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Роз’яснено, що зг�дно з пов�домленням про доручення виконання роботи
громадянину України в�дпов�дно до ч. 1 ст. 22 т. зв Спец�ального закону, 
 робота доручається в обсяз� робочого часу не менше зазначеного в пов�-
домленн� або к�лькост� годин не менше зазначеної в пов�домленн� та за
винагороду не нижчу в�д встановленої в пов�домленн� ставки, пропорц�йно
зб�льшеної у раз� зб�льшення робочого часу або к�лькост� робочих годин.
Тому – у пов�домленн� суб’єкт, який доручає виконання роботи, повинен
буде вказати: робочий час або к�льк�сть робочих годин на тиждень чи
м�сяць та м�сячну чи погодинну оплату прац� (нараз� такої вимоги немає).

У пов�домленн� також буде нова вимога до суб’єкта, що доручає виконання
роботи, зазначати к�льк�сть ус�х ос�б, як� виконують роботу за трудовим
договором та за цив�льно-правовими договорами, станом на 23 лютого 2022
року та на дату подання пов�домлення.

Існуюч� положення застосовуватимуться до пов�домлень, поданих до
набуття чинност� зм�нами до Спец�ального закону.

Суб’єкт, який доручає виконання роботи громадянину України, що у пер�од з
24 лютого 2022 року по 14-й день до набрання чинност� зм�нами до
Спец�ального закону не виконав зобов’язання щодо пов�домлення, зможе
зробити це пов�домлення протягом 14 дн�в з дати набрання чинност�
зм�нами до Спец�ального закону. Це право надається лише суб’єкту, який
доручає виконання роботи громадянину України, що зареєстрував
громадянина України в установ� соц�ального страхування або у Фонд�
соц�ального страхування с�льського господарства у зв’язку з дорученням
роботи.

30 червня 2022 року у В�снику закон�в опубл�ковано Закон в�д 8 червня 2022 року про внесення
зм�н до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку з� збройним конфл�ктом на територ�ї
ц�єї країни та деяких �нших закон�в, зокрема:

Інформац�я про внесення зм�н до т. зв Спец�ального
закону

Законодавча стад�я: Акт чекає на п�дпис Президента.

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383 

На сайт� Сейму опубл�ковано останн�й проект зм�н до Трудового кодексу щодо дистанц�йної
роботи та контролю за тверез�стю прац�вник�в. Однак, зг�дно �з законопроектом, в�н набуває
чинност� через 14 дн�в з дня його публ�кац�ї.

Останн�й проект зм�н до Трудового кодексу у сфер�
дистанц�йної роботи

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383


Домовлен�сть м�ж сторонами трудового договору щодо виконання прац�в-
ником дистанц�йної роботи може мати м�сце: 1) при укладенн� трудового
договору або 2) п�д час подальшої роботи.

Дистанц�йна робота може виконуватися також еп�зодично, за заявою
прац�вника, поданою у паперов�й або електронн�й форм�, але не б�льше 24
дн�в у календарному роц�.

Правила дистанц�йної роботи визначаються в договор�, який укладається
м�ж роботодавцем � профсп�лковою орган�зац�єю, а у раз� наявност� у робо-
тодавця к�лькох профсп�лкових орган�зац�й - за погодженням м�ж робото-
давцем � цими орган�зац�ями.

Якщо профсп�лки не д�ють у такого роботодавця, роботодавець визначає
правила дистанц�йної роботи в положеннях п�сля консультац�ї з представ-
никами прац�вник�в, обраними в порядку, встановленому у такого
роботодавця.

Б�льше �нформац�ї:
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335 

Рада м�н�стр�в ухвалила р�шення про пропонований м�н�мальний розм�р зароб�тної плати у 2023
роц�. Уряд пропонує у 2023 роц� встановити:

Запропонована урядом м�н�мальна зарплата в 2023
роц�.

м�н�мальну оплату прац� з 1 с�чня 2023 р.: 3383 злотих, з 1 липня 2023 р. – 3450
злотих (у 2022 р. – 3010 злотих);

м�н�мальну погодинну ставку з 1 с�чня 2023 року: 22,10 злотих, з 1 липня 2023
року: 22,50 злотих (у 2022 роц� – 19,70 злотих).

Нараз� розм�р м�н�мальної оплати прац� та м�н�мальної погодинної ставки опрацьовує Рада
соц�ального д�алогу. Ми пов�домимо вас про остаточний розм�р м�н�мальної зароб�тної плати та
м�н�мальної погодинної оплати прац� у 2023 роц�.

