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Purpurowy Informator - źródło 
cennych informacji

Z przyjemnością prezentujemy kolejną odsłonę 
„Purpurowego Informatora” – cyklu analiz, w którym 
omawiamy istotne i aktualne zagadnienia dla 
przedsiębiorców.

W bieżącym opracowaniu dokonujemy zarówno przeglądu 
kluczowych rozwiązań legislacyjnych wprowadzonych do 
krajowego porządku prawnego w 2021 roku, jak i zwracamy 
uwagę na nowe regulacje, które mogą stanowić wyzwanie 
dla pracodawców w 2022 roku. Gros z nich jest związanych 
oczywiście z Polskim Ładem, ale nie wszystkie – przedsiębiorcy 
na pewno nie mogą narzekać na nudę. Sygnalizujemy również 
najistotniejsze trendy, które będą odciskały swoje piętno na 
rynku pracy w nadchodzących latach. 

Swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami dzielą 
się eksperci ds. kadr i płac oraz HR w Grant Thornton,  
a dopełnieniem całości jest komentarz Moniki Smulewicz 
– ekspertki prawa pracy, liderki skutecznie zarządzającej
setkami pracowników zarówno w stacjonarnych, jak
i rozproszonych zespołach.

Zespół Outsourcingu Grant Thornton

Autorzy tej edycji:

Ewa Gulczyńska, Monika Rosa, Alina Szlachta, 
Edyta Tokarska, Helena Warszakowska,  
Honorata Zakrzewska-Krzyś

Wstęp

Niniejszy informator podzieliliśmy 
na następujących 5 części: 

- - -
Przepisy wprowadzone w 2021 roku

1. Covidowe rozwiązania

2. Konieczność zgłaszania umów o dzieło do ZUS

3. Kod zawodu

4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych i ustawie wypadkowej

5. Szersze uprawnienia ZUS

6. Wejście w życie tzw. dyrektywy o sygnalistach

- - -
Uchwalone i wchodzące w życie od 2022 roku

7. Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu

8. Wzrost płacy minimalnej i skutki dla stawek
i wskaźników od 2022

9. Wzrost składek ZUS

10. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych

11. Zatrudnienia na czarno

12. Wypalenie zawodowe chorobą zawodową

Projektowane z datą obowiązywania założoną na 
2022 rok

13. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

14. Kontrola trzeźwości w pracy

15. Rozszerzona definicja pracownika

16. Ważne zmiany w urlopach rodzicielskich

- - -
Projektowane bez dokładnej daty wejścia w życie

17. Praca zdalna w Kodeksie pracy

18. Umowa cywilnoprawna przekształcona w umowę
o pracę decyzją administracyjną PIP

- - -
Trendy 2022

19.Work revolution – elastyczne zespoły 
przyszłością pracy

20. Strategia demograficzna 2040

- - -
Serdecznie zapraszamy do lektury!

Grant Thornton Polska
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Kontynuowane rozwiązania  
i przepisy wprowadzone w 2021 roku

CZĘŚĆ 1
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1. Rozwiązania na czas pandemii Covid-19

Covidowe rozwiązania w 2021 roku stanowiły w większości 
kontynuację wdrożonych już wcześniej tymczasowych 
regulacji, mających wesprzeć pracodawców oraz ich 
pracowników w tym trudnym okresie. Do nowych można 
zaliczyć przede wszystkim możliwość realizacji szczepień  
w zakładach pracy, wprowadzoną w maju 2021 roku.

Dla porządku przypominamy także katalog najważniejszych, spośród nadal 
funkcjonujących, narzędzi istotnych z punktu widzenia kadrowo-płacowego:

•  dofinansowania do wynagrodzeń,

•  postojowe,

•  dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

•  zwolnienia z ZUS,

•  bon turystyczny,

•  wizy dla cudzoziemców zamierzających wykonywać zawody medyczne  
(lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego),

•  kontrole ze strony PIP oraz pracodawcy wobec pracowników pracujących  
na home office,

•  jednorazowe odszkodowania z ZUS-u, jeśli wskutek zapadnięcia na chorobę 
zawodową – w tym na COVID-19 – w związku z wykonywaną pracą zatrudniony 
dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Powyższe zagadnienia zostały przez nas szczegółowo opisane na witrynie 
PoradnikHR – blogu ekspertów kadrowo-płacowych Grant Thornton >> 
Zainteresowanych zapraszamy na nasz blog.

https://poradnikhr.blog/
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2. Obowiązek informowania ZUS  
o zawieranych umowach o dzieło

 

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów (tj. Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady U 2019/1937 z 23 
października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii), wejdzie w życie 17 grudnia 2021 roku.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje:

• płatników składek zlecających dzieło,

• osoby fizyczne zawierające z wykonawcą dzieła umowę, bez względu na to,  
czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek czy też nie.

W jakiej sytuacji nie trzeba zgłaszać umowy o dzieło do ZUS-u?

Obowiązek zgłaszania do ZUS-u umów o dzieło nie dotyczy sytuacji, kiedy:

• zleceniodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem,

•  prace w ramach umowy o dzieło będą realizowane na rzecz własnego 
pracodawcy, choć zostały zawarte z innym podmiotem,

• umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą  
i dotyczy wykonania przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej przez 
nią działalności,

•  zleceniodawca jest podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, 
fundacją, spółką prawa handlowego etc.) nie będącym płatnikiem składek.

W jakim terminie i na jakim druku zgłosić umowę o dzieło ZUS-owi?

Zgłoszeń należy dokonywać przez PUE ZUS za pomocą formularza RUD  
(tutaj >> znajduje się podstawa prawna wprowadzająca wzór tego dokumentu)  
w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Na jednym formularzu możliwe  
jest wykazanie maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. 
 
 

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania umów o dzieło do ZUS-u znajdują 
się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych >>, wraz z linkiem  
do dokładnej instrukcji.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne
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3. W dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA  
trzeba podawać kod zawodu

Od 16 maja 2021 roku obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe 
ZUS ZUA i ZUS ZZA, w których jest wymagane wypełnienie pola 
„kod zawodu” w przypadku zgłaszania osób zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie.

Skąd wziąć kod zawodu?

Kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów.  
Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). 

Wyszukiwarka kodów zawodów jest dostępna na stronie GUS lub na Wortalu 
Publicznych Służb zatrudnienia >>.

Powód zmian – głównie cele statystyczne i analityczne

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, celem wprowadzonych zmian jest 
umożliwienie płatnikom składek poprawnego wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

Dane pozyskane przez ZUS mają służyć badaniom statystycznym, prowadzeniu 
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także analizie i prognozie 
rynku pracy.

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych i ustawie wypadkowej

18 września br. weszła w życie pierwsza część przepisów 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, po opublikowaniu 
3 września 2021 r. ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1621) >>. 

Poniżej przegląd najistotniejszych zmian.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych doprecyzowała  
katalog świadczeń nienależnie pobranych (art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych) dodając sformułowanie:

„świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia 
chorobowego lub wypadkowego, co do których stwierdzono, że w okresie ich 
pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie orzeczonej niezdolności do  
pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny 
z celem tego zwolnienia”.

Pozwoli to Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych żądać – bez uprzedniego pouczenia 
– zwrotu nienależnego świadczenia za okres, w którym ubezpieczony podczas 
zwolnienia od pracy wykonywał pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

Ponadto nowelizacja doprecyzowała ust. 6 w art. 84 ustawy, który stanowi, że  
„jeżeli wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem  
przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ  
na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń  
wraz z odsetkami (…) obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot,  
za cały okres, za który nienależne świadczenia zostały wypłacone.”

To nie wszystko – osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń 
społecznych, będzie obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami. „Odsetki są 
naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.”

Rozszerzenie kręgu osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Do tej pory dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegały na swój wniosek 
osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Od 18 
września 2021 r. krąg tych osób rozszerzył się o osoby współpracujące z osobami 
fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), tj. współpracujących z przedsiębiorcami 
korzystającymi z tzw. ulgi na start.

Znowelizowane przepisy wprowadziły także objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem 
społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, 
partnerskiej i komandytowej. Od 18 września 2021 r. obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają:

„wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
– od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia 
nabycia udziałów w spółce”

oraz „wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – od dnia 
wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia 
ogółu praw i obowiązków w spółce.”

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001621/T/D20211621L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001621/T/D20211621L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001621/T/D20211621L.pdf
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4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych i ustawie wypadkowej c.d.

Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych 

Do 17 września 2021 r. odsetek za zwłokę nie naliczało się, jeżeli ich wysokość nie 
przekraczała 6,60 zł (art. 23 ust. 1a ww. ustawy). Od 18 września 2021 r. odsetki za 
zwłokę nie będą naliczane, jeśli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że:

• od 18 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odsetki za zwłokę nie będą 
naliczane, jeśli ich wysokość nie przekroczy 28 zł;

•  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. odsetki za zwłokę nie będą naliczane, 
jeśli ich wysokość nie przekroczy 30,10 zł.

Ponadto, wskutek nowododanych ustępów 1e i 1f do art. 23 ustawy o sus:

• ZUS zawiadomi płatnika składek o kwocie składek nieopłaconych w terminie 
z przyczyn leżących po stronie ZUS; dodatkowo poinformuje o obowiązku ich 
opłacenia bez odsetek za zwłokę w terminie 14 dni, począwszy od daty otrzymania 
zawiadomienia;

•  w przypadku niedochowania przez płatnika ww. terminu, odsetki za zwłokę będą 
naliczane za okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich 
opłacenia.

Przedawnienie należności składkowych

Zmiany dotyczące liczenia biegu terminu przedawnienia, obowiązujące od 18 września 
są następujące:

• w przypadku firm, które ogłosiły upadłość przed początkiem bieg terminu 
przedawnienia, za początek biegu tego terminu przyjmuje się dzień następujący 
po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu 
postępowania upadłościowego;

• zawieszenie biegu terminu przedawnienia nastąpi „od dnia wszczęcia przez Zakład 
postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania 
składek na te ubezpieczenia do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna”;

•  w przypadku objęcia restrukturyzacją należności z tytułu składek, o których 
mowa w art. 160 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, do dnia 
zapłaty ostatniej raty (w przypadku rozłożenia należności) lub do dnia zapłaty 
w przypadku odroczenia terminu płatności, bieg terminu przedawnienia nie 
rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu od początkowej daty objęcia 
firmy restrukturyzacją.

