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Minimalne  wynagrodzenie  za pracę będzie wynosić od 1 stycznia 2023 r.: 3490 zł, od
1 lipca 2023 r.: 3600 zł (w 2022 r. wynosi 3010 zł);

Minimalna  stawka  godzinowa   będzie wynosić   od  1  stycznia  2023  r.:  22,80 zł,  od
1 lipca 2023 r.: 23,50 zł (w 2022 r. wynosi 19,70 zł).

Rada Ministrów podjęła decyzję w przedmiocie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.
Zwracamy uwagę, że ostatecznie ustalone stawki są wyższe niż pierwotnie zaproponowane przez Radę
Ministrów w czerwcu 2022.

Płaca minimalna w 2023 r.

Używanie algorytmów oraz wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji przez pracodawców staje się
zjawiskiem coraz powszechniejszym. W związku z tym pojawiają się propozycje uregulowania tej materii.
Będziemy Państwa informować o dalszych zmianach w poniższym zakresie oraz o terminie wejścia w życie
omawianych przepisów.

Sztuczna inteligencja a prawo pracy

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Dnia 14 września 2022 r. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzyła wnio-
sek Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o związkach
zawodowych. Wedle pojawiających się informacji celem nowelizacji ma być regulacja wedle której,
pracodawca będzie obowiązany do udzielenia informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na
których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie
decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym
profilowanie.

Akt o sztucznej inteligencji

Nadto, w projekcie aktu o sztucznej inteligencji (AI Act) uznaje się systemy sztucznej inteligencji wyko-
rzystywane w obszarze zatrudnienia jako systemy wysokiego ryzyka. Oznacza to, że na podmioty (w tym na
pracodawców) wykorzystujących tego rodzaju systemy zostaną nałożone nowe obowiązki. W ramach
przykładu, tego rodzaju podmioty będą zobowiązane do przyjęcia odpowiednich środków zarządzania
ryzykiem.

Więcej informacji
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1952
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF


przeniesienie części przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy do nowej Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (np. w zakresie elementów
określanych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę) – z modyfikacjami, np.
likwidacja tzw. testu rynku pracy;

zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy – m.in. zmiana
nazwy na: „oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca”; to starosta (a nie powiatowy
urząd pracy) ma zajmować się wpisywaniem do ewidencji oświadczeń o zatrudnieniu
cudzoziemca;

zmiany dotyczące zezwoleń na pracę – m.in. wydawanie zezwoleń na pracę wyłącznie
za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem www.praca.gov.pl; wymóg,
aby wymiar czasu pracy wynikający z zezwolenia na pracę nie był niższy niż ¼
pełnego etatu lub 10 godzin tygodniowo; rezygnacja z instytucji przedłużenia
zezwolenia na pracę; odmowa udzielenia zezwolenia na pracę, jeśli cudzoziemiec na
podstawie umowy z pracodawcą, który nie jest agencją pracy tymczasowej działającą
na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywałby pracę na
rzecz i pod kierownictwem osoby trzeciej.

W dniu 7 września 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 sierpnia 2022 roku wprowadzające nowy wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. Wzór
uwzględnia możliwość składania wniosków do Ministra Spraw Zagranicznych przez cudzoziemców, którzy
przebywają w Polsce.

Nowy wzór wniosku o wydanie wizy krajowej

Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt Ustawy o zatrudnianiu
cudzoziemców z dnia 12 września 2022 r. Zawiera on liczne, istotne zmiany w stosunku do obecnie obowią-
zujących przepisów regulujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. W projekcie przewidziano m.in.: 

Od września nowe limity dla pracujących rencistów 
i emerytów

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego
wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy
8003,20 zł.  Nowe   kwoty  limitów  obowiązują  we  wrześniu, październiku i listopadzie. Ulegną zmianie od
1 grudnia.
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001766
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364052/katalog/12910620#12910620


Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą
pracować, ale wysokość ich zarobków ma wpływ na wypłatę świadczenia. Dla tych
świadczeniobiorców co trzy miesiące ustalane są limity przychodów. Ich wysokość
zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od września
będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w
wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę
świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do
przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia - od września to 8003,20 zł.
Jeśli pracujący emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego
świadczenia za dany miesiąc.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod adresem e-mail  office@ksiazeklegal.pl
lub 
pod numerem telefonu + 48 12 426 42 31 
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