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Prezentujemy Państwu omówienie kwestii związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
mających  znaczenie  dla  pracodawców  i  pracowników.  Zachęcamy  Państwa  do  zapoznania  się 
 z nimi.

Sąd w pełni podzielił argumentację obrony, uniewinniając naszą Klientkę od
zarzutu o dyskryminację ze względu na wyznanie. 

Sprawa dotyczyła pracownika zwolnionego za publikowanie postów z cytatami
z Biblii, odnoszących się do osób ze środowiska LGBT+.

Sprawa ma charakter precedensowy. Orzeczenia zapadłe w tej sprawie będą
miały niebagatelne skutki zarówno w kontekście dalszego funkcjonowania
pracodawców i kreowanych przez nich polityk jak i samej wykładni przepisów.
Rozstrzygniecie zapadłe w niniejszej sprawie zakreśli dopuszczalny zakres formy
wypowiedzi w miejscu pracy.

Kolejna wygrana Kancelarii BKB! 

Poszerzenie  zakresu  informacji  o  warunkach zatrudnienia (m.in. o informację
o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę), zmiany co do informacji
przekazywanych pracownikom delegowanym za granicę.

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny: m.in. zawarcie umowy o pracę na
okres próbny z tym samym pracownikiem ma być dopuszczalne tylko, gdy
pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

W poprzednim alercie wspominaliśmy o konieczności przyjęcia przepisów wdrażających do
polskiego prawa dyrektywę tzw. work-life balance oraz dyrektywę ws. przejrzystych i przewi-
dywalnych warunków pracy w UE.

Dotarliśmy do projektu zmian wprowadzającego powyższe dyrektywy. Przewidywane są
znaczne zmiany w Kodeksie pracy.

Obrona była prowadzona pod kierownictwem dr. hab. r. pr. Daniela Książka przy udziale
adw. Jacka Treli oraz apl. adw. Łukasza Łaguny.

Więcej informacji:
https://www.prawo.pl/kadry/wpis-z-grozbami-wobec-osob-lgbt-uniewinnienie-kierowniczki-z-
ikea,513425.html

Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Z radością informujemy o wygranej sprawie karnej, w której reprezentowaliśmy kierow-
niczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi IKEA.  

https://www.prawo.pl/kadry/wpis-z-grozbami-wobec-osob-lgbt-uniewinnienie-kierowniczki-z-ikea,513425.html


Zmiany w umowach o pracę na czas określony: m.in. obowiązek uzasadnienia
wypowiedzenia.

Zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku
pracy z innym pracodawcą.

Możliwość wniosku o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub 
 bezpieczniejszymi warunkami pracy, na który pracodawca będzie musiał
odpowiedzieć.

Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego, m.in. zwiększenie wymiaru do 41
tygodni -gdy urodzi się jedno dziecko.

Wprowadzenie urlopu opiekuńczego – dotyczy opieki nad krewnymi/osobami
pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy m.in. przez rodziców
opiekujących się dzieckiem do 8 lat. Odrzucenie wniosku będzie wymagało
uzasadnienia.

Podniesienie wieku dziecka do 8 lat, umożliwiającego brak zgody m.in. na
delegowanie poza stałe miejsce pracy, przez pracownika, który się nim opiekuje
(obecnie do 4 roku życia).

Wprowadzenie możliwości składania wniosków elektronicznie w zakresie
uprawnień rodzicielskich. Obecnie zasadą jest forma pisemna.

Wdrożenie Pakietu Mobilności – zmiany dotyczące pracy
kierowców

Więcej informacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391  

W lutym 2022 roku weszły w życie pierwsze zmiany ustaw dotyczące pracy kierowców,
związane z wdrożeniem przepisów mających regulować transport drogowy w Unii
Europejskiej.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391


Projektowane zmiany dotyczące pracowniczych
programów emerytalnych (PPE)

Planowana nowelizacja ma ułatwić pracodawcom prowadzenie pracowniczych programów
emerytalnych.

Najważniejsze planowane zmiany:

Od   dnia   2   lutego   2022   roku   wykonywanie   przez   kierowców  zadań
w ramach międzynarodowego transportu drogowego nie jest już
traktowane jako podróż służbowa w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Równocześnie wprowadzono zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe od wynagrodzenia kierowców.

Zmianie uległy również zasady dotyczące pracy kierowców w porze nocnej.
Dotychczas, w przypadku, gdy praca była wykonywana w porze nocnej, czas
pracy kierowcy nie mógł przekraczać 10 godzin w danej dobie. Po zmianach nie
może on przekraczać 10 godzin pomiędzy dwoma kolejnymi okresami dziennego
odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

W kolejnych miesiącach wejdą w życie dalsze przewidziane w nowelizacji
przepisy, m.in. od dnia 29 maja 2022 roku zmienią się zasady prowadzenia
ewidencji czasu pracy kierowców.

Więcej informacji:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000209/O/D20220209.pdf

Zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej, jak również
dopuszczono finansowanie tej składki również z innych źródeł niż wynagro-
dzenie uczestnika PPE.

Zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające praco-
dawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finan-
sowych obsługujących PPE, które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę
techniczną i zasoby osobowe.

Wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wpro-
wadzono obowiązek przekazania PFR jedynie oświadczenia dotyczącego liczby
zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych
(dwukrotnie w ciągu roku). PFR będzie przekazywał te informacje do KNF.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000209/O/D20220209.pdf


Skrócenie okresów kwarantanny, izolacji i izolacji 
w warunkach domowych w związku z COVID-19

Na  podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 lutego 2022 r., zmieniającego rozporządzenie
z 25 lutego 2021 r.:

Ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź
ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją
finansową.

Skrócono z 12 do 3 miesięcy okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia
przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

Projekt został przedstawiony do prac Sejmu. Nowe przepisy mają w większości wejść w życie 1
kwietnia 2022 r.

Więcej informacji:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1998 

minimalny okres izolacji osoby u której wystąpiły objawy kliniczne ulegnie
skróceniu z 10 do 7 dni;

czas, w którym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może przedłużyć izolację
w warunkach domowych osobie u której wystąpiły objawy kliniczne uległ
skróceniu z 8 do 6 dni;

okres izolacji osoby, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność SARS-
CoV-2 niemającej objawów klinicznych skrócony został z 10 do 7 dni, za
wyjątkiem: (i) przedłużenie przez lekarza – możliwe do 6 doby izolacji; (ii) osób
uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej – izolacja kończy się
z upływem 7 dni od pierwszego testu zakończonego pozytywnym wynikiem, jak
również w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-
CoV-2;

domownik osoby objętej izolacją w warunkach domowych co do zasady objęty
jest kwarantanną na okres trwania tej izolacji w warunkach domowych, z wy-
jątkiem: (i) domowników, którzy zakończyli izolację, izolację w warunkach
domowych lub hospitalizację w ciągu 30 dni poprzedzających test zakończony
pozytywnym wynikiem osoby objętej izolacją; (ii) kwarantanna domownika
kończy się z dniem wprowadzenia negatywnego wyniku testu osoby objętej
izolacją   do   systemu    teleinformatycznego    udostępnionego   przez   jednostkę 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1998
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podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie
systemów informacyjnych ochrony zdrowia; (iii) jeśli domownik jest m.in.
osobą uczestniczącą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, okres kwaran-
tanny ulega skróceniu do 5 dni, chyba że osoba ta przez okres 5 dni poddawana
będzie codziennym testom antygenowym poprzedzającym rozpoczęcie świad-
czenie opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2022 r.

Więcej informacji:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000035401.pdf 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000035401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000035401.pdf