Z początkiem nowego roku zawieszenie biegu terminu przedawnienia będzie liczone 
od 1. dnia miesiąca, w którym ZUS zaczął dokonywać potrąceń ze świadczeń  
z ubezpieczeń społecznych lub nastąpiły czynności mające na celu ściągniecie 
należności składkowych, po zawiadomieniu dłużnika, aż do ostatniego dnia miesiąca,  
w którym czynności te ustały, ewentualnie do zakończenia postępowania egzekucyjnego.
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4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych i ustawie wypadkowej c.d.

 

Zwrot nadpłaty składek

Od 18 września 2021 roku ZUS zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie 
opłaconych składek, które mogą być zwrócone, jeżeli ich kwota przekracza 
dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji, tj. 116 zł.

Umorzenie należności z tyt. składek oraz należności cywilnoprawnych

Ustawodawca rozszerzył katalog przesłanek wystąpienia całkowitej nieściągalności, 
od których uwarunkowane jest umorzenie należności składkowych – o osoby  
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Od 18 września umorzeniu z mocy prawa będą podlegały należności, jeżeli:

• nastąpiło wyrejestrowanie płatnika składek oraz ubezpieczonych, jeżeli ich wysokość 
nie przekracza dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji;

•  dłużnik zmarł, jeżeli ich wysokość nie przekracza wartości 10% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę zgonu dłużnika.

W powyższych przypadkach ZUS nie wydaje decyzji w sprawie umorzenia należności 
z tytułu składek.

Możliwość samodzielnego pobierania dokumentów potwierdzających dane  
w systemie teleinformatycznym ZUS

Od 18 września 2021 r. „płatnik składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia  
z ubezpieczeń społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład na 
podstawie odrębnych przepisów, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
bezpłatnie przez Zakład posiada profil informacyjny, może samodzielnie pobierać 
dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym 
Zakładu.” Zakres danych do samodzielnego pobrania określi ZUS. Dokument ten będzie 
miał moc zrównaną z mocą dokumentu wydanego przez ZUS. 

Nowe uprawnienia inspektorów ZUS podczas kontroli

Inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w trakcie przeprowadzania kontroli  
– poza wcześniej uzyskanymi uprawnieniami – od 18 września br. mają również  
prawo „wzywać i przesłuchiwać świadków” oraz „wzywać i przesłuchiwać płatnika 
składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych 
środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie  
dla postępowania kontrolnego”.

Dodatkowo po zmianach:

• nie jest już wymagana pieczątka na protokole kontroli (wystarczy podpisanie  
go imieniem i nazwiskiem kontrolera);

•  doręczenie protokołu kontroli może nastąpić w formie elektronicznej na żądanie 
płatnika składek;

•  wszelkie zmiany protokołu powinny odbywać się poprzez jego aneksowanie,  
z zachowaniem prawa płatnika składek do złożenia zastrzeżeń w terminie 14 dni  
od otrzymania aneksu, o ile płatnik równocześnie wskaże stosowne środki dowodowe.
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4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych i ustawie wypadkowej c.d.

Zmiany w zakresie ubezpieczenia i zasiłku wypadkowego od 18 września 2021

Wskutek nowelizacji ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym  
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych do porządku prawnego od  
18 września 2021 roku wprowadzono kilka zmian. Kluczowe to:

• rodzaj działalności według PKD określony w ustawie wypadkowej dotyczy obecnie 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ustalonym odrębnie 
więcej niż jednym rodzaju przeważającej działalności; decydujący jest rodzaj 
działalności dla działalności wpisanej do CEIDG;

• obowiązuje brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej 
– skutkuje to koniecznością ustalenia wysokości stopy procentowej składki 
wypadkowej z uwzględnieniem warunków powstałych po dokonaniu sukcesji;

• stopa procentowa składki wypadkowej dla rozpoczynającego działalność jest 
ustalana zaliczkowo w następującej sytuacji: „Jeżeli przed upływem terminu 
opłacania składek, określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
płatnik składek, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie ujęty w rejestrze REGON 
wraz z informacją o rodzaju działalności według PKD, stopę procentową składki 
na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zaliczkowo w wysokości określonej w art. 
28 ust. 1. Po ujęciu w rejestrze REGON informacji o rodzaju działalności według 
PKD płatnik składek jest obowiązany od początku roku składkowego skorygować 
stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy 
działalności, do której jest zaklasyfikowany.”;

• możliwe jest zlecenie kontroli u płatników składek „W przypadkach,  
w których płatnicy składek korygują informację, o której mowa w art. 31 ust. 6, 
w zakresie liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, właściwa jednostka 
organizacyjna Zakładu może wystąpić do okręgowego inspektora pracy  
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.”

 
UWAGA! 

Zmiany są wprowadzane sukcesywnie – kolejne etapy zmian nastąpią:  
1 stycznia 2022 roku, 1 kwietnia 2022 roku oraz 1 stycznia 2023 roku.
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5. Rozszerzone uprawnienia ZUS-u

Od 5 października 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ma prawo do kierowania osoby przebywającej na zwolnieniu 
lekarskim na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta.  
Może to zrobić na kilka sposobów – jakich?

Zgodnie z regulacją art. 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie 
choroby i macierzyństwa, ZUS może wysłać do ubezpieczonego zawiadomienie 
o terminie badania na adres email (jeżeli adres do doręczeń elektronicznych jest 
wpisany do bazy adresów elektronicznych), jak również na jego profil PUE. Może 
także skorzystać z publicznej usługi hybrydowej, bądź wysłać zawiadomienie za 
pomocą operatora pocztowego. Poza tym pracownik ZUS-u lub inna upoważniona 
osoba czy pracodawca, również może poinformować pracownika o wyznaczonym 
terminie wizyty lekarskiej.

ZUS nie zapuka do sąsiada, operatora sieci komórkowej czy do banku

Urzędnicy ZUS-u podkreślają, że kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego od pracy z powodu choroby sprowadza się do ustalenia, czy w okresie 
zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, jak również do 
tego, czy nie wykorzystuje on L4 w sposób niezgodny z przepisami.

Pamiętaj! 

Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego wiąże się z utratą prawa  
do zasiłku chorobowego za cały okres jego trwania.

W mediach pojawiały się doniesienia, że od stycznia 2022 r. ZUS będzie miał prawo 
do pytania operatorów komórkowych o okolice logowania telefonu ubezpieczonego 
czy wysyłania zapytań do banku o punkty używania karty płatniczej danego 
ubezpieczonego. Informacje te jednak zostały zdementowane m.in. przez 
Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS na Dolnym Śląsku Iwonę Kowalską-Matis, 
która zapewniła, że urzędnicy ZUS-u nie będą korzystać ze wspomnianych źródeł 
informacji. Wynika to z faktu – jak wyjaśniła rzecznik – że przepisy znowelizowanej 
ustawy z 24 czerwca 2021 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw nie dają takich uprawnień pracownikom ZUS-u.

Prawo do pozyskiwania informacji niezbędnych do przyznawania zasiłków

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie miał prawo do pozyskiwania od płatników 
składek oraz od samych ubezpieczonych informacji w zakresie niezbędnym do 
ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat. 

Jak wynika z relacji Rzecznika ZUS-u Pawła Żebrowskiego, aktualnie dość często 
zdarzają się sytuacje, w których ze względu na brak podstawy prawnej do 
udostępnienia danych, ubezpieczeni czy płatnicy składek odmawiają przekazywania 
informacji tudzież innych dokumentów (np. w celu ustalenia przez ZUS czy faktycznie 
istnieją okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonych, 
potwierdzające stwierdzenie prawa do zasiłku, etc.). 

Dzięki nowemu uprawnieniu urzędnik ZUS-u, w przypadku przebywania tego 
samego ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim (zatrudnionego w dwóch 
zakładach pracy), będzie mógł zweryfikować czy przypadkiem taki pracownik  
w jednej organizacji choruje, a równocześnie w drugiej pracuje.
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6. Wejście w życie tzw. dyrektywy  
o sygnalistach

Unijna dyrektywa o ochronie praw sygnalistów (tj. Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady U 2019/1937 z 23 października 
2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia 
prawa Unii) powinna wejść w życie 17 grudnia 2021 roku. 

Nakłada ona na wybrane grupy pracodawców obowiązek ustanowienia wewnętrznych 
procedur zgłaszania naruszeń (także w zakresie ich ewidencji i podejmowania działań 
następczych) w sposób anonimowy i bezpieczny oraz obowiązek ochrony sygnalistów.

Kto i od kiedy musi chronić sygnalistów?

Od 17 grudnia 2021 roku następujące grupy podmiotów są zobligowane do 
wprowadzenia u siebie rozwiązań służących zgłaszaniu nieprawidłowości i naruszeń 
prawa oraz ochronie sygnalistów (zależnie od ostatecznego kształtu krajowej ustawy, 
poniższe wyliczenie może ulec zmianie). Należą do nich: 

• podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób w sektorze publicznym,

• podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób w sektorze prywatnym,

• wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz 
zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu  
i ochrony środowiska.

W przypadku podmiotów działających w sektorze prywatnym, zatrudniających od 50  
do 249 pracowników realizacja wspomnianego powyżej obowiązku opóźni się o dwa lata 
i będzie wymagana prawem od 17 grudnia 2023 roku.

Podstawą nowych obowiązków ww. grup pracodawców jest dyrektywa o sygnalistach 
oraz implementująca ją ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, której 
– póki co – projekt został opublikowany >>  w Rządowym Centrum Legislacji.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401
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6. Wejście w życie tzw. dyrektywy  
o sygnalistach c.d.

Sygnalista, czyli kto?

Na gruncie projektu wspomnianej ustawy sygnalistą jest każda osoba zgłaszająca  
lub ujawniająca publicznie informacje na temat naruszeń, które uzyskała w związku  
z wykonywaną przez siebie pracą (bez względu na to, czy pracuje w sektorze publicznym 
czy prywatnym). Projekt wymienia (nie jest to katalog zamknięty) podmioty, które należy 
uznać za sygnalistów – są nimi:

•  pracownicy – także w przypadku, gdy stosunek pracy ustał – oraz osoby 
ubiegające się o zatrudnienie,

•  osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,  
w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

•  przedsiębiorcy,

•  akcjonariusze lub wspólnicy oraz osoby będące członkami osoby prawnej,

•  osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, 
podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

•  wolontariusze i stażyści;

•  a także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.

