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Szanowni Państwo, 

 

 

sierpniowe wydanie Perspektyw HR poświęciliśmy planowanym zmianom w prawie  

– propozycjom zmian w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych oraz w zakresie urlopów  

i uprawnień rodzicielskich. Piszemy również o zleceniu nadgodzin cudzoziemcom.  

 

Odpowiadamy w szczególności na następujące pytania:  

• Jak będzie wyglądało prowadzenie sporu zbiorowego, jeżeli planowane zmiany 

wejdą w życie?  

• Czy zatrudnianie cudzoziemca w nadgodzinach jest legalne, jeżeli praca  

w nadgodzinach nie została wyraźnie wskazana w zezwoleniu na pracę? 

• Jakie zmiany w uprawnieniach rodzicielskich zostaną wprowadzone w związku  

z implementacją tzw. dyrektywy work-life balance? 

 

Niniejsze wydanie przekazujemy Państwu nieco wcześniej niż zwykle, mając na uwadze 

okres wakacyjny i urlopowy. 

 

Życzymy udanej lektury!  

Agnieszka Nicińska 

Robert Stępień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.pcslegal.pl/
https://pcslegal.pl/zespol/agnieszka-nicinska/
https://pcslegal.pl/zespol/robert-stepien/
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Rewolucja w sporach zbiorowych i strajkach 

Autorzy: r. pr. Łukasz Chruściel, partner, lukasz.chrusciel@pcslegal.pl 

r. pr. Robert Stępień, partner, robert.stepien@pcslegal.pl 

adw. Bartosz Wszeborowski, starszy prawnik, bartosz.wszeborowski@pcslegal.pl 

Rząd przedstawił propozycję nowej ustawy o sporach zbiorowych pracy. To rewolucja  

- dotychczasowa ustawa pozostawała praktycznie bez zmian przez ponad 30 lat. Zmiany  

co do zasady będą ograniczać uprawnienia związkowe, więc można się spodziewać  

ich oprotestowania przez centrale związkowe. Poniżej przedstawiamy porównanie obecnego 

i planowanego stanu prawnego. 

 OBECNIE WG NOWEJ USTAWY 

SĄDOWA  

KONTROLA  

REFERENDUM 

• Brak możliwości sądowej kon-
troli referendum strajkowego. 

• Organizacja związkowa lub pracodawca 
mogą wystąpić do sądu z wnioskiem  
o zbadanie zgodności z prawem refe-
rendum w sprawie ogłoszenia strajku; 

 
• Sąd I i II instancji każdy ma po 14 dni  

na wydanie orzeczenia; 
  
• Strajk nie może się rozpocząć do czasu 

uprawomocnienia się postanowienia są-
du. 

PRZEDMIOT  

SPORU ZBIORO-

WEGO 

• Spór zbiorowy może dotyczyć 
warunków pracy, płac lub 
świadczeń socjalnych oraz 
praw i wolności związkowych. 

• Zakres przedmiotowy sporu zostanie 
rozszerzony – będzie mógł dotyczyć  
w zasadzie każdej sprawy zbiorowej 
związanej z pracą zarobkową. 

WSPÓLNA 

REPREZENTACJA 

ZWIĄZKOWA 

 

• Wspólna reprezentacja związ-
kowa jedynie, gdy organizacje 
związkowe tak postanowią; 

 
• W praktyce rzadko tworzona 

jest wspólna reprezentacja 
związkowa, co może ozna-
czać spór zbiorowy z każda 
organizacją nawet nierepre-
zentatywną. 

• Rokowania powinny być prowadzone 
przez wspólną reprezentację związko-
wą; 

 
• Jeżeli nie zostanie wyłoniona wspólna 

reprezentacja, to organizacje związkowe 
prowadzą rokowania we własnym imie-
niu, pod warunkiem uczestnictwa  
w rokowaniach co najmniej jednej orga-
nizacji reprezentatywnej; 

 
• Organizacja związkowa, która zgłasza 

żądania w ramach sporu zbiorowego 
powinna zawiadomić o tym pozostałe 
organizacje. 

