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Wynagrodzenie minimalne w 2016 r. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę 

wzrośnie o 100 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385), które 

zostało ogłoszone w dniu 14 września 2015 r. Przyszłoroczna 

pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł. 

 

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich 

 

Z dniem 2 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie 

ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 24 lipca 

2014 r.  

Zmiany polegają na zlikwidowaniu dodatkowego urlopu macie-

rzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, przy jednoczesnym wydłużeniu urlopu 

 ZMIANY W PRZEPISACH 

9 grudnia 2015 

KONFERENCJA 

Konferencja na temat 

efektywnej współpracy 

ze związkami zawodowymi, 

organizowana przez firmę 

Business Media Solutions 

oraz kancelarię  

Raczkowski Paruch.  

W roli prelegenta wystąpi  

r.pr. Sławomir Paruch. 

 

 

 

 

WYDARZENIA 

 

ŚNIADANIE CZWARTKOWE W POZNANIU 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych z zakresu prawa pracy. 

Tematem najbliższego śniadania będą „Praktyczne aspekty wykonywania pracy w branży 

BPO/SCC/ITO/R&D”. Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia: praca 

pracownika w domu, zadaniowy system czasu pracy, praca w sobotę, niedzielę oraz święta 

(polskie i zagraniczne), a także organizacja pracy kobiet w okresie macierzyństwa. Spotkanie 

odbędzie się 26 listopada w siedzibie naszej kancelarii w Poznaniu. Ilość miejsc ograniczona. 

Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: office@raczkowski.eu. 

 

 
SEMINARIUM – UMOWY NA CZAS OKREŚLONY 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego przedmiotem będą „Zmiany w przepisach 

Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas określony”. Spotkanie odbędzie się 

26 listopada w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie. W roli prelegentów wystąpią 

adw. Bartłomiej Raczkowski oraz adw. Piotr Wojciechowski. Ilość miejsc ograniczona.  

Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: office@raczkowski.eu. 
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     rodzicielskiego – urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie 

– przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie,  

a 34 tygodnie w pozostałych przypadkach. Łączny okres, 

w  którym możliwe będzie łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą 

w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynosić będzie 64 tygodnie 

– przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie,  

a 68 tygodni w pozostałych przypadkach. Nowelizacja wydłuża 

także czas, w którym ojcowie będą mogli wykorzystać urlop 

ojcowski, z pierwszego roku życia dziecka, do ukończenia przez 

nie 24 miesięcy. Wydłuża również z 14 do 21 dni czas na złożenie 

przez pracownika wniosku o udzielenie urlopów rodzicielskiego 

i wychowawczego. Urlopy rodzicielskie i wychowawcze można 

będzie wykorzystywać aż do zakończenia roku kalendarzowego, 

w którym dziecko kończy 6 lat. 

 

 

 

 

 

Minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia 

 

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Przewiduje on, że w ramach umowy 

zlecenia minimalne wynagrodzenie wyniesie 12 zł brutto  

za godzinę faktycznie wykonanego zlecenia. Miałoby to dotyczyć 

wyłącznie umów zlecenia, w których określono stawkę 

godzinową, stanowiącą podstawę do ustalenia wynagrodzenia 

zleceniobiorcy. W uzasadnieniu do projektu wskazano, 

że   Polsce na umowach zlecenia pracuje obecnie około 900 tys. 

osób. Umowy takie stanowią znaczącą część wszystkich form 

zatrudnienia, a stosuje się je w dużej mierze w celu obejścia 

przepisów prawa pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia 

pracowników. 

 

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych co do 

zgodności z prawem unijnym. 

 

Umowa na piśmie przed rozpoczęciem pracy 

 

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny, ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych (druk nr 3839).  

Proponowaną zmianą jest wprowadzenie do kodeksu pracy 

obowiązku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na piśmie 

najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.  

17 listopada 2015 

SZKOLENIE 

Szkolenie na temat 

procedur compliance oraz  

odpowiedzialności karnej 

pracowników i kadry 

menadżerskiej, 

organizowane przez 

kancelarię Raczkowski 

Paruch oraz Francuską  

Izbę Przemysłowo-

Handlową w Polsce. 