 
Katalog naruszeń i nieprawidłowości

Dyrektywa podaje wprost katalog dziedzin, których mogą dotyczyć zgłoszenia 
dokonywane przez sygnalistów. Obejmują one: 

• zamówienia publiczne, usługi, produkty i rynki finansowe, 

• zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

• bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, 

• bezpieczeństwo transportu, 

• ochronę środowiska, 

• ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe, 

• bezpieczeństwo żywności i pasz, 

• zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, 

• ochronę konsumentów, 

• ochronę prywatności i danych osobowych,

• bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
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6. Wejście w życie tzw. dyrektywy  
o sygnalistach c.d.

Nowe zadania dla pracodawców

Rządowy projekt dotyczący ochrony sygnalistów zakłada, że od 17 grudnia 
2021/2023 roku pracodawcy mają być zobowiązani do:

•  ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, który wejdzie w życie po upływie  
2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty  
u danego pracodawcy;

•  zapoznania nowych pracowników z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych 
przed dopuszczeniem ich do pracy; 

•  utworzenia i prowadzenia tzw. kanałów dokonywania zgłoszeń (kanały zgłoszeń 
powinny umożliwiać dokonywanie ich: na piśmie oraz przekazywanie zgłoszeń 
drogą pocztową, za pośrednictwem fizycznych skrzynek na skargi lub na 
platformie online, intra- lub internetowej, bądź dokonywanie zgłoszeń ustnie,  
za pośrednictwem gorącej linii lub innego systemu komunikacji głosowej);

•  prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w ramach którego pracodawca 
będzie gromadził dane, w tym dane osobowe, przez okres 5 lat od dnia przyjęcia 
zgłoszenia.

Każdy, kto wbrew przepisom polskiej ustawy nie ustanowi wewnętrznej procedury 
zgłaszania naruszeń prawa i nie podejmie działań następczych albo ustanowi 
procedurę, która narusza prawo, będzie ukarany grzywną, karą ograniczenia 
wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Jaka ochrona przysługuje sygnalistom?

Unijna dyrektywa przyznaje sygnalistom oraz – co ważne – osobom ich wspierającym 
(tj. członkom rodziny czy współpracownikom) szerokie spektrum ochrony:

zakaz ujawniania tożsamości oraz innych informacji pozwalających 
pośrednio lub bezpośrednio na ich identyfikację bez wyraźniej zgody 
zainteresowanych;

regulacje przeciwdziałające odwetowi w ramach stosunku pracy  
(np. zakaz zwolnienia z pracy) lub w innych stosunkach prawnych  
(np. zakaz wcześniejszego rozwiązania umowy);

konieczność zadośćuczynienia utracie dochodu wskutek dokonania 
zgłoszenia.

 
 
UWAGA! 

Unijne regulacje nakładają na kraje członkowskie obowiązek wprowadzenia 
prawa zakazującego wszelkich działań odwetowych. Ponadto nakazują wdrożenie 
skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji wobec osób fizycznych 
lub prawnych, które utrudniają dokonywanie zgłoszeń lub podejmują czynności 
odwetowe wobec sygnalistów.
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Uchwalone i wchodzące  
w życie od 2022 roku

CZĘŚĆ 2
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7. Kluczowe zmiany wynikające  
z Polskiego Ładu

Rok 2022 przynosi istotne zmiany w przepisach dotyczących 
podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w zakresie 
ubezpieczenia zdrowotnego, które w znaczny sposób wpłyną  
na wynagrodzenia, w szczególności osób dobrze zarabiających. 

Poniżej prezentujemy podstawowe zmiany wynikające z nowej ustawy (Dz.U.2021 
poz. 2105).

Podwyższenie progu podatkowego

Dochody osób rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli między innymi osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących umowę zlecenie, umowę o dzieło, 
kontrakty menedżerskie, osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu, 
prokurenta, do zasiadania w radzie nadzorczej, a także osób prowadzących 
działalność gospodarczą, które wybrały tę formę rozliczeń, opodatkowane są do 
kwoty progu podatkowego w wysokości 17% od podstawy opodatkowania, a od 
nadwyżki – w wysokości 32%. Próg podatkowy (inaczej podstawa opodatkowania) 
od 2009 roku wynosił niezmiennie 85 528 zł. Od 1 stycznia 2022 kwota ta została 
podniesiona do 120 000 zł.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Część dochodów osób rozliczających się na zasadach ogólnych, nieprzekraczająca 
określonych w przepisach podatkowych progów, jest zwolniona z podatku. Do końca 
2021 roku, kwota wolna od podatku przysługiwała tylko niektórym oraz zmieniała 
się w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Oznaczało to, że tylko osoby, 
które przez cały rok podatkowy osiągnęły dochód nieprzekraczający kwoty 8000 zł, 
nie zapłaciły podatku w ogóle. 

Natomiast dla osób, które w ciągu roku osiągnęły dochód między 8000 zł a 127 
000 zł, kwota wolna od podatku stopniowo zmniejszała się z 8000 zł do 0 zł. Osoby 
osiągające dochody powyżej 127 000 zł rocznie, płaciły podatek już od pierwszej 
zarobionej złotówki. 

Od 2022 roku, kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł i dotyczy 
wszystkich. Wszystkie osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, bez względu na 
wysokość osiągniętego w ciągu roku dochodu, nie zapłacą podatku od pierwszych 
zarobionych 30 000 zł dochodu.

WAŻNE!

Nowa kwota wolna od podatku wywołuje też zmiany w sposobie naliczania 
wynagrodzeń na comiesięcznych listach płac.
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7. Kluczowe zmiany wynikające  
z Polskiego Ładu c.d

Do końca 2021 roku, w sytuacji gdy pracownik przed pierwszą wypłatą w roku 
podatkowym złożył Pit-2 (czyli dokument, w którym oświadcza, że nie osiąga żadnych 
innych dochodów, które uprawniają go do skorzystania z kwoty wolnej od podatku 
przy wpłacaniu miesięcznych zaliczek do urzędu skarbowego), pracodawca przy 
obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek umniejszał ją o 43,76 zł. Kwota ta wynikała 
z kwoty wolnej od podatku, która przysługiwała osobom osiągającym roczny dochód 
od 13 000 zł do 85 528 zł. To umniejszenie zaliczki było uwzględnianie w danym roku 
podatkowym do miesiąca, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy włącznie. 
Pracownik, przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym, jeżeli osiągnął dochody  
w skali roku nieprzekraczające 13 000 zł, otrzymywał zwrot z urzędu skarbowego, 
a w przypadku, gdy jego dochód przekroczył 85 528 zł, musiał odpowiednią kwotę 
dopłacić.

Od 2022 roku, każdemu pracownikowi, który złożył Pit-2, pracodawca będzie 
pomniejszał miesięczną zaliczkę na podatek o 425 zł. Kwota ta będzie taka sama, 
niezależnie od tego jakie są zarobki pracownika i nie będzie wywoływała konieczności 
zwrotu czy dopłaty z/do urzędu skarbowego (o ile pracownik słusznie zawnioskował 
na Pit-2 o stosowanie tej kwoty). 

WAŻNE!

Kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich osób rozliczających się na zasadach 
ogólnych, ale w ciągu roku, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek,  
nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. 

 
Osoby wykonujące umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, 
powołane do pełnienia funkcji członka zarządu lub do rady nadzorczej, będą miały 
pomniejszaną zaliczkę o 425 zł miesięcznie pod warunkiem, że złożą płatnikowi 
oświadczenie, iż ich roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł.

 
 
Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej oraz zmiany w jej wysokości

Każda osoba zobowiązana do opłacania składki zdrowotnej, obecnie opłaca ją  
w wysokości 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Część tej 
składki, tj. 7,75% podstawy, dotychczas mogła być odliczona od podatku. W efekcie 
łączne obciążenie z tytułu składki zdrowotnej dla podatnika wynosiło tak naprawdę 
1,25% podstawy. Od 1 stycznia 2022 roku została wycofana możliwość odliczenia 
składki zdrowotnej od podatku. Obciążenia podatników wzrosną jednak w różny 
sposób, w zależności od tego z jakiego źródła uzyskują dochody. 

Podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę, wykonujący umowę zlecenie, umowę  
o dzieło czy kontrakt menedżerski, otrzymujący wynagrodzenie z tytułu powołania 
do rady nadzorczej – zapłacą więcej podatku o 7,75% podstawy dla składki 
zdrowotnej, której już nie będą mogli odliczyć. Z kolei dla osób powołanych do 
pełnienia funkcji członka zarządu czy prokurenta – został wprowadzony obowiązek, 
którego dotychczas w ogóle nie było, opłacania składki zdrowotnej w wysokości 
9% od wypłacanego wynagrodzenia. W związku z tym, że jednocześnie nie będzie 
możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, oznacza to dla tych osób 
wzrost obciążeń od nowego roku o 9% kwoty wynagrodzenia ustalonego na mocy 
aktu powołania. 
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7. Kluczowe zmiany wynikające  
z Polskiego Ładu c.d

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą wprowadzono najbardziej 
znaczące zmiany. Oprócz odebrania możliwości odliczenia składki zdrowotnej od 
podatku, zmieniono sposób ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Dotychczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
stanowiła kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. 

Od 1 stycznia 2022 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
będzie stanowił:

a. dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem 
liniowym – uzyskany z działalności dochód, przy czym podstawa ta  
w ciągu roku nie może być niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania 
ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku oraz minimalnego 
wynagrodzenia; dla osób, które opłacają podatek liniowy, składka 
zdrowotna została zmniejszona do 4,9%; składka ta nie może być jednak 
mniejsza w roku podatkowym niż równowartość kwoty wynoszącej iloczyn 
9%, minimalnego wynagrodzenia oraz liczby miesięcy ubezpieczenia 
zdrowotnego w danym roku;

b. dla osób, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych – roczna podstawa dla składki zdrowotnej będzie 
uzależniona od kwoty przychodu i wyniesie iloczyn liczby miesięcy 
podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odpowiedniego dla rocznego 
przychodu procenta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku:

- dla przychodu nie większego niż 60 000 zł rocznie: 60%,

- dla przychodu większego niż 60 000 zł lecz nie większego niż 300 000 zł 
rocznie: 100%,

- dla przychodu większego niż 300 000 zł rocznie: 180%;

c. dla osób, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej 
– roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie 
stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia przemnożona przez liczbę 
miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
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7. Kluczowe zmiany wynikające  
z Polskiego Ładu c.d

Ulga dla klasy średniej

Dla części podatników, w celu zrekompensowania wzrostu podatku, który miałby 
miejsce w związku z odebraniem możliwości odliczenia od podatku części składki 
zdrowotnej, została wprowadzona tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta pomniejsza 
podstawę do opodatkowania. Skorzystać z niej będą mogli podatnicy zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych. Ulga zatem nie jest skierowana 
np. do zleceniobiorców czy osób pracujących na podstawie umów o dzieło.  