CZAS TRWANIA 

SPORU 

• Spór zbiorowy może trwać  
w nieskończoność. Strony  
w tym czasie mogą nie po-
dejmować żadnych działań  
w celu jego zakończenia,  
a jednocześnie cały czas po-
zostaje otwarta możliwość 
przeprowadzenia strajku. 

• Rokowania i mediacje powinny trwać nie 
dłużej niż 9 miesięcy od wszczęcia spo-
ru (z możliwością wydłużenia o kolejne 
3 miesiące); 

 
• Spór wygasa, jeśli w terminie 9 mies. 

(lub max. 12 mies.): 
o strony nie zawrą porozumienia 

kończącego spór lub nie sporządzą 
protokołu rozbieżności, a następnie 
nie przeprowadzą referendum 
strajkowego i nie ogłoszą strajku 
albo 

http://www.pcslegal.pl/
mailto:lukasz.chrusciel@pcslegal.pl
mailto:robert.stepien@pcslegal.pl
mailto:bartosz.wszeborowski@pcslegal.pl
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o gdy organizacja związkowa odstąpi 
od prowadzenia sporu; 

 
• Spory wszczęte i niezakończone przed 

wejściem w życie nowej ustawy wygasa-
ją w terminie 12 mies. od dnia wejścia  
w życie ustawy. 

SPÓR DOT. 

UKŁADU  

ZBIOROWEGO 

PRACY LUB  

POROZUMIENIA 

• Jeśli spór dot. treści układu 
zbiorowego pracy lub porozu-
mienia, którego stroną jest or-
ganizacja związkowa,  
to wszczęcie i prowadzenie 
sporu możliwe jest nie wcze-
śniej niż z dniem ich wypowie-
dzenia. 

• Brak konieczności wypowiadania układu 
zbiorowego pracy lub porozumienia, któ-
rego stroną jest organizacja związkowa, 
jeśli spór dotyczy nie ich treści,  
a realizacji lub przestrzegania; 

 
• Wprowadzenie prawa wypowiedzenia 

układu zbiorowego pracy/porozumienia 
z okresem wypowiedzenia 3 mies., jeśli 
nie zawierają one odrębnego postano-
wienia o okresie wypowiedzenia. 

OBOWIĄZEK  

INFORMACYJNY 

• Pracodawca zawiadamia  
o powstaniu sporu zbiorowego 
właściwego okręgowego in-
spektora pracy. 

• Pracodawca zawiadamia o powstaniu 
sporu ministra właściwego do spraw 
pracy. 

MEDIACJA  

PREWENCYJNA 

• Brak tzw. mediacji prewencyj-
nej. Udział mediatora możliwy 
jest dopiero w razie nieosią-
gnięcia porozumienia w trak-
cie rokowań. 

• Strony sporu mogą uzgodnić, że już 
rokowania będą prowadzone z udziałem 
mediatora, co ma ułatwić osiągnięcie 
porozumienia na wczesnym etapie. 

STRAJK 

OSTRZEGAWCZY 

• Brak obowiązku uprzedzania  
o strajku ostrzegawczym; 

• Obowiązek uprzedzenia o strajku 
ostrzegawczym w terminie 3 dni przed 
jego przeprowadzeniem; 

TERMIN STRAJKU • Strajk nie może przypadać 
przed upływem 14 dni od dnia 
zgłoszenia sporu. 

• Strajk nie może przypadać przed upły-
wem 21 dni od dnia zgłoszenia żądań. 

OBOWIĄZKI DOT. 

REFERENDUM 

STRAJKOWEGO 

• Brak szczególnych obowiąz-
ków. 

• Referendum przeprowadza się w termi-
nie 30 dni od dnia sporządzenia protoko-
łu rozbieżności; 

 
• Warunkiem przeprowadzenia referendum 

jest uczestniczenie w nim co najmniej 
jednej organizacji reprezentatywnej; 

 
• Pracodawca powinien przekazać infor-

mację o liczbie osób wykonujących pracę 
zarobkową w zakładzie pracy na wniosek 
organizacji związkowej; 

 
• Dokumentacja związana z przeprowa-

dzeniem referendum jest przechowywa-
na przez organizację związkową przez 
okres 12 miesięcy od dnia głosowania  
i udostępniana na wypadek kontroli PIP 
lub kontroli sądowej. 

