcing Rachunkowości, Płac i Kadr
Grant Thornton
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Zmiany wchodzące 
w życie od dnia 1 stycznia 

2017 r. liberalizują obowiązki 
pracodawcy związane 

z ustalaniem regulaminów 
oraz świadectw pracy, jak 

również wydłużają terminy na 
występowanie pracowników  

z roszczeniami 
ze stosunku pracy.



pracowników
49

Regulamin wynagradzania
Ważne zmiany dotyczą regulaminów wynagradzania pracowników.

Od 1 stycznia 2017 r. z obowiązku 
tego zwolnieni zostali pracodawcy 
zatrudniający mniej niż 50 pracowników. 
Mogą tworzyć regulaminy, ale nie muszą. 
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Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której  
firma zatrudnia 20-49 pracowników,  
a zakładowa organizacja związkowa zwróci się  
do pracodawcy z wnioskiem o ustalenie  
regulaminu wynagradzania. Wówczas pracodawca 
ma obowiązek spełnić żądanie związku.



pracownikówpracowników pracowników

Pracodawcy zatrudniający 
do 19 pracowników nie 
mają obowiązku tworzenia 
regulaminów pracy. 

Regulamin pracy
Analogicznie jak w przypadku zmian dotyczących regulaminów wynagradzania, 
zmieniają się przepisy dotyczące regulaminów pracy.
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Dla pracodawców z przynajmniej 
50 pracownikami przepisy 
się nie zmieniają, czyli mają 
oni obowiązek tworzenia 
regulaminów pracy.

Pracodawcy zatrudniający 
od 20 do 49 pracowników 
muszą tworzyć regulaminy 
jedynie na wniosek związku 
zawodowego. 



Świadectwa pracy
Dotychczasowy obowiązek wystawienia świadectwa pracy  
na żądanie pracownika zostanie zastąpiony nową regulacją,  
zgodnie z którą pracodawca obowiązany będzie wydać 
pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni  
od zakończenia stosunku pracy, jeżeli nie będzie zamierzał 
kontynuować z pracownikiem zatrudnienia. 

Jeżeli w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 
pracy strony zdecydują się na kontynuację zatrudnienia, 
pracodawca wyda pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie 
na jego pisemny wniosek. Wówczas w terminie 7 dni od dnia 
złożenia takiego wniosku pracodawca wyda świadectwo pracy. 

Nowe przepisy stosuje się do umów o pracę zawieranych  
po dniu 1 stycznia 2017 r. jako pierwsze w kolejności oraz  
do umów o pracę na okres próbny lub czas określony trwających  
w dniu wejścia w życie nowych przepisów.
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Umowa o wspólnej odpowiedzialności

W nowym stanie prawnym zawarcie umowy  
o wspólnej odpowiedzialności będzie musiało nastąpić  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Do umów trwających w dniu wejścia w życie nowych 
przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Wydłużenie terminów na wystąpienie do sądu

Od 1 stycznia 2017 wydłużeniu ulegają terminy występowania z powództwami  
do sądu pracy. W nowym stanie prawnym pracownik będzie mógł odwołać się  
od wypowiedzenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia. 

Termin 21 dni będzie również obowiązywał w przypadku żądania pracownika 
przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy  
bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę w przypadku  
odmowy przyjęcia do pracy. 

Terminy, które biegną w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej zostają 
wydłużone do 21 dni.
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Zmiany w ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązek 
tworzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych spoczywał  
będzie na Pracodawcy zatrudniającym  
na 1 stycznia, co najmniej 50 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty.
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Obowiązek taki będą również mieli 
pracodawcy którzy zatrudniają mniej niż 50 
i więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty, jeżeli zakładowa organizacja 
związkowa zwróci się do pracodawcy  
z wnioskiem o tworzenie funduszu.

Pracodawcy zatrudniający 1 stycznia, 
mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty, mogą, ale nie muszą, 
tworzyć fundusz lub mogą wypłacać 
świadczenie urlopowe.



Mamy nadzieję, że przygotowany 
przez nas materiał będzie  
dla Państwa pomocny.
W przypadku pytań i wątpliwości, 
zapraszamy do kontaktu!

www.GrantThornton.pl
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego,
rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach.
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.
nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Monika Smulewicz
Dyrektor Zarządzający/Partner
Outsourcing Rachunkowości, Płac i Kadr
Grant Thornton
T 22 205 49 00
E Monika.Smulewicz@pl.gt.com

 

Tomasz Dziedzic
Konsultant ds. Prawa Pracy
Grant Thornton
T 22 205 49 64
E Tomasz.Dziedzic@pl.gt.com
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