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з 01.01.2023 р. - зб�льшення розм�ру допомоги на внутр�шнє в�дрядження до 45
злотих - за день подорож�;

зм�ни в сум� надбавок за день закордонної поїздки та розм�р� л�м�ту на
проживання в окремих країнах, наприклад, у випадку Великобритан�ї -
добова винагорода: 45 фунт�в стерл�нг�в, л�м�т на проживання: 220 фунт�в
стерл�нг�в (нараз� надбавка становить: 35 фунт�в стерл�нг�в, л�м�т на
проживання: 200 фунт�в стерл�нг�в).

Нещодавно, в рамках щотижневих публ�кац�й нашої Юридичної ф�рми, ми пов�домляли про
зб�льшення розм�ру допомоги на внутр�шнє в�дрядження – з 30 злотих до 38 злотих – за день
подорож�. П�двищення в�дбулося 28 липня 2022 року. Проте на сайт� Урядового центру
законодавства з’явився проект в�д 29 липня 2022 року, який передбачає подальш� зм�ни в цьому
питанн�:

Планується зб�льшення розм�ру допомоги на
в�дрядження

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611/katalog/12899769#12899769 

29 липня 2022 року набуло чинност� розпорядження М�н�стра с�м’ї та соц�альної пол�тики в�д 18
липня 2022 року про дозволи на роботу та декларац�ї про доручення роботи �ноземцю. Серед
�ншого, це розпорядження впровадило нов� форми заяв про отримання дозволу на роботу та
декларац�й про доручення роботи �ноземцю.

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1558

Внесення зм�н до дозвол�в на роботу та декларац�й про
доручення роботи �ноземцю

Пов�домляємо, що 7 липня 2022 року на зас�данн� Сейму в�дбулося перше читання проекту щодо
дистанц�йної роботи та контролю за тверез�стю прац�вник�в, про пропозиц�ї якого ми писали         
 в попередн�й публ�кац�ї. Ми й надал� будемо �нформувати вас про майбутнє проекту.

Б�льше �нформац�ї:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335 

Зм�ни до Трудового кодексу в частин� дистанц�йної
роботи та контролю за тверез�стю – поточний стан

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611/katalog/12899769#12899769
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1558
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335


На сайт� Центру урядового законодавства з'явився новий (четвертий) законопроект про захист
викривач�в. У нов�й редакц�ї немає �стотних зм�н пор�вняно з попередньою верс�єю. Тому варто
оч�кувати, що остаточний вар�ант законопроекту про викривач�в буде схожий на той, який зараз
опубл�кований.

Б�льше �нформац�ї:
https://lnkd.in/dZjCzQXN 

Посилання на нашу публ�кац�ю про попередн�й законопроект:
https://lnkd.in/dDQwQA3x 

Новий проект закону про захист ос�б, як� пов�домляють
про порушення законодавства (викривач�в)

Інший вар�ант проекту зм�н до Трудового кодексу щодо
впровадження т.зв. директиви про баланс роботи та
особистого життя та директиви про прозор� та
передбачуван� умови прац� в ЄС

У попередн�й публ�кац�ї ми описували пропозиц�ї проекту в�д 3 червня 2022 року щодо
�мплементац�ї директив ЄС у польське законодавство: т.зв. директиви про баланс роботи та
особистого життя та директиви про прозор� та передбачуван� умови прац� в ЄС. Водночас з цього
моменту на сайт� Урядового центру законодавства опубл�ковано �ншу редакц�ю цього проекту
(тобто проект в�д 25 липня 2022 року). У пор�внянн� з попередньою верс�єю, в тому числ�:

У останн�й редакц�ї проекту зм�нено обсяг в�дпустки для догляду. Вимогу про
те, що особа, яка потребує догляду чи п�дтримки, мала б вимагати «суттєвого
догляду» або «суттєвої п�дтримки», було вилучено (нараз� не згадується про
суттєву потребу в догляд� чи п�дтримц�).

Також було роз’яснено, що до пер�оду зайнятост�, розрахованого з метою
можливост� подання заяви про форму працевлаштування з б�льш
передбачуваними або безпечн�шими умовами прац�, включається пер�од
роботи у попереднього роботодавця, якщо зм�на роботодавця в�дбулася,
серед �ншого, внасл�док перенесення робочого м�сця (переведення).

Внесено �нш� редакц�йн� зм�ни, наприклад, до положення про захист
зайнятост� у випадку прохання про гнучкий граф�к роботи (нараз� – ст. 188 (1)
§ 7; у проект� в�д 3 червня 2022 р. це питання було включено до ст. 177(1)).

Зверн�ть увагу, що вищезазначен� директиви мали бути �мплементован� в польське
законодавство до 2 серпня 2022 року.

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855413#12855413 

https://lnkd.in/dZjCzQXN
https://lnkd.in/dDQwQA3x
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855413#12855413


Пропозиц�ї включають, серед �ншого, в�дступ в�д вичерпного визначення
предмета колективного спору.