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody mieszczą się 
w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Oblicza się ją w następujący sposób:

a. dla przychodu wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego 
kwoty 102 588 zł:

(Przychód * 6,68% - 4 566) / 0,17;

b. dla przychodu wyższego niż 102 588 zł i nieprzekraczającego 133 692 zł:

(Przychód * (-7,35%) + 9 829) / 0,17. 

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o prace, ulgę dla klasy średniej będzie 
stosował automatycznie pracodawca przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na 
podatek dochodowy. Ulga obliczana będzie w skali miesiąca, w zależności od kwoty 
osiągniętego w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy. Pracodawca nie 
będzie zatem oszacowywał łącznej kwoty przychodu, którą może osiągnąć pracownik 
w skali całego roku. Ulga będzie stosowana, jeżeli w danym miesiącu przychody 
pracownika ze stosunku pracy będą mieściły się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł.  
Konsekwencją takiego rozwiązania może być to, że pracodawca w niektórych 
miesiącach będzie naliczał ulgę pracownikowi, który biorąc pod uwagę przychody 

w skali roku, nie będzie miał do niej prawa np. w związku z otrzymywaniem rocznej 
premii lub prowizji od sprzedaży. Co ważne, zasiłki wypłacane z ubezpieczenia 
społecznego nie są przychodami ze stosunku pracy. Istnieje zatem możliwość,  
że pracodawca zastosuje ulgę nawet w przypadku pracownika, którego miesięczne 
wynagrodzenie z umowy o pracę przekracza 11 141 zł, ale który na przykład  
w związku z chorobą otrzymał niższe wynagrodzenie za pracę, które mieści się  
w przedziale, dla którego ulga jest liczona. Podobna sytuacja będzie dotyczyła osób, 
które są jednocześnie zatrudnione u dwóch pracodawców, gdyż każdy z nich będzie 
stosował ulgę odrębnie, uwzględniając przychody wyłącznie z własnej umowy. 
Może zatem zdarzyć się, że pracownik będzie musiał po rozliczeniu się z urzędem 
skarbowym dopłacić kwotę podatku wynikającą z utraty prawa do ulgi dla klasy 
średniej. Wprowadzono zatem dla pracowników możliwość złożenia do pracodawcy 
wniosku o rezygnację ze stosowania tej ulgi przy miesięcznych kalkulacjach zaliczki. 
Mimo złożenia takiej rezygnacji u pracodawcy, jeżeli roczne przychody pracownika 
będą mieściły się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, pracownik będzie 
miał prawo do ulgi dla klasy średniej i odzyska nadpłacony podatek po złożeniu 
zeznania rocznego. 

Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
pracodawca będzie obniżał podstawę opodatkowania o ulgę dla klasy średniej  
w następującej kwocie:

a. dla przychodu wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego 
kwoty 8 549 zł

(Przychód * 6,68% - 380,50) / 0,17,

b. dla przychodu wyższego niż 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

(Przychód * (-7,35%) + 819,08) / 0,17.
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7. Kluczowe zmiany wynikające  
z Polskiego Ładu c.d

Nowe ulgi

Dla przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały 
nowe ulgi, które pozwalają niektórym podatnikom nie płacić podatku od pierwszych 
zarobionych 85 528 zł przychodu. Obecnie z takiej ulgi korzystają wyłącznie 
podatnicy do 26 roku życia. 

Od 2022 roku z takiej samej ulgi będzie mógł skorzystać podatnik osiągający 
przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenie oraz z działalności gospodarczej 
(oprócz rozliczających się na karcie podatkowej):

1. który przeniósł miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 
(nieograniczony obowiązek podatkowy) na teren Polski 

Jest to ulga przysługująca przez cztery kolejno następujące po sobie lata 
podatkowe (licząc od początku roku podatkowego, w którym podatnik 
przeniósł miejsce zamieszkania do Polski); podatnik musi spełnić szereg 
warunków, aby skorzystać z tego uprawnienia:

a. podatnik nie miał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na 
terenie Polski w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok,  
w którym zmienił miejsce zamieszkania na Polskę, aż do dnia 
poprzedzającego dzień zmiany miejsca zamieszkania w bieżącym roku; 

b. podatnik posiada obywatelstwo Polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo 
kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju należącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub podatnik miał nieprzerwanie 
przez okres, o którym mowa w pkt. a wyżej, miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, 
Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Republice Korei, Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej lub w USA lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie 
przez 5 lat w Polsce przed okresem, o którym mowa w pkt. a.,

c. podatnik posada certyfikat rezydencji potwierdzający kraj zamieszkania 
przed zmianą na Polskę, 

d. podatnik nie korzystał uprzednio w całości lub w części z tego zwolnienia 
– ten punkt dotyczy sytuacji, gdy podatnik po raz kolejny będzie przenosił 
miejsce zamieszkania na teren Polski;

2. który w roku podatkowym, w stosunku do co najmniej czworga dzieci, 
wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli 
dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej  
lub w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący 
na nim obowiązek alimentacyjny;

3. który po ukończeniu 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn, 
otrzymuje przychody podlegające ubezpieczeniom społecznym oraz 
mimo nabycia uprawnień do emerytury lub renty rodzinnej, nie korzysta 
z wypłaty tych świadczeń. 
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7. Kluczowe zmiany wynikające  
z Polskiego Ładu c.d

Warto zwrócić uwagę, że limit zwolnienia z podatku przychodów do 85 528 zł w ciągu 
roku jest łączny dla wszystkich trzech ulg oraz dla ulgi dla osób do 26 roku życia. 

PRZYKŁAD

Jeśli pracownik do dnia 26 urodzin w 2022 roku uzyska przychody ze stosunku 
pracy w wysokości 70 000 zł, przy których skorzystał ze zwolnienia z podatku 
z tytułu wieku, a ma prawo do ulgi w związku ze zmianą miejsca zamieszkania 
na Polskę, może w roku 2022 skorzystać ze zwolnienia jeszcze z tego tytułu, ale 
tylko na dodatkowe 15 528 zł. 

Ponadto, jeśli pracownik korzysta z 50% kosztów uzyskania przychodu, roczny  
limit dla tych kosztów liczony jest łącznie z wymienionymi wyżej czterema ulgami. 
Oznacza to, że suma 50% kosztów uzyskania przychodu oraz przychodów zwolnionych 
z opodatkowania z tytułu ulgi dla osób do 26 roku życia, zmiany rezydencji podatkowej 
na Polskę, bycia rodzicem dla co najmniej czworga dzieci lub dla osób pracujących  
po ukończeniu wieku emerytalnego i niekorzystających z uprawnienia do emerytury  
lub renty rodzinnej – w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie, będą 
mogły skorzystać z wyżej wymienionych ulg na bieżąco już przy poborze zaliczki 
na podatek. Wystarczy, że złożą u pracodawcy/zleceniodawcy odpowiednie 
oświadczenie potwierdzające prawo do skorzystania z danej ulgi.
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Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022  
roku wyniesie 3010 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej 
19,70 zł brutto. 

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022 roku w zależności od wymiaru etatu?

Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy w 2022 roku

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego  
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. To oznacza,  
że w przyszłym roku będzie ona wynosić maksymalnie 45 150,00 zł.

Dodatek za pracę w nocy w 2022 roku

Dodatek za pracę wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oto jak się zatem będzie 
przedstawiał w kolejnych miesiącach przyszłego roku:

8. Wzrost płacy minimalnej oraz skutki  
dla stawek i wskaźników

Wymiar etatu Wysokość minimalnego  
wynagrodzenia brutto

Pełen etat 3.010,00 zł

3/4 etat 2.257,50 zł

2/3 etat 2.006,66 zł

1/2 etat 1.505,00 zł

1/3 etat 1.003,33 zł

1/4 etat 752,50 zł

Miesiąc Wysokość dodatku

Styczeń 2022 3,96 zł

Luty 2022 3,76 zł

Marzec 2022 3,27 zł

Kwiecień 2022 3,76 zł

Maj 2022 3,58 zł

Czerwiec 2022 3,58 zł

Lipiec 2022 3,58 zł

Sierpień 2022 3,42 zł

Wrzesień 2022 3,42 zł

Październik 2022 3,58 zł

Listopad 2022 3,76 zł

Grudzień 2022 3,58 zł
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Odszkodowanie za mobbing w 2022 roku

Minimalna wysokość odszkodowania za mobbing, nierówne traktowanie  
w zatrudnieniu i dyskryminację pracownika, zależy również od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2022 r. wyniesie 3010,00 zł.

Wynagrodzenie za przestój w 2022 roku

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania,  
a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

• wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego  
stawką godzinową lub miesięczną

•  lub 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków 
wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3010,00 zł.

Składki emerytalno-rentowe i dobrowolne chorobowe

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracowników 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie 
wychowawczym w 2022 r. nie będzie niższa od kwoty 3010,00 zł.

Z kolei maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe wyniesie 14805 zł.

8. Wzrost płacy minimalnej oraz skutki  
dla stawek i wskaźników c.d.
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Jak co roku w przypadku osób prowadzących działalność 
gospodarczą składki ZUS wzrosną, jednak zmiany w styczniu 
2022 roku będą naprawdę dotkliwe. 

Wszystko przez równoczesne zaistnienie dwóch czynników:

wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  
(przyjętego w projekcie budżetu państwa)

oraz zmiany dotyczące naliczania składki zdrowotnej  
przyjęte w Polskim Ładzie.

Aktualna wysokość składek ZUS dla działalności gospodarczych

W bieżącym roku kalendarzowym wysokość pełnych składek na ubezpieczenie 
społeczne wynosi 1075,68 zł, natomiast składki zdrowotnej – 381,81 zł. Podstawę 
tych wyliczeń stanowi określony procent wynagrodzenia (w przypadku składek 
społecznych – 60% przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku zdrowotnej – 75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 
kwartale roku poprzedniego). Przy czym do końca bieżącego roku składkę zdrowotną 
można częściowo odliczyć od podatku, dzięki czemu faktyczne obciążenie dla 
podatników wynosi 1,25% (czyli 53,03 zł). Wkrótce to się jednak zmieni – w przyszłym 
roku składki zdrowotnej nie odliczymy już od podatku.

