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Zmiany w kodeksie Pracy 2022: 

 

Przepisy zmieniające Kodeks pracy wejdą w życie prawdopodobnie na przełomie 

2022 i 2023 roku - choć nadal trwają nad nimi prace legislacyjne. Zmiany obejmą 

wiele obszarów, w tym sposobu wypowiadania umów, zatrudniania 

cudzoziemców, czy regulacji urlopowych. Istotne jest to, że przepisy odnoszą się 

do umów zawieranych już dziś.  

Zmiany w Kodeksie pracy wynikają z zobowiązania przez Polskę do 

wprowadzania przepisów Unii Europejskiej – w tym dyrektywy work-life balance 

w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i 

opiekunów; jak również dyrektywy w sprawie obowiązków informacyjnych 

wobec pracowników. Dodatkową motywacją do zmian w kp była próba 

odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego biznesu, takie jak praca zdalna, kontrola 

trzeźwości, czy zatrudnianie cudzoziemców. 

W konsekwencji, zmian w Kodeksie pracy będzie bardzo dużo. Planowane 

wejście w życie przepisów zostało przesunięte na jesień 2022 r., ale 

przedsiębiorcy już dziś powinni zapoznać się z nowelizacją przepisów, by 

skutecznie prowadzić swój biznes. Bo np. wobec osób zatrudnionych na czas 

określony w 2022 będą odnosić się nowe przepisy, w których należy podać 

przyczynę wypowiedzenia umowy. 

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5589384,zmiany-w-kodeksie-pracy-20222023-co-sie-zmieni-i-

kiedy.html#zmiany-w-kodeksie-pracy-20222023-co-sie-zmieni-i-kiedy 
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Praca zdalna w Kodeksie pracy  

Kodeks pracy 2023 ureguluje zasady pracy zdalnej. Będzie ona możliwa na stałe, 

hybrydowo lub okazjonalnie. Decyzję o przejściu na pracę zdalną będzie można 

podjąć na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie, a wnioskować o nią może 

zarówno pracownik, jak i pracodawca.  

Co ważne, pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika, który świadczy 

pracę poza biurem. W grę wchodzi także kontrolowanie jego trzeźwości 

Praca zdalna nie będzie możliwa dla wszystkich profesji. Tam, gdzie pracownik 

będzie mógł ją wykonywać, Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których 

pracodawca nie będzie mógł jej odmówić. 

 

Zmiany w urlopach 2023  

Od czerwca 2022 roku na implementację w polskim prawie czeka wspomniana 

wcześniej dyrektywa work-life balance, która wprowadza znaczne zmiany w 

urlopach dla pracowników - jedne wydłuża, a inne - wprowadza całkowicie nowe: 

• 2 dni dodatkowego wolnego będzie przysługiwało z powodów działania 

"siły wyższej" 

• 5 dni dodatkowego wolnego będzie przysługiwało na opiekę nad chorymi 

członkami rodziny  

• 41 tygodni będzie wynosił nowy wymiar urlopu rodzicielskiego 

• 9 tygodni będzie wynosił wymiar urlopu dla ojca po urodzeniu dziecka 

Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8621692,kodeks-pracy-zmiany-2023.html 
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Dyrektywa work-life balance – założenia 

 

Unijna dyrektywa work-life balance (a dokładnie dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r.) 

skupia się na osiągnięciu równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku 

pracy i umożliwienie pracownikom mającym dzieci godzenia życia zawodowego 

i rodzinnego. Dyrektywa zwraca uwagę na kłopoty zawodowe młodych mam, z 

którymi muszą się one mierzyć po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Drugą 

istotną kwestią, którą podnosi dyrektywa, jest zachęcenie ojców do większego 

udziału w opiece nad dziećmi. Opracowane rozwiązania mają pozytywnie 

wpłynąć na równowagę między pracą, a sferą osobistą. W tym celu niniejsza 

dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z: 

• urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym, 

• elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub 

opiekunów. 

Źródło: https://www.profinfo.pl/blog/czym-jest-dyrektywa-work-life-balance-i-jakie-zmiany-przyniesie-jej-wdrozenie/ 
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Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii 

Europejskiej 

Dyrektywa nr 2019/1152 stanowi kolejny krok na drodze do wprowadzenia 

Europejskiego filaru praw socjalnych  

Dokument ten dotyczy osób pracujących w oparciu o umowę o pracę lub 

pozostających z pracodawcą w stosunku pracy (zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym lub przyjętą praktyką). Dodatkowym kryterium jest czas pracy 

– aby pracownik był objęty dyrektywą ws. przejrzystych i przewidywalnych 

warunków pracy w UE, musi on wynosić więcej niż trzy godziny tygodniowo 

(ponad 12 godzin miesięcznie). 

Dyrektywę można także zastosować w stosunku do pracowników i pracownic 

pracujących w oparciu o tzw. umowy zerogodzinowe – muszą oni jednak spełniać 

powyższe warunki, aby możliwe było określenie statusu pracownika. 

Co właściwie wprowadza unijny dokument? Założeniem dyrektywy jest ustalenie 

minimalnych praw pracowniczych wspólnych dla całej Unii Europejskiej. 

