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Через в�йну в Україн� та масову м�грац�ю громадян України до Польщ� воєводськ� управл�ння
нараз� обтяжен� � часто мають проблеми з вир�шенням питань вчасно. Тому, в�дпов�дно до
поправки до т. зв. Спец�ального закону в�д 8 кв�тня 2022 року, з 15 кв�тня по 31 грудня 2022 року
призупинено строки вир�шення окремих питань, пов’язаних з легал�зац�єю перебування
�ноземц�в у провадженнях, як� вели воєводи, напр. оформлення посв�дки (дозволу) на тимчасове
проживання (ст. 100с Спец�ального закону). Зазначене положення виключає положення про
безд�яльн�сть органу. У тому числ� штраф на воєводу не буде накладено, якщо в�н не винесе
р�шення у визначений законом строк. Також воєвода не буде зобов’язаний пов�домляти сторону
або учасника процесу про неврегулювання справи вчасно (ст. 36 Адм�н�стративного
процесуального кодексу).

У пов�домленн� в�д 25 кв�тня 2022 р. Управл�ння у справах �ноземц�в пояснило, що в результат�
запровадження вищезгаданого положення не зупиняє провадження у справ�. Вони все одно
будуть оброблен�, а нов� заявки прийматимуться. У в�домств� також наголошують, що
запроваджене р�шення стосується вс�х �ноземц�в, незалежно в�д їх громадянства.

Б�льше �нформац�ї:
https://www.gov.pl/web/udsc/zawieszenie-biegu-terminow-zalatwiania-spraw-przez-wojewodow-nie-
oznacza-wstrzymania-prowadzenia-postepowan 

Призупинення строк�в вир�шення питань, пов’язаних 
з легал�зац�єю перебування �ноземц�в

Пер�од, за який особи, як� надають житло та харчування громадянам
України, можуть звернутися за грошовою виплатою, зб�льшено з 60 до 120
дн�в. Це також стосується заяв, поданих до набрання чинност� Законом.

Законом передбачено, що буде створено базу даних заяв про надання
грошової допомоги, в як�й мун�ципал�тети зможуть перев�ряти, чи не
подано заяву на особу, якої стосується заява, �з зазначенням �ншого м�сця
проживання, пор�вняти дан�, що м�стяться в заяв�, з даними, з�браними в
реєстр� PESEL, або перев�рити дату в’їзду громадянина України на територ�ю
Польщ�.

Зм�ни до Закону про допомогу громадянам України
В�дпов�дно до п�дписаних Президентом зм�н до Закону про допомогу громадянам України у
зв’язку з� збройним конфл�ктом на територ�ї ц�єї держави (так званий Спец�альний закон),
зокрема впроваджуються так� зм�ни:

Закон набрав чинност� 30 кв�тня 2022 року.

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000093001.pdf 
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Запровадження нових форм декларац�й та заяв, що подаються з метою
легал�зац�ї роботи �ноземц�в у Польщ�.

П�дписати декларац�ю про несудим�сть (додається, зокрема, до заяви про
дозв�л на працевлаштування), зможе лише особа, яка доручає виконання
роботи. В обґрунтуванн� проекту наголошувалося, що цю декларац�ю не може
п�дписати пов�рений суб’єкта, який доручає виконання роб�т (хоча в�н може
п�дписати саму заяву про отримання дозволу на роботу). Декларац�я про
несудим�сть повинна в�дпов�дати фактам на дату подання заяви та бути
п�дписана не ран�ше н�ж за 30 дн�в до ц�єї дати (такої вимоги чинним
законодавством не передбачено).

Вимога про п�дтвердження органом особи, яка доручає виконання роботи,
подає заяву про надання дозволу на роботу чи сезонну роботу, а також
зд�йснює подання декларац�ї про доручення роб�т для внесення до реєстру
декларац�й. Разом з тим, у розпорядженн� не зазначено, як «техн�чно» це буде
зроблено (в обґрунтуванн� проекту є лише згадка, що спос�б, яким орган зможе
це зробити на практиц�, буде залежати в�д того, чи суб’єкт, який доручає
виконання роботи, є ф�зичною або юридичною особою та яким чином подано
заяву). Ін�ц�атор проекту в�дмовився в�д вимоги чинного розпорядження
додавати до заяви про дозв�л на роботу, дозв�л на сезонну роботу або внесення
декларац�ї про доручення роботи коп�ю посв�дчення особи або �нший
документ, що п�дтверджує особу роботодавця.