Б�льше �нформац�ї:
https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-roku-rzad-podjal-decyzje  

Нижче наводяться деяк� елементи запропонованих зм�н у сфер� дистанц�йної роботи:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335
https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-roku-rzad-podjal-decyzje
https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-roku-rzad-podjal-decyzje


Обов'язок роботодавця вказати причини, що обґрунтовують роз�рвання
строкового трудового договору (нараз� - такої вимоги немає). В�дпов�дно,
роботодавець повинен буде пов�домити профсп�лкову орган�зац�ю, яка
представляє прац�вника, про нам�р роз�рвати з ним строковий трудовий
догов�р �з зазначенням причини роз�рвання. У проект� збережено письмову
форму пов�домлення профсп�лок.

Можлив�сть для прац�вника подати заявку на форму працевлаштування з
б�льш передбачуваними/безпечн�шими умовами прац�, на що роботодавець
повинен буде реагувати. Пор�вняно з проектом в�д 4 лютого 2022 р. було
створено каталог можливих звернень прац�вника з цього приводу (за
попередньою редакц�єю проекту, прац�вник м�г вимагати лише зм�ни виду
роботи, зм�ни виду трудового договору на безстроковий догов�р або повний
робочий час). Нараз�, виходячи �зфрази "в тому числ�", здається, що прац�вник
зможе подати заяву, наприклад, про в�дх�д в�д зм�нної роботи на користь
роботи за встановленим часом кожного робочого дня.

В�дпустка по догляду – прац�вник зможе подати заяву на неї не п�зн�ше н�ж за 1
день до виходу у цю в�дпустку (у попередн�й верс�ї проекту – за 3 дн� до виходу у
цю в�дпустку).

Надання роботодавцю б�льше часу на п�дготовку до гнучкого режиму роботи
для прац�вника, який виховує дитину до 8 рок�в. Прац�вник повинен буде
подати заяву щонайменше за 21 день до запланованого початку гнучкого
режиму роботи (у попередн�й верс�ї проекту - за 14 дн�в до запланованого
початку гнучкого режиму робочого роботи).

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391 

Нова редакц�я проекту зм�н до Трудового кодексу, що
�мплементують т. зв директиву про баланс м�ж роботою
та особистим життям та директиву про прозор� та
передбачуван� умови прац� в ЄС

На сайт� Центру урядового законодавства з'явився проект в�д 3 червня 2022 року щодо
�мплементац�ї положень директив ЄС у польське законодавство: т.зв. директиву про баланс м�ж
роботою та особистим життям та директиву про прозор� та передбачуван� умови прац� в ЄС.
Останн�й проект м�стить численн� зм�ни в пор�внянн� з проектом в�д 4 лютого 2022 р. Проте в
ньому збережено суть попередн�х р�шень – нижче ми вкажемо деяк� з них.

Директива про гендерний баланс у правл�нн� компан�й
7 червня 2022 року Європейський парламент � Рада погодили проект директиви про покращення
гендерного балансу серед публ�чних невиконавчих директор�в та в�дпов�дн� заходи,
запропонован� Європейською ком�с�єю у 2012 роц�.

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


Оч�кується, що до середини 2026 року в публ�чних компан�ях у країнах-членах
ЄС недостатньо представлена   гендерна частка становитиме щонайменше 40
в�дсотк�в м�сць у невиконавчих радах або 33 в�дсотки вс�х посад директор�в.

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1079

Зменшення ПДФО з 17% до 12%,

Зб�льшення неоподатковуваної суми до 30 000 злотих,

П�двищення податкового порогу до 120 тис. злотих,

Врахування частини внеск�в на оздоровлення в податок на прибуток для
п�дприємц�в на ф�ксованому податку, єдиному внеску та податков�й картц�,

Скасування податкових п�льг для середнього класу,

Б�льше �нформац�ї:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478 

Зм�ни до Закону про плани  кап�талу прац�вника (PPK)

4 червня 2022 року набули чинност� зм�ни до Закону про PPK, зг�дно з якими, зокрема:

Платник�в внеск�в на соц�альне страхування може бути зараховано до числа
роботодавц�в нав�ть у раз� в�дсутност� у роботодавця або дов�рителя �дентиф�-
кац�йного номера (NIP, REGON).

На вимогу ПФР м�кроп�дприємець та ф�зична особа -роботодавець будуть
зобов’язан� подати декларац�ю про те, чи в�дпов�дають вони умовам для
виключення �з застосування Закону про PPK.

Обсяг �нформац�ї, наданої ф�нансовими установами роботодавцям щодо
�нструкц�й, поданих учасниками PPK, скорочено.

Укладення договору про управл�ння PPK стане можливим вже через 14 дн�в з
дня прийняття на роботу.

Унормовано терм�ни зд�йснення першого та наступних платеж�в до PPK.

Податков� зм�ни

З 1 липня 2022 року набули чинност� податков� зм�ни. Основн� зм�ни, внесен� новими
положеннями:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1079
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478


З 1 с�чня 2023 року в�льну суму можуть застосувати три платники (роботодавець,
дов�ритель, ZUS),

Ун�ф�кац�я дат р�чного розрахунку ПДФО для вс�х форм до 30 кв�тня.

Б�льше �нформац�ї:
https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/ 
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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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