Законопроект також м�стить нове визначення колективного спору, зг�дно з
яким «колективний трудовий сп�р м�ж особами, як� виконують оплачувану
роботу, з роботодавцем або роботодавцями про колективн� профсп�лков�
права чи свободи, а також за профес�йн�, економ�чн� чи соц�альн� колективн�
�нтереси або права, пов'язан� з виконанням роботи». Насправд�
запропонована зм�на полягає в тому, що сп�р можна буде проводити в ус�х
колективних справах, у яких профсп�лки представляють ос�б, як� виконують
оплачувану роботу.

Іншою пропозиц�єю, включеною у проект закону про колективн� спори, є
обов'язков�сть ведення колективного спору через сп�льне профсп�лкове
представництво або принаймн� за участю представницьких орган�зац�й
в�дпов�дно до правил ведення переговор�в щодо укладення колективних
трудових договор�в.

Законопроект також запроваджує прискорений судовий розгляд законност�
страйкового референдуму з одночасною забороною проведення страйк�в на
час розгляду справи.

Законопроект передбачає, що сторони спору можуть домовитися про
проведення переговор�в за участю мед�атора.

Іншою пропозиц�єю є голосування щодо оголошення страйку протягом 30 дн�в
з моменту складання протоколу про розб�жност�, що завершує процедуру
мед�ац�ї.

Проектом пропонується продовжити терм�н оголошення страйку, який
оголошується в пов�домленн� про сп�р (з 14 до 21 дня), щоб сторони мали б�льше
часу для переговор�в �, таким чином, мали б�льше шанс�в д�йти згоди.

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361950 

Законопроект про колективн� трудов� спори

Законопроект про колективн� трудов� спори опубл�ковано на сайт� Урядового центру
законодавства.

Призначення на виконання функц�й та медичне
страхування - уточнення положень

З 1 с�чня 2022 року в Закон� про медичн� послуги, що ф�нансуються за рахунок державних кошт�в,
д�є норма, зг�дно з якою особи, призначен� на виконання функц�й зг�дно з актом про
призначення, як� отримують за це винагороду, п�длягають медичному страхуванню.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361950


У зв'язку з поточним формулюванням цього положення виникли численн�
сумн�ви щодо того, чи воно також стосується комерц�йних дов�реностей, � поки
що ц� сумн�ви були вир�шен� ZUS шляхом �ндив�дуальних тлумачень.

Зм�ни до закону, як� набули чинност� з 1 липня 2022 року, уточнили, що дов�рен�
особи також п�длягають медичному страхуванню. Також було зазначено, що
обов’язок медичного страхування не поширюється на ос�б, призначених для
виконання функц�й, � дов�рених ос�б, р�чна винагорода яких у цьому план� не
перевищує 6000,00 злотих.

Насл�дком уточнення акта є зм�на опису коду страхового стажу ос�б, яких
стосуються зм�ни. Це пов'язано з необх�дн�стю завантажити оновлення коду в
програм� Płatnik.

Б�льше �нформац�ї:
https://www.gov.pl/web/udsc/szczegolne-regulacje-dotyczace-pobytu-obywateli-bialorusi-bedacych-
kierowcami-w-transporcie-drogowym 

В�зи для вод�їв з Б�лорус�ї

Для вод�їв з Б�лорус�, як� перебувають у Польщ� на п�дстав� нац�ональної в�зи, � останн�й день
їхнього перебування припадає на 1 вересня 2022 року, терм�н д�ї в�зи зг�дно �з законом буде
продовжено до 31 грудня 2022 року. Нов� правила застосовуються з 18 серпня 2022 року.

На п�дстав� продовженої в�зи ц� вод�ї матимуть право на перетин кордону –
п�сля приклеювання в�дпов�дної в�зової наклейки до своїх проїзних документ�в.

Нове р�шення буде доступне для тих, хто має визначений терм�н перебування
менше 1 року при продовженн� нац�ональних в�з.

Терм�н д�ї посв�дки на тимчасове проживання також буде продовжено до 31
грудня 2022 року, якщо останн�й день д�ї посв�дки – з 1 вересня 2022 року.

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1265 
https://www.zus.pl/-/informacja-dotycz%C4%85ca-zmiany-opisu-kodu-tytu%C5%82u-ubezpieczenia-os%C3%B3b-
powo%C5%82anych-do-pe%C5%82nienia-funkcji?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci#2 

https://www.gov.pl/web/udsc/szczegolne-regulacje-dotyczace-pobytu-obywateli-bialorusi-bedacych-kierowcami-w-transporcie-drogowym
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1265
https://www.zus.pl/-/informacja-dotycz%C4%85ca-zmiany-opisu-kodu-tytu%C5%82u-ubezpieczenia-os%C3%B3b-powo%C5%82anych-do-pe%C5%82nienia-funkcji?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci#2


Michał Bering
Łukasz Łaguna
Magdalena Solich

Автори:

Якщо у вас виникнуть запитання, ми доступн�
за електронною адресою 
office@ksiazeklegal.pl
або по телефону 
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Наведений вище �нформац�йний бюлетень носить �нформац�йний характер � не є формою
юридичної консультац�ї.