Składka zdrowotna od 1 lutego 2022 roku

Przyjęte przez rząd zasady dotyczące sposobu naliczania składki zdrowotnej wejdą  
w życie od 1 lutego 2022 roku (składkę za styczeń 2022 opłacimy jeszcze według 
reguł z 2021 roku) i będą różne dla różnych sposobów opodatkowania. Oto co 
zakładają najnowsze regulacje:

• w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych składka zdrowotna wyniesie 
9% miesięcznych dochodów;

• w przypadku tzw. liniówki (opodatkowania podatkiem liniowym) składka zdrowotna 
wyniesie 4,5% miesięcznych dochodów;

•  w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 9% podstawy 
uzależnionej łącznie od przychodów i średniej pensji;

•  w przypadku karty podatkowej – 9% minimalnego wynagrodzenia (tj. 270,90 zł).

Więcej na ten temat wspomnieliśmy w części poświęconej zmianom wynikającym  
z Polskiego Ładu.

Nie sposób zatem podać wysokości składki zdrowotnej, która w przypadku 
każdego przedsiębiorcy osiągnie inną wartość. Przedsiębiorcy mający prawo do 
preferencyjnych składek ZUS lub „Małego ZUS-u plus” opłacają składki zdrowotne 
na takich samych zasadach, jak pozostali przedsiębiorcy. Ulgi i preferencje dotyczą 
tylko składek na ubezpieczenia społeczne. 

UWAGA!

Składka zdrowotna nie będzie mogła wynieść mniej, niż 9% minimalnego 
wynagrodzenia, jednak co do tego specjaliści mają wątpliwości, ponieważ 
przepisy w tym zakresie są nieprecyzyjne.

9. Historycznie wysoki wzrost składek ZUS  
od 2022 roku
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Prognoza wysokości składek społecznych na rok 2022

Składki na ubezpieczenie społeczne (czyli: emerytalne, rentowe, chorobowe, 
wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości) wzrosną od nowego 
roku za sprawą wzrostu prognozowanego przez rząd przeciętnego wynagrodzenia.  
W bieżącym roku wynosiło ono 5259 zł, a w nadchodzącym ma wzrosnąć do 
poziomu 5922 zł (czyli więcej o 663 zł). Podstawą ich naliczeń, jak już wspomnieliśmy, 
jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a wartość jest kalkulowana 
w oparciu o przyjęte ustawowe stopy procentowe: 19,52% dla składki emerytalnej, 
8% dla rentowej, 1,67% ogólnie dla wypadkowej oraz 2,45% dla chorobowej oraz na 
FP i FS. Co to oznacza w praktyce?

Standardowe składki społeczne ZUS (dla przedsiębiorców opłacających tzw. 
zwykły ZUS, nie mających praw do ulg) w 2022 roku wyniosą 1211,28 zł, co 
oznacza wzrost o 135,60 zł. 

Poszczególne składniki tych obciążeń będą następujące:

693,58 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne (obecnie 615,93 zł);

284,26 zł – składki na ubezpieczenie rentowe (obecnie 252,43 zł);

87,05 zł – składki na ubezpieczenie chorobowe (obecnie 77,31 zł);

87,05 zł – składki na FP i FS (jw.);

59,34 zł – składki na ubezpieczenie wypadkowe (obecnie 52,70 zł).

 
PAMIĘTAJ!

Składki społeczne na „Mały ZUS plus” w 2022 roku będą nadal uzależniona 
od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu lub przychodu z tyt. 
prowadzonej działalności gosp. w poprzednim roku kalendarzowym. 

Ich wartość nie będzie mogła przekroczyć wysokości standardowych składek, 
ani wynieść mniej, niż preferencyjnych.

 
 
Preferencyjne składki społeczne ZUS w 2022 roku będą nadal obliczane  
w oparciu o podstawę wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenia (które 
wzrośnie z 2800 zł do 3010 zł) i wyniosą 285,71 zł, co oznacza wzrost o 19,93 zł. 
Składać się na to będą następujące wartości:

176,27 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne (obecnie 163,97 zł);

72,24 zł – składki na ubezpieczenie rentowe (obecnie 67,20 zł);

22,12 zł – składki na ubezpieczenie chorobowe (obecnie 20,58 zł);

0 zł – składki na FP i FS;

15,08 zł – składki na ubezpieczenie wypadkowe (obecnie 14,03).

9. Historycznie wysoki wzrost składek ZUS  
od 2022 roku c.d.
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3 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana 
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. 

Poniżej wyszczególniamy najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 
2022 roku.

Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni

„Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn 
określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego 
zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności 
do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub 
występującej w trakcie ciąży.”

Okres zasiłkowy przysługujący w okresie zatrudnienia nie ulegnie zmianie  
i wyniesie maksymalnie 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana 
gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż 270 dni. Skrócony zostanie 
okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia i nie będzie dłuższy 
niż 91 dni. Do okresu pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia nie będzie wliczana 
niezdolność do pracy trwająca w czasie trwania stosunku pracy.

Zaliczenie wszystkich okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy (z wyjątkiem 
ciąży) i okresów niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni do 
jednego okresu zasiłkowego

„Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy,  
jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności 
do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów 
niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni,  
jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”

Oznacza to, że okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed i po 
przerwie, jeżeli przerwa ta będzie nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność  
ta nie występuje w okresie ciąży, będą zliczone do jednego okresu zasiłkowego.

Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

Zasiłek chorobowy za dni pobytu w szpitalu będzie wynosił: „80% podstawy 
wymiaru zasiłku.”

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy – czy będzie przypadał na czas 
pobytu w szpitalu czy też nie – również będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym dla przedsiębiorców od dnia 
zarejestrowania do dnia wyrejestrowania

W przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo 
chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu do dnia 
wyrejestrowania:

„Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo chorobowym 
następuje od dnia wskazanego odpowiednio w zgłoszeniu nie wcześniej jednak niż  
od dnia, w którym zgłoszenie zostało złożone w ZUS”.

Wypłaty świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i płatnicy będą zobowiązani do wypłaty zasiłków 
„na bieżąco  po stwierdzeniu uprawnień (...), nie później jednak niż w ciągu 30 dni  
od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.”

10. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych od 1 stycznia 2022 roku
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Do końca 2021 roku za pracę wykonywaną na czarno, 
podobnie jak za wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” 
konsekwencje prawne ponoszą solidarnie pracodawca  
i pracownik.

Złapany na gorącym uczynku etatowiec ma między innymi obowiązek zapłaty 
zaległego podatku dochodowego, a zatrudniający musi opłacić składki na 
ubezpieczenie społeczne.

Koniec solidarnego obciążania z pracę i płacę „na czarno”

Od 1 stycznia 2022 roku wszelakie konsekwencje nielegalnego zatrudniania 
oraz płacenia „pod stołem” poniesie pracodawca. Zakład pracy za każdy 
miesiąc nielegalnego zatrudniania naliczy przychód w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to 3010 zł brutto). Oprócz tego 
przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody ze stosunku pracy  
w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym, 
zostaną zaliczone do przychodu z działalności gospodarczej.

Dodatkowo w przypadku wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”, jak również 
wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia, dotkliwą konsekwencją  
dla nierzetelnego pracodawcy ma być wyłączenie danej kwoty z kosztów  
uzyskania przychodów. 

UWAGA! 

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które są 
należne od ww. nielegalnie wypłacanych wynagrodzeń mają być w całości 
sfinansowane przez zatrudniającego.

 
 

Przepisy zadziałają wstecz!

Prawodawca zdecydował, że regulacje dotyczące ujawniania zatrudnienia na 
czarno mogą być stosowane wstecz. W związku z tym nielegalne zatrudnienie będzie 
można zgłaszać nie tylko za 2022 rok, ale także za poprzednie lata bezumownego 
świadczenia pracy.

Dziurawe regulacje...

Zdaniem szeregu ekspertów przepisy dotyczące ograniczenia szarej strefy  
w zatrudnieniu będzie można łatwo ominąć, ponieważ zmiany wprowadzone przez 
Polski Ład dotyczą jedynie zatrudniania pracowników etatowych, a nie umów 
cywilnoprawnych czy typu B2B. Co prawda ostatecznym organem stwierdzającym 
czy dana forma współpracy dotyczy umowy o pracę, czy też nie, będą Państwowa 
Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w ostateczności sąd, jednak 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowe regulacje wypchną wielu pracowników 
na samozatrudnienie, dzięki czemu pracodawcy pozostaną poza podejrzeniem  
o nielegalne praktyki.

11. Praca na czarno – konsekwencje poniesie 
tylko pracodawca
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W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
zdecydowała się uznać wypalenie zawodowe za chorobę 
oraz wpisać ją na – okresowo aktualizowaną – listę 
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych (ICD), jako narzędzie diagnostyczne dla 
podmiotów medycznych. 

Najnowsza wersja IDC-11 zacznie obowiązywać z początkiem 2022 roku, tym samym 
od 1 stycznia nowego roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) 
pracownikom cierpiącym na wypalenie zawodowe.

Co to jest wypalenie zawodowe i jakie są jego objawy?

Wypalenie zawodowe (z ang. burnout), to rodzaj przewlekłego stresu lub zmęczenia, 
które może prowadzić do wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych. Obecnie 
wypalenie zawodowe jest uznawane za problemem zdrowia psychicznego.

Wypalenie zawodowe jest przez WHO definiowane jako „zjawisko zawodowe” 
„wynikające z przewlekłego stresu w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie 
poradzić”. W wytycznych WHO zaznaczono, że wypalenie ma zastosowanie tylko  
w przypadku stresu związanego z pracą.

 Do trzech głównych objawów wypalenia zawodowego należą:

• fizyczne: uczucie wyczerpania energii lub wyczerpania,

•  emocjonalne: zwiększony dystans psychiczny od pracy lub poczucie  
negatywizmu lub cynizmu związane z wykonywaną pracą,

•  behawioralne: zmniejszona skuteczność zawodowa.

 
 
Co prowadzi do wypalenia zawodowego?

Według badania Kronos Incorporated i Future Workplace trzema najważniejszymi 
czynnikami prowadzącymi do wypalenia zawodowego są:

nieadekwatne wynagrodzenie (41 proc.),

przeciążenie pracą (32 proc.)

nadgodziny (32 proc.).

Według opinii WHO wypalenie zawodowe jest „syndromem wynikającym  
z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany”.

12. L4 na wypalenie zawodowe już  
od 1 stycznia 2022 roku!
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Projektowane z datą obowiązywania 
założoną na 2022 rok

CZĘŚĆ 3
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17 listopada 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która 
wprowadziła zmiany w ustawie o cudzoziemcach z 12 grudnia 
2013 roku i w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

Poniżej kluczowe informacje na temat głównych zmian, które być może wejdą  
w życie już od 2022 roku.

Wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy 

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państw określonymi w par. 2 Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie 
państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na 
pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi (czyli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy) będą 
mogli podjąć pracę na okres 24 miesięcy na podstawie jednego oświadczenia.

Uproszczenie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemcy starający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będą 
musieli mieć zapewnionego miejsca zamieszkania oraz stabilnego i regularnego 
źródła dochodu. Jedynym wymogiem będzie otrzymanie przez cudzoziemców 
wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie 
od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę 
wykonywania pracy.

Modyfikacja zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Przy zmianie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub zmianie warunków t.j.: 

• stanowisko, 

• wymiar czasu pracy,

• rodzaj umowy,

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mogło być w każdym czasie – na 
wniosek cudzoziemca – zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
aktualnego pobytu cudzoziemca.

Ułatwienia we wnioskowaniu o Kartę Polaka

Ma zostać przyspieszone wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 
zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki Polski.

 
PAMIĘTAJ!

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia  
w Dzienniku Ustaw.

13. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców
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Rada Ministrów planuje przyjąć jeszcze w trwającym IV 
kwartale 2021 roku projekt zmian dotyczący Kodeksu pracy 
oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, rozszerzając uprawnienia pracodawców  
do kontrolowania trzeźwości pracowników.

Jakie możliwości kontrolowania trzeźwości pracowników mają pracodawcy  
w 2021 roku?

W aktualnym stanie prawnym pracodawcy nie mają podstawy prawnej do 
samodzielnego przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników, ani wykonywania  
wyrywkowego i prewencyjnego monitoringu w zakresie obecności alkoholu lub innych 
środków odurzających o podobnym działaniu do alkoholu.

Pracodawca podejrzewając, że etatowiec znajduje się pod wpływem alkoholu, jest 
zobowiązany do uzyskania od niego zgody na przeprowadzenie badania alkomatem. 
W przypadku, gdy zatrudniający nie otrzyma takiego przyzwolenia od pracownika,  
może wezwać na miejsce policję oraz straż miejską. Jednak we wspomnianej sytuacji 
zatrudniony w dalszym ciągu ma prawo odmowy poddania się takiej kontroli. 
Jeżeli nie zdecyduje się na badanie alkomatem, wówczas można go skierować na 
obowiązkowe badanie krwi.

Pracodawcy przeprowadzając samodzielną kontrolę alkomatem narażają się na 
prawne konsekwencje naruszenia przepisów BHP, a także konsekwencje z zakresu 
RODO. Prezes UODO stwierdził w jednej ze swoich opinii, iż wyniki kontroli trzeźwości 
stanowią informację o stanie zdrowia, a ta stanowi dane osobowe podlegające 
szczególnej ochronie.

 

 
UWAGA! 

Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie dają podstaw do przeprowadzenia 
przez organ powołany do ochrony porządku publicznego badania na obecność 
narkotyków w organizmie pracowników.

14. Silniejsza kontrola trzeźwości w pracy
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Kontrola trzeźwości pracowników od 2022 roku

Po nowelizacji przepisów pracodawcy zyskają prawo do kontroli pracowników  
oraz współpracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków  
w organizmie. 

Zatrudniający będą mieli prawo do samodzielnego wykonania narkotestu lub badania 
alkomatem, jeżeli stanie się to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia 
pracowników lub ochrony firmowego mienia.

Pracodawcy będą musieli pamiętać o zapewnieniu ochrony godności oraz dóbr 
osobistych osoby poddawanej badaniu trzeźwości.

Co istotne, zarówno etatowcy, osoby wykonujące zadania na podstawie umów 
cywilnoprawych, jak również prowadzący działalność gospodarczą, co do których 
wystąpi wątpliwość dotycząca ich trzeźwości, nie będą mieli prawa do odmowy 
poddania się badaniu w powyższym zakresie. 

Jeżeli alkomat lub narkotest wskaże, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu 
lub środków działających podobnie do alkoholu, wówczas zostanie natychmiast 
odsunięty od swoich obowiązków służbowych. Sankcjami, jakimi może zostać w takiej 
sytuacji ukarany przez zatrudniającego, są m.in. upomnienie, nagana czy kara pieniężna.  

Ważne! 

Pracodawcy będą mieli obowiązek działać zgodnie z przepisami RODO, stąd 
jeśli na etatowca zostanie nałożona sankcja z powodu wykrycia alkoholu 
czy innego środa odurzającego w jego organizmie, będą mogli przetwarzać 
tę wiadomość wyłącznie do celów, dla których została zebrana. Będą mogli 
ją przechowywać w aktach osobowych danego pracownika przez okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia powzięcia takiej informacji.

Obowiązki informacyjne związane z kontrolami trzeźwości w pracy

Zakład pracy w formie obwieszczenia, w układzie zbiorowym pracy lub  
w regulaminie pracy, będzie ustalał grupy lub grupę pracowników objętych 
kontrolą, częstotliwość jej przeprowadzania oraz metodę, za pomocą której 
będzie ona przeprowadzona. Dodatkowo, nie później niż 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem kontroli pracodawca będzie musiał poinformować zatrudnionych  
i współpracowników w sposób zwyczajowo u siebie przyjęty o tym fakcie.

Nowe przepisy w omawianym wyżej zakresie są oczekiwane głównie przez 
pracodawców branży transportowej, budowlanej i magazynowej, ponieważ stan 
trzeźwości czy też obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu 
ma w tych sektorach gospodarki największy wpływ na bezpieczeństwo innych osób.

14. Silniejsza kontrola trzeźwości w pracy c.d.
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2 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt 
ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy Prawo 
przedsiębiorców, który ma upowszechnić zatrudnianie  
w ramach stosunku pracy i uregulować status osób, które 
długotrwale wykonują pracę na rzecz jednej firmy, zazwyczaj 
na umowie cywilnoprawnej.

Aktualna i przyszła definicja pracownika

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracownikiem jest 
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę.”

Wspomniany projekt ustawy proponuje modyfikację definicji pracownika do 
następującej postaci: „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy  
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, 
w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie 
innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę 
osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym 
czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.”

Ochrona wynikająca ze stosunku pracy dla szerokiego grona zatrudnionych

Jeżeli wszystkie warunki założone w nowej definicji pracownika zostałyby spełnione, tj.:

stałość i długotrwałość umowy (minimum sześć miesięcy),

osobisty charakter pracy,

wymiar czasu nie mniejszy niż pół etatu,

wówczas osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy  
o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, samozatrudnione oraz 
współpracujące w ramach umowy B2B uzyskałyby status pracownika, zyskując 
uprawnienia urlopowe oraz ochronę wynikającą ze stosunku pracy.  

Wejście w życie ww. ustawy zostało zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku.

15. Rozszerzona definicja pracownika 
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W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym 
i prywatnym rodziców i opiekunów, która została przyjęta  
w czerwcu 2019 roku, państwa członkowskie Unii Europejskiej 
muszą do 2 sierpnia 2022 roku zaimplementować w polskich 
przepisach bardzo ważne zmiany.

Urlop rodzicielski w Polsce – aktualne przepisy

Obecnie jednym z uprawnień pracowniczych jest prawo do urlopu macierzyńskiego, 
który przysługuje wyłącznie matce oraz urlopu rodzicielskiego, który przysługuje 
zarówno matce, jak i ojcu. Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku 
urodzenia jednego dziecka albo 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub 
więcej dzieci (podczas jednego porodu), którym rodzice mogą się podzielić zgodnie 
z preferencjami i potrzebami. Urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie 
w 3 częściach, przy czym jedna z nich musi nastąpić bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim i wynosić minimum 8 tygodni. Czas na wykorzystanie urlopu 
rodzicielskiego upływa wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym dziecko 
ukończy 6 lat.

2 miesiące urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojca – nowa dyrektywa UE

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE 2019/1158 jest wprowadzenie minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego 
dla ojców w wymiarze dwóch miesięcy, który nie podlega przeniesieniu na drugiego 
rodzica. To rozwiązanie ma:

zachęcić ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu,

ułatwić powrót matek na rynek pracy po urlopie macierzyńskim  
i rodzicielskim

oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy poprzez promowanie 
partnerskiego modelu rodziny. 

WARTO WIEDZIEĆ

W styczniu 2021 r. została powołana do życia Fundacja Share The Care Rada 
Programowa, w skład której wchodzą ekonomiści, prawnicy, psycholodzy, 
przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych, której zadaniem jest 
opracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów, 
dotyczących najlepszego wdrożenia wspomnianej dyrektywy.

16. Ważne zmiany w urlopach rodzicielskich  
od 2022 roku
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Projektowane bez precyzyjnej  
daty wejscia w życie

CZĘŚĆ 4
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W maju 2021 do Rządowego Centrum Legislacyjnego 
trafił projekt zmiany Kodeksu pracy, który przewiduje 
wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej.

W lipcu 2021 do konsultacji trafiła druga wersja projektu, w której uwzględniono 
część wniesionych uwag, ale prace nad projektem nadal trwają. Poniżej kluczowe 
informacje dotyczące zakresu oraz charakteru projektowanych zmian. 

Definicja pracy zdalnej

Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo 
w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu każdorazowo ustalonym 
przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Umożliwienie wykonywania 
pracy w formie zdalnej może zostać uregulowane w czasie zatrudnienia lub już 
przy zawieraniu umowy.   

Praca zdalna po uzgodnieniu i porozumieniu stron

Z projektowanych przepisów wynika, że praca w formie zdalnej może być 
świadczona na podstawie uzgodnienia dokonanego między stronami. Wyjątkowo 
możliwe jest polecenie wykonywania pracy zdalnej bez uzgodnienia z pracownikiem, 
jednak w tym przypadku muszą zostać spełnione określone przesłanki, tj. obowiązywanie 
stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz  
w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, a także, gdy będzie to niezbędne ze względu 
na obowiązek pracodawcy dotyczący zapewnienia pracownikowi bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy. Zanim jednak pracownik otrzyma takie polecenie, 
konieczne będzie złożenie przez niego oświadczenia o posiadaniu odpowiednich 
warunków lokalowych i technicznych do świadczenia pracy w formie zdalnej. 

Pracownik, bezpośrednio przed wydaniem przez pracodawcę polecenia 
wykonywania pracy zdalnej, musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki 
lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Szersza lista osób mogących wnioskować o pracę zdalną

Rozszerzona lista pracowników mogących wnioskować o pracę zdalną obejmuje:

• osoby wychowujące dziecko, które nie ukończyło 4 roku życia;

• osoby sprawujące opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą 
pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającą orzeczenie 
o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

• rodziców dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

•  rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały  
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

• rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.

