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М�н�мальна   зароб�тна   плата  становитиме   з  1 с�чня  2023  року:  3490 злотих,
з 1 липня 2023 року: 3600 злотих (у 2022 роц� – 3010 злотих);

М�н�мальна  погодинна  ставка становитиме  з  1  с�чня  2023 року: 22,80 злотих,
з 1 липня 2023 року: 23,50 злотих (у 2022 роц� – 19,70 злотих).

Рада м�н�стр�в ухвалила р�шення щодо розм�ру м�н�мальної зароб�тної плати у 2023 роц�. Зазна-
чимо, що остаточно встановлен� розм�ри є вищими, н�ж спочатку запропонован� Радою м�н�стр�в
у червн� 2022 року. 

М�н�мальна зароб�тна плата у 2023 роц�

Використання роботодавцями алгоритм�в � систем штучного �нтелекту стає все б�льш поши-
реним явищем. Тому є пропозиц�ї щодо врегулювання цього питання. Дал� пов�домляємо вам
про подальш� зм�ни та про дату набуття чинност� в�дпов�дних положень.

Штучний �нтелект � трудове право

Зм�ни до Закону про профсп�лки

Варто зазначити, що 14 вересня 2022 року Ком�с�я з питань цифров�зац�ї, �нновац�й та сучасних
технолог�й розглянула звернення Презид�ї Ком�с�ї щодо законодавчої �н�ц�ативи щодо внесення
зм�н до Закону про профсп�лки. Зг�дно з �нформац�єю, яка з’являється, метою поправки є введен-
ня положення, зг�дно з яким роботодавець буде зобов’язаний надавати �нформац�ю про пара-
метри, правила та �нструкц�ї, на яких базуються алгоритми або системи штучного �нтелекту, як�
впливають на прийняття р�шень � як� можуть вплинути на умови прац� та оплату прац�, доступ до
роботи та її збереження, включаючи проф�лювання.

Закон про штучний �нтелект

Кр�м того, проект Закону про штучний �нтелект визнає системи штучного �нтелекту, як� викори-
стовуються у сфер� зайнятост�, системами високого ризику. Це означає, що на суб’єкт�в (у тому
числ� роботодавц�в), як� використовують так� системи, будуть покладен� нов� зобов’язання.
Наприклад, в�д таких суб’єкт�в господарювання вимагатиметься прийняти в�дпов�дн� заходи з
управл�ння ризиками.
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перенесення деяких положень Закону про сприяння працевлаштуванню та
�нститути ринку прац� до нового Закону про працевлаштування �ноземц�в
(наприклад, в обсяз� елемент�в, зазначених у заяв� на отримання дозволу на
роботу) - з� зм�нами, наприклад, л�кв�дац�я т.зв перев�рки ринку прац�;

зм�ни в декларац�ях про доручення виконання роб�т - в т.ч. зм�на назви на:
«декларац�я про працевлаштування �ноземця»; внесенням декларац�й про
працевлаштування �ноземця до реєстру має займатися староста (а не
пов�това служба прац�); 

зм�ни щодо дозвол�в на роботу - в т.ч. видача дозвол�в на роботу лише через
систему ІКТ на www.praca.gov.pl; вимога про те, що тривал�сть робочого часу,
зазначена в дозвол� на роботу, не повинна бути менше 1/4 повного робочого
дня або 10 годин на тиждень; скасування �нституту продовження дозволу на
роботу; в�дмова у наданн� дозволу на роботу, якщо �ноземець на п�дстав�
угоди з роботодавцем, який не є агенц�єю тимчасового працевлаштування,
що д�є в Польщ� зг�дно з чинними правилами, працюватиме на третю особу
та п�д її кер�вництвом.

7 вересня 2022 року набула чинност� постанова М�н�стра внутр�шн�х справ та адм�н�страц�ї в�д 10
серпня 2022 року, якою запроваджується нова форма анкети для отримання нац�ональної в�зи.
Шаблон м�стить можлив�сть подання заяв до м�н�стра закордонних справ �ноземцями, як�
проживають у Польщ�.

Нова заява на нац�ональну в�зу

Зм�ни у працевлаштуванн� �ноземц�в у Польщ�
На веб-сайт� Центру урядового законодавства опубл�ковано проект Закону про працевлаштуван-
ня �ноземц�в в�д 12 вересня 2022 р. В�н м�стить численн� суттєв� зм�ни по в�дношенню до чинних
норм, як� регулюють працевлаштування �ноземц�в у Польщ�. Проект включає, серед �ншого:

З вересня – нов� л�м�ти для працюючих пенс�онер�в 
� пенс�онер�в
З 1 вересня зм�нюються граничн� розм�ри зароб�тку пенс�онер�в за в�ком та по �нвал�дност�, як� не
досягли загального пенс�йного в�ку. Виплата допомоги припиняється, коли м�сячний дох�д
перевищує 8003,20 злотих. Нов� л�м�тн� суми д�ють у вересн�, жовтн� та листопад�. З 1 грудня їх
зм�нять.
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Пенс�онери, як� не досягли встановленого законом пенс�йного в�ку, можуть
працювати, але їх зароб�ток впливає на виплату допомоги. Для таких отри-
мувач�в допомоги обмеження доходу встановлюються кожн� три м�сяц�. Їх
розм�р безпосередньо залежить в�д середньої зарплати по країн� за
попередн�й квартал.

Нижн�й пор�г доходу – 70% середньої зароб�тної плати. З вересня в�н стано-
витиме 4309,40 злотих брутто. М�сячн� прибутки у розм�р� менше ц�єї суми не
впливають на виплату допомоги. Якщо дох�д пенс�онера або пенс�онера по
�нвал�дност� є вищим, виплата допомоги в�дпов�дно зменшується за м�сяць, у
якому зд�йснено перевищення.

Верхн�й пор�г становить 130% середньої зарплати – з вересня це 8003,20
злотих. Якщо працюючий пенс�онер перевищує цю суму, ZUS призупиняє
виплату йому допомоги за в�дпов�дний м�сяць.

Якщо у вас виникнуть запитання, ми доступн� за
електронною адресою 

office@ksiazeklegal.pl
або по телефону 

+ 48 12 426 42 31 the law
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Наведений вище �нформац�йний бюлетень носить �нформац�йний характер � не є формою
юридичної консультац�ї.
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Оголошення голови ZUS

https://www.zus.pl/-/komunikat-prezesa-zak%C5%82adu-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych-z-dnia-11-sierpnia-2022-r.-w-sprawie-kwot-przychodu-odpowiadaj%C4%85cych-70-i-130-przeci%C4%99tnego-miesi%C4%99cznego-wynagrodzenia-og%C5%82oszonego-za-ii-kwarta%C5%82-2022-r.-stosowanych-pr
https://www.zus.pl/-/komunikat-prezesa-zak%C5%82adu-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych-z-dnia-11-sierpnia-2022-r.-w-sprawie-kwot-przychodu-odpowiadaj%C4%85cych-70-i-130-przeci%C4%99tnego-miesi%C4%99cznego-wynagrodzenia-og%C5%82oszonego-za-ii-kwarta%C5%82-2022-r.-stosowanych-pr