 

 

http://www.pcslegal.pl/
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Praca cudzoziemca w nadgodzinach jest legalna 

 

Autorki: r. pr. Kinga Polewka-Włoch, prawniczka, kinga.polewka-wloch@pcslegal.pl  

apl. radc. Ewa Wysocka, prawniczka, ewa.wysocka@pcslegal.pl 

 

Główny Inspektor Pracy, a także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stoją  

na stanowisku, że pracodawca może zatrudnić cudzoziemca tylko na taką liczbę godzin, jaka 

została wskazana w zezwoleniu na pracę (lub analogicznie, oświadczeniu o powierzeniu 

pracy). Zgodnie z ich argumentacją, brzmienie samego zezwolenia stanowi tutaj kategorycz-

nie, że zezwolenie wyznacza wymiar, na jaki można zatrudniać, a nie minimum tego wymia-

ru. Takie surowe rozumienie przepisu prowadzi do wniosku, że każda praca ponad limit 

wskazany w zezwoleniu (w przypadku pełnego etatu – ponad 40 h), czy wręcz także poniżej 

tego limitu, stanowi zatrudnienie niezgodne z warunkami wydanego zezwolenia, czyli jest 

nielegalne.  

 

Dotyczy to także umów cywilnoprawnych, pomimo, że te z założenia charakteryzują się 

większą elastycznością, bowiem w ich przypadku we wniosku także należy wskazać wymiar 

godzin pracy cudzoziemca (w tygodniu lub miesiącu), który następnie znajdzie się  

w zezwoleniu. Tymczasem zgodnie z omawianym stanowiskiem każde odstępstwo od liczby 

godzin wskazanych w zezwoleniu, czy to w większym czy mniejszym wymiarze, będzie sta-

nowiło pracę niezgodną z warunkami wydanego zezwolenia. 

 

Interpretacja przepisów stosowana przez PIP i Ministerstwo Pracy jest niewłaściwa  

i prowadzi do absurdalnych wręcz sytuacji. Normy czasu pracy to co innego niż wymiar cza-

su pracy, który należy wskazać we wniosku o wydanie zezwolenia. Wspomniane stanowisko 

błędnie zrównuje ze sobą te dwa pojęcia. Przypadki, w których przekroczenie ogólnych norm 

czasu pracy jest dopuszczalne oraz limity, w jakich jest to możliwe, wynikają z przepisów KP 

– niezależnie od tego, czy dotyczy to pracownika z Polski, czy cudzoziemca. Zatem praca 

cudzoziemca w nadgodzinach jest zgodna z prawem, o ile mieści się w ramach wyznaczo-

nych przez przepisy kodeksu pracy. 

 

Aktualne przepisy nie umożliwiają uzyskania zezwolenia lub oświadczenia tak,  

aby przewidywało ono pracę w nadgodzinach. Obowiązujące wzory nie uwzględniają bo-

wiem w ogóle takiej opcji. Jest to zresztą logiczne – w przeciwnym razie dochodziłoby  

do nieuprawnionego planowania nadgodzin. Idąc więc tokiem rozumowania Ministerstwa  

i PIP, jedynie cudzoziemcom, którzy mogą podjąć pracę bez uzyskiwania dodatkowego ze-

zwolenia na pracę (np. absolwenci studiów stacjonarnych na polskiej uczelni, posiadacze 

pobytu rezydenta długoterminowego UE itp.), można legalnie powierzać pracę  

w nadgodzinach. 

 

Podsumowując, powierzanie pracy w godzinach nadliczbowych cudzoziemcom, dla których 

uzyskano zezwolenie na pracę lub zarejestrowano oświadczenie, jest dopuszczalne  

na takich samych zasadach, jak np. pracownikom polskiego pochodzenia. 