Уточняється, що в п�дтвердженн� платежу в�дпов�дного збору має бути
зазначено �ноземця, якого стосується заява (у проект� не вказано, як �ноземець
має бути �дентиф�кований в опис� п�дтвердження платежу).

Документи, складен� �ноземною мовою, за винятком проїзних документ�в, як�
використовуються як докази у провадженн�, на яке поширюється д�я
розпорядження, сл�д подавати разом з їх перекладом польською мовою -
пояснюється, що переклад має бути зд�йснений присяжним перекладачем,
внесеним до списку присяжних перекладач�в, який веде М�н�стр юстиц�ї.

На сайт� Центру урядового законодавства з’явився проект розпорядження М�н�стра с�м’ї та
соц�альної пол�тики в�д 27 кв�тня 2022 року про дозволи на роботу та декларац�ї про доручення
роботи �ноземцям. Це розпорядження має зам�нити д�юче Розпорядження М�н�стра с�м’ї, прац� та
соц�альної пол�тики в�д 7 грудня 2017 року про видачу дозволу на роботу �ноземцю та внесення
декларац�ї про доручення роботи �ноземцю до реєстру декларац�й.

Нижче ми представляємо вибран� пропозиц�ї �з проекту.

Проект розпорядження про дозволи на роботу та
декларац�ї про доручення роботи

Провадження щодо дозвол�в та декларац�й на роботу, розпочат� до набрання чинност� новим
розпорядженням, зд�йснюватиметься на п�дстав� чинного розпорядження. Ми будемо
�нформувати вас про майбутнє проекту.

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359350/katalog/12876202#12876202 
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зг�дно з проектом, п�д дистанц�йною роботою розум�ється робота, яка може
виконуватися повн�стю або частково у м�сц�, зазначеному прац�вником та
погодженому з роботодавцем, у тому числ� за м�сцем проживання прац�вника,
зокрема з використанням засоб�в прямого дистанц�йного зв'язку,

дистанц�йна робота може виконуватися пер�одично на прохання прац�вника,
не б�льше 24 дн�в у календарному роц�,

роботодавець буде зобов'язаний, зокрема, забезпечити прац�вника робочими
матер�алами та �нструментами, у тому числ� техн�чними засобами, необх�д-
ними для виконання дистанц�йної роботи,

зобов'язання щодо покриття витрат або виплати екв�валенту таких витрат
може бути зам�нено зобов'язанням виплатити одноразову суму, розм�р якої
повинен в�дпов�дати оч�куваним витратам, що будуть понесен� прац�вником у
зв'язку з дистанц�йною роботою.

Дистанц�йна робота та контроль тверезост� прац�вник�в
- проект зм�н до Трудового кодексу
На сайт� Центру урядового законодавства опубл�ковано проект зм�н до Трудового кодексу, як�
регулюють питання дистанц�йної роботи та контролю за тверез�стю прац�вник�в.

Основн� пропозиц�ї проекту у сфер� дистанц�йної роботи так�:

Основн� пропозиц�ї проекту щодо контролю тверезост� так�:

у раз� необх�дност� забезпечення охорони життя � здоров'я прац�вник�в або
�нших ос�б чи майна роботодавець зможе запровадити для прац�вник�в
перев�рку на тверез�сть,

контроль тверезост� включає тестування з використанням метод�в, як� не
потребують лабораторних тестувань, �з застосуванням приладу з д�йсним
документом, що п�дтверджує його кал�брування,

запровадження контролю на тверез�сть, група чи групи прац�вник�в, як�
охоплен� перев�ркою на тверез�сть, та спос�б проведення перев�рки на
тверез�сть, у тому числ� тип приладу, що використовується для контролю, час �
пер�одичн�сть його проведення, визначаються у колективному договор� або в
правилах трудового розпорядку або в пов�домленн�, якщо на роботодавця не
поширюється колективний догов�р (у нього в�дсутн�й колективний догов�р) або
якщо роботодавець не зобов'язаний встановлювати правила трудового
розпорядку,

роботодавець �нформує прац�вник�в про проведення перев�рки на тверез�сть у
порядку, встановленому для даного роботодавця, не п�зн�ше н�ж за 2 тижн� до її
проведення,

роботодавець не допускає прац�вника до роботи, якщо перев�рка на тверез�сть
вказує на наявн�сть алкоголю в орган�зм� прац�вника, що св�дчить про стан
п�сля вживання алкоголю або стан сп’ян�ння, або є обґрунтована п�дозра, що
прац�вник вийшов на роботу п�сля вживання алкоголю або в стан� алкоголь-
ного сп'ян�ння або вживав алкоголь п�д час роботи.



Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354104/katalog/12835646#12835646 

Створення м�н�стром, в�дпов�дальним за питання прац�, ІКТ-системи, що
дозволяє укладати договори за готовими шаблонами; доступ до системи ІКТ
буде надано п�сля входу за допомогою дов�реного проф�лю, через �ндив�дуаль-
ний обл�ковий запис на praca.gov.pl.

Запровадження готових до заповнення шаблон�в договор�в, як� будуть доступ-
н� в систем� ІКТ, що забезпечить їх ефективне розповсюдження та спростить
процес їх укладення ус�м зац�кавленим особам (м�кроп�дприємцям, фермерам
та ф�зичним особам).

Поширення використання дов�реного п�дпису (podpis zaufany) з оф�ц�йних питань
на укладання трудових договор�в та договор�в доручення м�ж роботодавцем �
прац�вником на портал� praca.gov.pl; через систему можна п�дписувати договори
квал�ф�кованим електронним п�дписом (kwalifikowany podpis elektroniczny), особис-
тим (podpis osobisty) або дов�реним п�дписом (podpis zaufany).

Система ІКТ подаватиме зв�тн�сть до ZUS та KAS (Нац�ональна податкова
адм�н�страц�я), також можна буде розрахувати та сплатити внески та податков�
аванси та визначити розм�р винагороди, належної прац�вников�.

Через систему ІКТ також можна буде, серед �ншого, зд�йснювати оформлення
заяв на в�дпустку, нарахування та розрахунок за в�дпустки, видачу дов�док про
працевлаштування та д�яльн�сть щодо зм�ни або роз�рвання договору.

Виконання заход�в щодо ведення та збер�гання в систем� документац�ї
прац�вник�в.

Проект з електронного укладання договор�в
На сайт� Центру урядового законодавства з’явився проект Закону в�д 20 кв�тня 2022 року про
окрем� договори, що укладаються в електронному вигляд�, та внесення зм�н до Закону про
соц�альну допомогу. Основною метою проекту є допомога малим суб’єктам господарювання
(м�кроп�дприємцям, фермерам, ф�зичним особам) у д�яльност�, пов’язан�й, зокрема, з укладенням
трудових договор�в, договор�в доручення (umowa zlecenia) чи договор�в про надання послуг
(umowa o świadczenie usług) та деяких �нших вид�в договор�в, у аспект� соц�ального страхування
(наприклад, щодо подач� зв�тност� про прац�вника до ZUS, обчислення суми внеск�в) та податк�в.
Вказана вище д�яльн�сть може зд�йснюватися через систему ІКТ за згодою обох стор�н договору.

Вибран� пропозиц�ї:

Ми будемо �нформувати вас про майбутнє проекту.

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354302/katalog/12837316#12837316 
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Заплановано зб�льшення розм�ру виплати за
в�дрядження всередин� країни

В�дпов�дно до проекту Розпорядження М�н�стра с�м’ї та соц�альної пол�тики про внесення зм�н до
Розпорядження про виплати прац�вникам державних орган�в або орган�в м�сцевого
самоврядування п�д час в�дрядження в�д 06.05.2022, опубл�кованого 11.05.2022 на сайт� Центру
урядового законодавства, планується зб�льшити розм�р виплати за в�дрядження по країн� до 38
злотих – за день в�дрядження. Нагадуємо, що нараз� розм�р виплати, на яку прац�вник має право
за в�дрядження по територ�ї країни, становить 30 злотих � не зб�льшувався з 2013 року.

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359601/katalog/12878122#12878122 
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Якщо у вас виникнуть запитання, ми доступн�
за електронною адресою office@ksiazeklegal.pl
або 
по телефону + 48 12 426 42 31 

the law

Наведений вище �нформац�йний бюлетень носить �нформац�йний характер � не є формою
юридичної консультац�ї.
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