17. Praca zdalna w Kodeksie pracy
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Zwiększenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej do 24 dni w roku  

Okazjonalna praca zdalna ma być rozwiązaniem prawnym, które będzie służyło 
wyłącznie interesom pracownika (dlatego też będzie mogła być stosowana 
wyłącznie na wniosek pracownika). Celem okazjonalnej pracy zdalnej – jak 
wskazują autorzy projektu – nie jest jednak umożliwienie pracownikowi załatwiania 
spraw osobistych w godzinach pracy, a jedynie umożliwienie pogodzenia tych 
spraw z obowiązkami służbowymi. Nowe przepisy mają pozwolić na pracę zdalną 
„na życzenie” bez konieczności zawierania porozumienia lub ustalania regulaminu 
pracy zdalnej. Praca zdalna ma być możliwa przez 24 dni w roku kalendarzowym.

Ekwiwalent za pracę zdalną a podatek

Strony uzgodnień społecznych ustaliły, że za używanie prywatnych narzędzi  
i materiałów przez pracownika pracodawca wypłaci mu ekwiwalent. Dotyczy to 
kosztów narzędzi, kosztów ich eksploatacji i napraw, kosztów energii elektrycznej 
czy dostępu do sieci internetowej. Kwestia minimalnej wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego z tytułu wykonywania pracy zdalnej nie doczekała się niestety 
kompromisowego uzgodnienia. W projekcie przepisów dotyczących pracy zdalnej 
uregulowano jedynie kwestię zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu lub ryczałtu 
wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi świadczącemu w tym trybie pracę:

„Art. 67(25). Zapewnienie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym 
urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie 
kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, wypłata 
ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie stanowi przychodu w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).”

17. Praca zdalna w Kodeksie pracy c.d.
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Odmowa pracy zdalnej

Według nowej wersji projektu pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia 
wniosku o pracę zdalną (chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację 
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika).

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca powinien poinformować 
pracownika drogą tradycyjną (dokumentem w postaci papierowej) lub elektroniczną, 
w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej

Zgodnie z obecnym projektem: „Pracodawca  określa  procedury  ochrony danych 
przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadza,  
w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.” Pracownik wykonujący 
pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się  
z ww. procedurami.

Zaprzestanie wykonywania pracy w trybie zdalnym i powrót do pracy stacjonarnej

Pracownik oraz pracodawca w każdej chwili będą mieli prawo do przerwania 
pracy zdalnej i powrotu do pracy stacjonarnej (dotyczy to pracowników, z którymi 
praca zdalna została uzgodniona w trakcie ich zatrudnienia). Istotne jest ustalenie 
przez pracodawcę i pracownika terminu, od którego nastąpi przywrócenie 
poprzednich warunków pracy, nie dłuższego niż 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku. Zgodnie z nowym projektem nowelizacji, w przypadku braku takiego 
porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nabierze 
mocy w dniu następującym po upływie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Według projektodawców ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
odwołania stanu epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Praca zdalna w Kodeksie pracy c.d.
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O reformie Państwowej Inspekcji Pracy zaczęto wspominać  
już w kwietniu 2021 roku. Potrzebę zmiany przepisów  
w tym zakresie artykułowała znaczna część sił politycznych, 
partnerzy społeczni, a także sama Państwowa Inspekcja Pracy. 
Urząd ten przygotowuje nowelę ustawy o Inspekcji Pracy.

Nowe uprawnienia inspektorów PIP

Jedną z najistotniejszych zmian zawartych w ww. projekcie stanowi nadanie 
inspektorom PIP uprawnienia do ustalenia istnienia stosunku pracy na mocy 
decyzji administracyjnej. Oznacza to, że zawarta między stronami umowa 
cywilnoprawna będzie mogła zostać przekształcona – w drodze urzędniczej decyzji 
– w umowę o pracę. Niezgadzający się na to pracodawca będzie musiał odwołać 
się do sądu.

Zlecenie a etat

Przypominamy, że obecnie osoba realizująca umowę cywilnoprawną posiada 
dużą samodzielność przy wykonywaniu dyspozycji zatrudniającego – np. sama 
decyduje o czasie, miejscu pracy, ponadto nie musi świadczyć jej pod stałym 
kierownictwem (o ile w umowie nie znajdują się określone, dodatkowe wytyczne).

Inne obowiązki dotyczą pracownika etatowego, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: 

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz  
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem.”

Nie sądownie, ale administracyjnie

W aktualnym stanie prawnym, w sytuacji, w której treść umowy cywilnoprawnej 
zawartej między stronami w nadmierny sposób przypomina stosunek pracy, 
inspektor pracy ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o ustalenie 
stosunku pracy. Dopiero wówczas sprawie zostaje nadany bieg. 

Po zmianie decyzja urzędnika PIP (wydana w formie pisemnej), dotycząca 
przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, ma być natychmiastowo 
wykonana. Jeżeli niezgadzający się z jej treścią zatrudniający odwoła się w tej 
sprawie do sądu pracy, nie wstrzyma to toku sprawy.

18. Zamiana umowy cywilnoprawnej w umowę 
o pracę na podstawie decyzji PIP
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• Jak będzie wyglądać pismo przekształcające umowę cywilnoprawną w umowę  
o pracę?

Sama decyzja administracyjna PIP zmieniająca umowę cywilnoprawną w etat  
ma zawierać:

• oznaczenie organu Państwowej Inspekcji Pracy,

•  oznaczenie pracodawcy i pracownika,

•  rodzaj umowy wiążącej strony,

•  datę nawiązania stosunku pracy,

•  rodzaj i miejsce wykonywania pracy,

•  wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

•  wymiar czasu pracy,

•  powołanie podstawy prawnej,

•  rozstrzygnięcie i uzasadnienie podjętej decyzji,

•  pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

Powyższe rozwiązania legislacyjne znajdują się na etapie projektu. 

To, czy i w jakim kształcie wejdą w życie, zależy od większości sejmowej.

18. Zamiana umowy cywilnoprawnej w umowę 
o pracę na podstawie decyzji PIP c.d.
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Trendy  2022
CZĘŚĆ 5
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Choć wielu z nas na co dzień jest już może nieco zmęczonych 
słowem pandemia oraz tym, że wiele zjawisk tłumaczonych 
jest właśnie z tej perspektywy, to jednak nie sposób 
zaprzeczyć, że pandemia wywołała ogromny wpływ na 
elastyczność pracy rozumianą w bardzo wielu aspektach. 

Wszyscy, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, stanęliśmy przed koniecznością 
przedefiniowania naszego sposobu pracy. Tam, gdzie to możliwe, pracujemy 
zdalnie. Nasze zadania realizujemy on-line, łącząc się przez internet z systemami 
firmy. Spotkania, które dotychczas odbywaliśmy w biurze również przeniosły się do 
sieci. Oczywiście w wielu branżach miało to miejsce już wcześniej, zanim pandemia 
zapukała do naszych drzwi, ale to właśnie pojawienie się koronawirusa na tak 
szeroką, globalną skalę, spowodowało iż ten trend znacząco przyspieszył i zmienił 
naszą pracę diametralnie, a słowo elastyczny stało się kluczem do rozumienia 
zachodzących zmian. Czy znasz już takie pojęcia jak GIGerzy czy A3? Jeśli nie,  
to przygotuj się, bo to dopiero początek zmian!

Elastyczność w formule A3 – czy to jest efektywne?

Jeden z najnowszych raportów poświęconych aktualnym transformacjom na rynku 
pracy przygotowany przez Talent Alpha (The A3 Work Revolution. The Future of Work 
Report 2021) wskazuje jednoznacznie, że dzisiejsza praca w perspektywie globalnej 
oparta jest na trzech zasadniczych fundamentach: Anytime, Anyplace i Anywhere.  

Określenie A3, które od dłuższego już czasu zyskuje na popularności, w okresie 
pandemii rozwinęło skrzydła i charakteryzuje pracę w dowolnym czasie,  
w dowolnym miejscu oraz dowolnym charakterze jako pracownik pełnoetatowy, 
B2B, freelancer czy niezależny konsultant. 

Ogromna liczba pracodawców w bardzo krótkim czasie musiała w taki sposób 
przeorganizować swoje procesy, aby móc efektywnie funkcjonować w czasach 
COVID-19. Elastyczne rozwiązania, które już wcześniej funkcjonowały zwłaszcza 
w branży IT, musiały w krótkim czasie zostać zaadaptowane również w innych 
sektorach. Okazało się, że pracownik realizujący swoje zadania dotychczas  
w tradycyjnej przestrzeni biurowej, może równie dobrze wykonywać je z domu.  
Co więcej, tegoroczne badania OLX Praca (Know how 2022 – nowe spojrzenie 
na rynek pracy) wskazują, że 59% osób pracujących zdalnie postrzega swoją 
efektywność na takim samym poziomie jak wcześniej, 25% osób ocenia swoją 
efektywność podczas pracy zdalnej na wyższą, a 16 % odczuwa niższy poziom 
efektywności pracując w systemie home office. Wedle tego samego raportu co  
6. ankietowany wskazywał, że pracując zdalnie poświęca na pracę więcej czasu, 
czyli de facto pracuje więcej, aniżeli w biurze.

Elastyczne podejście do zatrudniania pracowników sprawia również, że nie ma  
już większego znaczenia skąd nasz pracownik będzie wykonywał swoją pracę,  
a co za tym idzie, mamy dostęp do większej liczby kandydatów. Rekruterzy, którym 
pandemia również umożliwiła czy wręcz niejako narzuciła prowadzenie rekrutacji 
on-line na dużo większą skalę, mają możliwość dotarcia do puli kandydatów spoza 
dotychczas preferowanego obszaru w odpowiedniej odległości od siedziby firmy. 
Oferując pracę zdalną możemy rekrutować skądkolwiek chcemy – z dowolnego 
miejsca w kraju czy na świecie. Inną rzeczą jest oczywiście dostosowanie 
systemów informatycznych, zapewnienie uniwersalności procedur i komunikacji 
językowej dla osób pracujących z różnych krajów, kwestie uregulowań prawnych 
oraz podatkowych. Jeśli jednak uznasz, że dla Twojej firmy, zwłaszcza w dobie 
powiększającej się luki w talentach, czyli osób wyspecjalizowanych, o wysokich 
kompetencjach, to rozwiązanie pozwalające otworzyć się na pracowników  
z dowolnego miejsca na świecie, może okazać się bardzo korzystne i stanowiące  
o Twojej przewadze konkurencyjnej. Elastyczność to słowo, które będzie wyznacznikiem 
kolejnych zmian na rynku pracy, zarówno lokalnym, jak i w perspektywie globalnej.  
Te zmiany dokonują się już teraz i pytanie, które warto sobie postawić, to na ile jesteś  
w stanie dotrzymać im kroku.