 

 

 

 

 

http://www.pcslegal.pl/
mailto:kinga.polewka-wloch@pcslegal.pl
mailto:ewa.wysocka@pcslegal.pl
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Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich 

 

Autorka: r. pr. Małgorzata Bielańska, prawniczka, malgorzata.bielanska@pcslegal.pl 

 

Związany z implementacją tzw. dyrektywy work-life balance projekt nowelizacji kodeksu pra-

cy zakłada wprowadzenie znaczących zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich, w tym 

szczególnie co do urlopów rodzicielskich, ale pojawią się także całkowicie nowe narzędzia 

pozwalające na bardziej elastyczne reagowanie na sytuacje kryzysowe odnoszące się  

do sfery prywatnej, zwłaszcza życia rodzinnego.  

 

Pierwszą taką nowością będzie tzw. urlop opiekuńczy. Ma on przysługiwać w wymiarze  

do 5 dni w roku kalendarzowym. Zgodnie z nazwą, będzie przeznaczony na zapewnienie 

osobistej opieki i wsparcia członkowi rodziny lub osobie zamieszkującej w tym samym go-

spodarstwie domowym, jeżeli osoby te wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z 

poważnych względów medycznych. Ciekawostką jest ograniczenie kręgu członków rodziny 

na potrzeby korzystania z tego urlopu tylko do dzieci, rodziców lub małżonka pracownika. 

Okres urlopu opiekuńczego ma być wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze. 

 

Kolejne novum to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach 

rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa 

obecność pracownika. Zwolnienie będzie wynosiło 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzo-

wym. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. 

 

Jeżeli chodzi o urlopy rodzicielskie to najistotniejszą z punktu widzenia pracodawcy zmianą 

jest ich wydłużenie do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (z obecnych  

32 tygodni) i do 43 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka (z obecnych  

34 tygodni). Każdemu z pracowników – rodziców dziecka ma przysługiwać wyłączne prawo 

do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.  

 

Wzmocniona zostanie ochrona trwałości stosunków pracy pracowników korzystających  

z uprawień rodzicielskich (m. in. urlopów macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego,  

ale także nowego urlopu opiekuńczego). Ochrona to nie tylko wyłączenie możliwości wypo-

wiedzenia i rozwiązania stosunku pracy – z wyjątkiem rozwiązania umowy  

bez wypowiedzenia z winy pracownika przy zgodzie zakładowej organizacji związkowej,  

ale i wyłączenie prowadzenia przygotowań w związku z zamiarem rozwiązania stosunku 

pracy z takim pracownikiem. Ponadto, pracodawca będzie zobligowany do udowodnienia,  

że przy rozwiązywaniu umowy kierował się obiektywnymi powodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcslegal.pl/
mailto:malgorzata.bielanska@pcslegal.pl
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Poniżej informujemy Państwa o wydarzeniach, które PCS | Littler organizuje  

w najbliższych tygodniach oraz ciekawych publikacjach naszych prawników. 

 

 

 

 

Cykl Nie, bo RODO! Praca zdalna zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych  

– jak skutecznie się więc ochronić? 

 

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Nie, bo RODO!. 

Termin: 3 sierpnia br., godz. 11:00-11:45, online. 

Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień. 

Więcej: tutaj. | Zgłoszenia przez formularz: tutaj. 

 

Cykl: 10 nadchodzących zmian w prawie pracy 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu 10 najważniejszych zasad. 

Termin: 10 sierpnia br., godz. 11:00-12:00, online. 

Prelegent; r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch. 

Więcej: tutaj.| Zgłoszenia przez formularz: tutaj. 

 

Zdrowe Miejsce Pracy: Problemy psychiczne pracownika – jak na nie reagować? 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Zdrowe miejsce pracy. 

Termin: 11 sierpnia br., godz. 11:00-11:45, online. 

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, adw. Bartosz Wszeborowski. 

Więcej: tutaj. | Zgłoszenia przez formularz: tutaj. 

 

Zdrowe Miejsce Pracy: BHP jako przyczyna sporów ze związkami zawodowymi 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Zdrowe miejsce pracy. 

Termin: 18 sierpnia br., godz. 11:00-11:45, online. 

Prelegenci: r. pr. Robert Stępień, adw. Bartosz Wszeborowski. 