Źródło: https://pragmago.pl/porada/zmiany-w-kodeksie-pracy-2022-8-najwazniejszych-zmian/ 
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Podstawowe elementy stosunku pracy 

Podstawą zdrowej relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna być 

transparentna komunikacja, dlatego dyrektywa nr 2019/1152 zobowiązuje 

pracodawców do informowania nowych pracowników na piśmie o 

podstawowych elementach stosunku pracy. Należą do nich: 

• tożsamość stron stosunku pracy, miejsce pracy i jej charakter, 

• data rozpoczęcia stosunku pracy oraz data jego zakończenia (w przypadku 

umów na czas określony), 

• data rozpoczęcia i zakończenia okresu próbnego (jeżeli dotyczy), 

• wysokość wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia za godziny 

nadliczbowe, sposób wypłacania wynagrodzenia oraz częstotliwość 

wypłat, 

• długość dnia i tygodnia pracy w przypadku przewidywalnego systemu 

czasu pracy, 

• godziny i dni pracy, w których pracownik może zostać zobowiązany do 

pracy w systemie nieprzewidywalnym, minimalny okres powiadomienia 

przed rozpoczęciem pracy, liczba gwarantowanych godzin pracy, za które 

pracownik otrzyma wynagrodzenie. 

Wszystkie powyższe informacje pracodawca musi przekazać pracownikowi na 

piśmie nie później niż do 7 dni od pierwszego dnia pracy. 

Źródło: https://pragmago.pl/porada/zmiany-w-kodeksie-pracy-2022-8-najwazniejszych-zmian/ 
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Badanie trzeźwości pracowników  

W przyszłym roku firmy zyskają możliwość skuteczniejszego sprawdzania 

trzeźwości zatrudnionych. Firma będzie mogła wprowadzić kontrolę w miejscu 

pracy, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia 

pracowników lub innych osób albo do ochrony mienia. Chodzi o nadzór 

niewymagający badania laboratoryjnego, czyli np. sprawdzanie alkomatem, a nie 

pobieranie krwi. To ostatnie też będzie dopuszczalne, ale na podstawie innej 

procedury, np. gdy sam pracownik zażąda, aby badanie — w razie podejrzenia 

nietrzeźwości — przeprowadziła policja. 

Firma, która chce wprowadzić kontrole, będzie musiała ustalić to w układzie 

zbiorowym, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli nie jest objęta 

układem zbiorowym lub nie musi ustalać regulaminu. W ten sposób ma być 

ustalona też grupa lub grupy pracowników, którzy będą sprawdzani (np. 

kierowcy, pracownicy działu produkcji itp.) i sposób przeprowadzania kontroli, w 

tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do weryfikacji trzeźwości oraz czas i 

częstotliwość przeprowadzania badania. O wprowadzeniu nadzoru firma ma 

poinformować nie później niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. 

Na podobnych zasadach firma będzie mogła kontrolować też, czy pracownik nie 

jest pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Nowe przepisy 

są przewidziane w nowelizacji, która zakłada też wspomniane wcześniej zmiany 

w zakresie pracy zdalnej. Regulacje dotyczące badania trzeźwości wejdą jednak 

w życie szybciej — 14 dni po ogłoszeniu, czyli najwcześniej na przełomie stycznia 

i lutego 2023 r. 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/prawo/praca/co-zmieni-sie-w-kodeksie-pracy-w-2023-r-nie-tylko-dluzsze-

urlopy/1508v1b 
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Ochrona sygnalistów  

W 2023 r. zaczną też obowiązywać przepisy regulujące zasady zgłaszania 

naruszeń prawa, dostrzeżonych w związku z wykonywaną pracą. W trakcie 

realizacji obowiązków zatrudnieni mogą dowiedzieć się np. o defraudacji 

pieniędzy, oszustwach podatkowych, korupcji, naruszeniu przepisów o 

zamówieniach publicznych, ochronie środowiska itp. Unijna dyrektywa z 23 

października 2019 r. zobowiązała państwa członkowskie do wdrożenia przepisów 

chroniących osoby zgłaszające takie nieprawidłowości.  

Pracodawcy powinni ustanowić procedury umożliwiające informowanie o 

przypadkach łamania prawa i podejmowanie działań następczych, 

wyjaśniających. Sygnalista ma zyskać ochronę przed ewentualnym odwetem, 

czyli np. zwolnieniem z pracy lub zmianą jej miejsca, obniżką pensji, mobbingiem, 

degradacją lub wstrzymaniem awansu. 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/prawo/praca/co-zmieni-sie-w-kodeksie-pracy-w-2023-r-nie-tylko-dluzsze-

urlopy/1508v1b 

 

Płaca minimalna 2023 

Wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł. To o 

480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wynosi z 

kolei 22,80 zł. Kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., 

wówczas wyniesie ona już 3600 zł. Od 1 lipca br. minimalna stawka godzinowa 

wzrośnie natomiast do 23,50 zł. To o 3,80 zł więcej niż w roku poprzednim. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/od-1-stycznia-2023-r-placa-minimalna-w-gore 