 

listopad 2015 

EKSPERT RADZI 

Szkolenia z zakresu prawa 

pracy dla osób, dla których 

prawo pracy jest 

niezbędnym narzędziem 

codziennej aktywności 

zawodowej.  

Szkolenia są prowadzone 

przez adw. Piotra 

Wojciechowskiego - byłego 

inspektora pracy  

i Wicedyrektora 

Departamentu Prawnego 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać więcej 

informacji, prosimy  

o kontakt pod adresem: 

office@raczkowski.eu 

 

 PROJEKTY ZMIAN AKTÓW 
PRAWNYCH 
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   W razie niewykonania tego obowiązku, 

pracodawca popełni wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika, za które grozi mu kara 

grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 

Projekt skierowano do pierwszego czytania na 

posiedzeniu Sejmu. 

 

 

 

 

Niebezpieczna przystań 

 

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził 

nieważność decyzji Komisji Europejskiej, 

zgodnie z którą amerykańskie firmy 

uczestniczące w programie “bezpiecznej 

przystani” (Safe Harbour) gwarantują odpowie-

dni stopień ochrony przekazywanych danych 

osobowych (sprawa Pana Schrems). Wiele 

spółek polega na takiej „bezpiecznej przystani”, 

aby zalegalizować transfer danych do USA – 

teraz, po zapadnięciu przełomowej decyzji 

TSUE), te transfery mogą być zakwestio-

nowane. 

 

W sprawie Schrems, użytkownik Facebooka 

sprzeciwił się przesyłaniu jego danych 

do serwerów w USA. Zgłosił sprawę do 

irlandzkiego organu zajmującego się ochroną 

danych osobowych, który początkowo odrzucił 

jego skargę, opierając się na decyzjach Komisji 

Europejskiej wskazujących, że bezpieczna 

przystań zapewnia odpowiedni poziom ochrony 

danych. Pan Schrems odwołał się do sądu. 

Sprawa trafiła do TSUE. Trybunał Sprawie-

dliwości orzekł o nieważności “bezpiecznej 

przystani”. W efekcie, irlandzki organ ds. 

ochrony danych osobowych musi ponownie 

rozpatrzyć skargę Pana Schrems i po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

musi zdecydować, czy przeniesienia danych 

europejskich użytkowników Facebooka do USA 

powinno zostać zawieszone w związku z tym, 

że kraj ten nie zapewnia odpowiedniego 

poziomu ochrony danych osobowych. 

 

Decyzja ta może mieć wpływ na przedsię-

biorców UE, którzy korzystają z bezpiecznych 

przystani w USA, albowiem USA może nie 

oferować odpowiedniej ochrony w rozumieniu 

unijnym i dalsze korzystanie z takich bezpie-

cznych przystani może zostać uznane za 

niezgodne z prawem. 

 

Stosowanie procedury zwolnień grupowych 

do wypowiedzeń zmieniających nadal pod 

znakiem zapytania 

 

Od kilku lat w doktrynie i orzecznictwie toczy się 

spór, czy pracodawca zatrudniający co najmniej 

20 pracowników, mający zamiar wypowiedzenia 

warunków pracy pracownikom, których liczba 

przekracza progi określone w ustawie z dnia 

13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

(tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), 

ma obowiązek stosować procedury określone 

w tej ustawie (a więc przeprowadzać tzw. 

procedurę zwolnień grupowych)? W wyroku 

z 17 maja 2007 r. (III BP 5/07) SN zajął 

kontrowersyjne stanowisko, że procedurę 

zwolnień grupowych stosuje się także do 

wypowiedzeń zmieniających. Kilka lat później, 

w wyroku z 30 września 2011 r. (III PK 14/11) 

zmodyfikował to stanowisko, stwierdzając, 

że nie w każdym przypadku dokonywania 

wypowiedzenia zmieniającego, uzasadnione 

jest stosowanie przepisów ustawy 

o zwolnieniach grupowych. Konieczne jest 

dokonanie oceny, czy w danym stanie 

faktycznym wypowiedzenie zmieniające 

zmierza, zgodnie z naturą tej czynności, 

do kontynuacji stosunku pracy, a jedynie 

odmowa przyjęcia przez pracownika 

zaoferowanych warunków pracy i płacy 

powoduje rozwiązanie tego stosunku, czy też 

treść i okoliczność złożenia propozycji nowych 

 

 

 

 

 NAJCIEKAWSZE  
ORZECZNICTWO 



 

4 of 4   

 

 warunków uzasadniają twierdzenie, że celem 

pracodawcy było zwolnienie pracownika. W tym 

ostatnim przypadku konieczne jest stosowanie 

przepisów o zwolnieniach grupowych.  