Więcej: tutaj. | Zgłoszenia przez formularz: tutaj. 

 

Webinar: Zmiany w prawie pracy: unijne dyrektywy (work-life balance i rodzicielska), 

kontrola trzeźwości oraz praca zdalna 

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, organizowanym wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Han-

dlową. 

Termin: 24 sierpnia br., godz. 11:00-12:30, online. 

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Paweł Sych, adw. Bartosz Wszeborowski. 

Moderator spotkania: Michał Dembiński – Chief Advisor BPCC. 

Zgłoszenia przez formularz: tutaj. 

 

 

http://www.pcslegal.pl/
https://pcslegal.pl/nie-bo-rodo/
https://pcslegal.pl/wydarzenia/rodosne-srody-praca-zdalna-zagrozeniem-dla-bezpieczenstwa-danych-jak-skutecznie-sie-wiec-ochronic/
https://pcslegal.pl/10-najwazniejszych-zasad-jak-zwolnic-pracownika/
https://pcslegal.pl/wydarzenia/10-nadchodzacych-zmian-w-prawe-pracy/
https://pcslegal.pl/cykl-zdrowe-miejsce-pracy/
https://pcslegal.pl/wydarzenia/zdrowe-miejsce-pracy-problemy-psychiczne-pracownika-jak-na-nie-reagowac/
https://pcslegal.pl/cykl-zdrowe-miejsce-pracy/
https://pcslegal.pl/wydarzenia/zdrowe-miejsce-pracy-bhp-jako-przyczyna-sporow-ze-zwiazkami-zawodowymi/
https://pcslegal.pl/wydarzenia/webinar-zmiany-w-prawie-pracy-unijne-dyrektywy-work-life-balance-i-rodzicielska-kontrola-trzezwosci-oraz-praca-zdalna/
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Webinar: Powakacyjne podsumowanie zmian w prawie HR 

 

Termin: 30 sierpnia 2022 r., godz. 10:00-10:45, online.  

Prowadzący: r. pr. Sławomir Paruch, adw. Bartosz Tomanek.   

Zgłoszenia przez formularz: tutaj. 

 

Kurs HR Compliance Expert: Ochrona sygnalistów – wdrażać już teraz czy czekać  

na ostateczną wersję przepisów? 

 

Zapraszamy do udziału w Kursie HR Compliance Expert 

Termin: 30 sierpnia 2022 r., godz. 11:00-12:00, online.  

Prowadzący: r. pr. Karolina Kanclerz, adw. Bartosz Tomanek.   

Więcej: tutaj. | Zgłoszenia prosimy kierować na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl 

Udział w wydarzeniu jest płatny.  

 

 

 

FAQs - Praca zdalna 

 

Co tydzień w ramach cyklu FAQs - Praca zdalna przedstawiamy 

Państwu najczęściej zadawane pytania o pracy zdalnej. 

 

Autorzy: r. pr. Sławomir Paruch, adw. Bartosz Wszeborowski, 

apl. radc. Michalina Lewandowska-Alama. 

 

Aktualne wydania: tutaj. 

 

 

 

 

 

FAQs - Uprawnienia rodzicielskie 

 

W związku z wdrożeniem dyrektywy work-life balance, pracujący 

rodzice zyskają szereg nowych uprawnień, w tym w zakresie 

urlopów związanych z rodzicielstwem, elastycznej organizacji 

czasu pracy, czy szczególnej ochrony stosunku pracy.  

Co tydzień przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiają-

ce się pytania dot. nowych uprawnień rodzicielskich. 

 

Autorki: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz,  

Kinga Rozbicka.  

 

Aktualne wydania: tutaj. 

http://www.pcslegal.pl/
https://pcslegal.pl/wydarzenia/webinar-powakacyjne-podsumowanie-zmian-w-prawie-hr/
https://pcslegal.pl/cykl-hr-compliance/
mailto:perspektywyhr@pcslegal.pl
https://pcslegal.pl/faqs-praca-zdalna/
https://pcslegal.pl/faqs-uprawnienia-rodzicielskie/