19. Elastyczne zespoły to przyszłość pracy!



Zmiany kadrowo-płacowe 2021/2022  43  

Nowoczesne formy zatrudnienia pracowników – jakie są aktualne trendy?

Zgodnie z najnowszym raportem przygotowanym przez HAYS (Nowoczesne formy 
zatrudnienia 2021) 79% firm ma w swoich tegorocznych planach zatrudnienie 
pracowników tymczasowych (B2B, projekt interimowy, outsourcing procesów). 
Autorzy raportu wskazują także na zmieniający się profil pracownika tymczasowego. 
Coraz częściej z elastycznej formy zatrudnienia korzystają osoby na stanowiskach 
asystenckich (34%), specjalistycznych (57%), a także menedżerskich czy eksperckich 
(8%). Niewątpliwie pandemia przyspieszyła ten zauważalny trend, sprawiając, 
że w niektórych branżach mocno dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 
oraz związaną z tym redukcją zatrudnienia, praca czasowa oraz elastyczne formy 
zatrudnienia stały się niejako koniecznością, by móc funkcjonować na rynku pracy.

Coraz powszechniejsze staje się również określenie GIGerów, czyli osób, które 
poruszając się po rynku pracy świadomie rezygnują z pełnoetatowego 
zatrudnienia na umowę o pracę u jednego pracodawcy na rzecz bardziej 
elastycznych form jak właśnie praca tymczasowa, bycie freelancerem czy 
niezależnym konsultantem. Pełną charakterystykę GIGerów omówiono szerzej 
w raporcie EY & GIGLIKE (GIG on. Nowy Ład na rynku pracy) wskazując na ten 
elastyczny trend, który będzie się coraz bardziej popularyzował. Istnieją platformy 
pozwalające na skorzystanie z usług specjalistów o konkretnych kompetencjach, 
których możemy zaangażować do konkretnego zadania w projekcie.

Elastyczność kierunkiem na przyszłość

Niezależnie od tego, w którym momencie aktualnie się znajdujesz, czy jako 
pracodawca korzystasz już w jakimś stopniu z elastycznych form zatrudnienia 
czy też dopiero taką możliwość rozważasz, elastyczne formy zatrudnienia będą 
w nadchodzącym czasie zyskiwać na znaczeniu. Ta forma zatrudnienia będzie 
współistniała na rynku pracy razem z tradycyjnymi umowami o pracę i to od osób 
zarządzających będzie zależało na ile będą w stanie dostosować swoje procesy 

do korzystania z niej w szerszym zakresie. Niemałą rolę odegrają tutaj również 
uwarunkowania branżowe, ponieważ nie każdy sektor jest na to przygotowany. 
Jest to także wyzwanie dla działów HR, które już dzisiaj muszą mierzyć się z tym 
jak dostosować swoje procesy onboardingowe czy cały program benefitów do 
aktualnych trendów na rynku pracy. Jak utrzymać unikatową kulturę organizacyjną 
w rozproszonym zespole? Jak dbać o wysoką motywację w tak zróżnicowanym 
teamie i jak utrzymać spójność działań w dążeniu do celu? To i wiele innych pytań od 
dłuższego już czasu nurtuje specjalistów HR powodując, że starają się wypracowywać 
odpowiednie rozwiązania wymagające indywidualnego i empatycznego podejścia.

19. Elastyczne zespoły to przyszłość pracy! c.d.
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W połowie czerwca br. rząd ogłosił założenia projektu Strategia 
Demograficzna 2040. Wyzwania związane z demografią 
naszego kraju to palący problem. Jak podają autorzy projektu, 
współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 
oraz jego projekcje na kolejne dekady są zatrważające. 

W 1990 roku na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypadało 4,5 osoby  
w wieku produkcyjnym, w roku 2019 wartość ta spadła do 2,7, a w roku 2060 może 
spaść do 1,2 osoby. Będzie to miało katastrofalne konsekwencje m.in. dla wydolności 
systemu emerytalnego, zdolności państwa do świadczenia usług publicznych czy 
ogólnie dla gospodarki kraju, grożąc wpadnięciem w tzw. pułapkę demograficzną,  
a w efekcie – w recesję gospodarczą.

Plan ratunkowy: Strategia Demograficzna 2040

Rządowi eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję  
o posiadaniu dzieci i w ramach Strategii Demograficznej 2040 zaproponowali  
12 kierunków interwencji, zarówno wspierających młodych rodziców na rynku pracy, 
jak i związanych z innymi newralgicznymi obszarami. Pośród planowanych działań 
znajdują się m.in.:

• większa liczba żłobków,

•  bony mieszkaniowe,

•  centra leczenia niepłodności.

Cele szczegółowe i kierunki działania projektu Strategia Demograficzna 2040:

20. Rządowa Strategia Demograficzna 2040
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Działania wspierające rynek pracy w ramach Strategii Demograficznej 2040

Badania zlecone przez rząd w celu przygotowania Strategii pokazują, że u podłoża 
decyzji sprzyjających rozwojowi rodzin leży poczucie finansowego bezpieczeństwa  
– stąd w projekcie zostały zapowiedziane działania na rzecz wzrostu elastyczności 
oraz stabilności pracy.

Działania na rzecz wzrostu elastyczności pracy, to:

• gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4: 
praca zdalna, hybrydowa lub elastyczny czas pracy; wybór dogodnej opcji ma 
być uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu  
o porozumienie pracodawcy z pracownikiem;

•  gwarancja pracy w obniżonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców 
dzieci do lat 4, włącznie z zapisem o niedyskryminowaniu pracowników ze 
względu na wymiar czasu pracy (np. poprzez wykluczenie go z przywilejów 
pracowniczych);

• gwarancja równoczesnego stosowania elastycznych form pracy, zależnie od 
charakteru wykonywanej pracy, przy wymogu zawarcia porozumienia między 
pracodawcą a pracownikiem.

20. Rządowa Strategia Demograficzna 2040 c.d.
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Rozwiązania zwiększające stabilność pracy, to:

• ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami  
w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający  
15 miesięcy;

•  ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie obowiązuje wyłącznie  
w przypadku matki), w tym:

- objęcie matek ochroną do 12 miesięcy po ich powrocie do pracy z urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy);

- wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka; dla małżeństw 
ochrona ma obowiązywać od momentu zajścia żony w ciążę;

- wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach 
związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę. 

WARTO WIEDZIEĆ

W drugim i trzecim roku życia dziecka młodzi rodzice także będą mogli liczyć 
na różne rodzaje wsparcia, w tym rozszerzenie programu Maluch+ 2.0 czy 
specjalne placówki łączące pokolenia.

 
Zastępowalność pokoleń w 2040 roku?

Podczas ogłoszenia nowego projektu premier podkreślił, że według badań ok. 40% 
Polaków chce mieć trójkę lub więcej dzieci, a generalnie 98% Polaków w ogóle 
chce mieć dzieci. – To bardzo dużo – stwierdził Premier i zapewnił: – Będziemy robili 
wszystko, żeby inne polityki – mieszkaniowa, podatkowa, związana z programem 
rolnym – zbiegały się w punkcie o nazwie wsparcie dla polskich rodzin. Dodał także, 
że jeśli „nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin to za dekadę lub dwie nastąpi 
zapaść lub paraliż w systemie emerytalnym i spowolni się wzrost gospodarczy”.

Obecnie olbrzymim wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i całej zachodniej Europy jest 
zastępowalność pokoleń. Ogłoszona strategia ma temu zaradzić. Czas pokaże, czy 
tak się stanie.

20. Rządowa Strategia Demograficzna 2040 c.d.
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“Szanowni Państwo,

Komentarz eksperta

nowa rzeczywistość prawno-podatkowa, której przyjdzie nam 
stawić czoła od 1 stycznia 2022 roku, nie rozpieszcza. Bodaj 
największym wyzwaniem – zarówno dla ekspertów z zakresu 
kadr i płac oraz księgowości, jak i dla przedsiębiorców – są 
zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

Choć na pierwszy rzut część tej rewolucji podatkowej – na 
przykład w zakresie kalkulacji wynagrodzeń – może sprawiać 
wrażenie neutralnej podatkowo, bądź atrakcyjnej, to po 
wgłębieniu się w szczegóły okazuje się, że mnożą się pytania,  
a w określonych przypadkach także istotne ryzyka. Niestety 
Polski Ład, stworzony w tempie niesprzyjającym uniknięciu 
błędów, jest obecnie poprawiany innymi ustawami  
w określonych zakresach, na przykład Tarczą antyinflacyjną. 
Nie wiadomo, co jeszcze nasz ustawodawca wymyśli, 
ale wnioskując z wcześniejszych doświadczeń należy się 
spodziewać, że wątpliwości będą się mnożyły.

Opracowanie, które dziś przekazujemy na Państwa ręce 
pozwala zorientować się w bieżących zagadnieniach 
i obszarach, z którymi wszyscy będziemy się mierzyć  
w 2022 roku. Zwraca także uwagę na makrotrendy,  
które będą kształtowały rynek pracy. Tu przy okazji  
polecam Państwa uwadze nasze opracowanie zatytułowane 
„Plany pracodawców 2022”, które zostało opublikowane  
na naszej witrynie w zakładce Raporty i artykuły.

 

Skupiając się jednak na tu i teraz zapraszam Państwa również 
do lektury równoległego i uzupełniającego opracowania, które 
z kolei przygotowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo 
podatkowe – poświęconego stricte wynagrodzeniom. 
Zwracamy w nim uwagę na konieczność weryfikacji Państwa 
statusu podatkowego oraz aktualizacji oświadczeń, które 
załączyliśmy na końcu wspomnianego informatora. Będzie 
się można z nim zapoznać w najbliższych dniach, również na 
stronie Grant Thornton.

Korzystając z okazji składam Państwu serdeczne życzenia 
świąteczne – żeby czas Bożego Narodzenia upłynął  
w zdrowiu i spokoju, w miłej atmosferze z najbliższymi. 
Natomiast nowy 2022 rok niechaj niesie przede wszystkim 
szanse, a znacznie mniej zagrożeń.

Monika Smulewicz
Partner, Dyrektor Zarządzająca 

Grant Thornton

https://grantthornton.pl/raporty-i-artykuly/
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