 

W celu wyeliminowania istniejących 

wątpliwości, kilka miesięcy temu powyższe 

zagadnienie zostało poddane po rozstrzy-

gnięcie rozszerzonego składu Sądu 

Najwyższego, który miał wydać uchwałę w tej 

sprawie. SN odmówił jednak podjęcia uchwały, 

uznając, że w tej sprawie powinien się 

wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Rozstrzygnięcia przez Trybunał 

wymaga to, jak szeroko należy rozumieć pojęcie 

„zwolnienia” w świetle przepisów unijnych 

odnoszących się do zwolnień grupowych i pod 

tym pojęciem rozumie się również taką sytuację, 

kiedy stosunek pracy zostaje rozwiązany 

wskutek odmowy przyjęcia przez pracownika 

nowych warunków zatrudnienia, tj. w konsekwe-

ncji dokonania przez pracodawcę wypowiedze-

nia zmieniającego.   

 

Brak informacji o liczbie członków związku 

zawodowego oznacza brak szczególnej 

ochrony zatrudnienia 

 

W wyroku z 25 sierpnia 2015 r. (II PK 214/14) 

SN potwierdził, że nieprzedstawienie przez 

zakładową organizację związkową informacji, 

o której mowa w art. 25(1) ust. 2 ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte 

przez pracodawcę bez wymaganego współ-

działania z tą organizacją, aż do dnia 

przedstawienia tej informacji. Takie stanowisko 

zostało wyrażone przez SN w uchwale 

z 20 grudnia 2012 r. (III PZP 7/12). 

 

Co więcej, SN potwierdził jednak również, 

że zwolnienie pracodawcy z obowiązku 

współdziała z organizacją związkową obejmuje 

również zwolnienie z obowiązku uzyskania 

przez pracodawcę zgody na rozwiązanie 

umowy o pracę z działaczem związkowym  

 

  

 

 

podlegającym szczególnej ochronie zatrudnie-

nia z tytułu pełnienia funkcji związkowych. 

Szczególna ochrona zatrudnienia stosunku 

pracy nie jest bowiem autonomicznym 

uprawnieniem osobistym działaczy związko-

wych, ale pochodną uprawnień przyznanych 

zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej 

co najmniej 10 członków będących pracowni-

kami. Nieprzekazanie informacji o liczbie 

członków w przewidzianym terminie uprawnia 

pracodawcę do przyjęcia wniosku, że istniejąca 

organizacja związkowa nie spełnienia wymo-

gów określonych w art. 25(1) ust. 1 ustawy  

o związkach zawodowych i nie przysługuje jej 

status organizacji zakładowej, a co za tym idzie 

– pracodawca nie ma obowiązku współdziałania 

z nią przy rozwiązywaniu z pracownikami 

stosunków pracy. 

 

Jednocześnie jednak SN wskazał, że jeżeli 

pracodawca – pomimo nieprzekazania przez 

organizację związkową kwartalnej informacji 

o liczbie członków – traktuje taką organizację 

jako posiadającą status zakładowej i konsultuje 

z nią sprawy pracownicze (w tym w szcze-

gólności występuje z zapytaniem o zgodę na 

rozwiązanie stosunku pracy ze szczególnie 

chronionym działaczem związko-wym, takie 

postępowanie może być oceniane w świetle art. 

8 k.p. i może prowadzić do wniosku,  

że pracodawca nie może się następnie 

powoływać na nieprzysługiwanie organizacji 

związkowej uprawnień ustawowych oraz brak 

obowiązku uzyskania zgody na rozwiązanie 

umowy z działaczem związkowym. Należy mieć 

to na uwadze, w kontekście całościowej strategii 

budowania współpracy ze związkiem zawodo-

wym. Może się bowiem okazać, że jednorazowe 

uznanie organizacji związkowej za zakładową 

pomimo niespełnienia przez nią wymagań 

ustawowych, będzie skutkować brakiem 

możliwości powoływania się na nieprzysługiwa-

nie jej tego statusu w przyszłości.   

 

 

 

 

 

 


