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W NUMERZE
przegląd najważniejszych, unijnych projektów 

legislacyjnych

podstawowe informacje o dyrektywie w sprawie 

przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

PPK - najnowsze informacje

sytuacja na rynku pracy

HOT NEWS!

LEGISLACJA

PPK - trwają konsultacje rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania 

wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

trwają prace nad projektem dyrektywy w sprawie 

przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

RYNEK

dane GUS na temat bezrobocia 2011-2018

raporty na temat rynku pracy Międzynarodowej 

Organizacji Pracy oraz Banku Światowego
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Projekt rozporządzenia

PPK

PFR uruchomiło portal poświęcony 
Pracowniczym Planom Kapitałowym

www.mojeppk.pl

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320651/katalog/12566607
https://www.mojeppk.pl/
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nowy unijny urząd ma mieć na celu dbanie o przestrzeganie unijnych przepisów 
chroniących i regulujących mobilność pracowników, główne zagrożenie stanowi 
proponowany szeroki zakres działań urzędu przy niejasno określonych 
kompetencjach, m. in. możliwość wszczynania i koordynowania inspekcji w krajach 
członkowskich 

zastąpić ma obowiązującą od 1991 roku dyrektywę Rady 91/533/EWG w 
sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o 
warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy, główne 
proponowane zmiany to rozszerzenie zakresu obowiązkowych informacji 
przekazywanych pracownikom na temat warunków zatrudnienia oraz 
znaczące skrócenie czasu pracodawcy na ich przekazanie pracownikowi 
 
Wiecej na stronie 4

główne zagrożenie stanowi proponowana zmiana brzmienia art. 13 rozporządzenia, 
zgodnie z którą pracownik mobilny byłby ubezpieczony w państwie członkowskim 
w którym wykonuje znaczną część swojej pracy, rodzi to wątpliwości w zakresie 
ustalania państwa, w którym odprowadzane są składki w przypadku częstej 
zmiany podmiotów, na rzecz których realizowane są usługi transgraniczne  

Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Projekt dyrektywy w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej 

Zmiana rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego
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89% polskich pracowników deklaruję, że bez 
problemu znajdzie nową pracę - Monitor Rynku 
Pracy

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia 
wyrównane sezonowo w latach 2011-2018

Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy  - Work for a 
brighter future 
 

World Development Report 2019: THE CHANGING 
NATURE OF WORK, Bank Światowy 
 

Więcej

Dane GUS
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Raport

Raport

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bez-problemu-znajde-nowa-prace-deklaruje-89-polskich-pracownikow/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-wyrownane-sezonowo-w-latach-2011-2018,5,1.html
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Dyrektywa w sprawie 
przejrzystych i przewidywalnych 
warunków pracy

PRAWO UNIJNE

Unia Europejska planuje wdrożenie nowej dyrektywy w sprawie 
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, która ma stanowić 
uzupełnienie i modernizację dotychczasowych wymogów w zakresie 
informowania każdego pracownika o jego warunkach pracy. Prace 
nad nową dyrektywą są obecnie na etapie trójstronnych negocjacji 
pomiędzy Radą Europejską, Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską.  
 
 
 

 
Nowa dyrektywa ma zastąpić obowiązującą od 1991 roku dyrektywę Rady 
91/533/EWG w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub 
stosunku pracy. Głównym założeniem nowych regulacji jest rozszerzenie 
zakresu informacji na temat warunków zatrudnienia, które pracodawca 
powinien przekazać pracownikowi oraz skrócenie okresu czasu na ich 
przekazanie. 
 
Jedną z największych kontrowersji była propozycja wprowadzenia bardzo 
szerokiej definicji pracownika w art. 2 dyrektywy, jako osoby fizycznej, która 
wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem 
pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie, co wiązałoby się z 
rozszerzeniem obowiązku informacyjnego dla pracodawcy poza osoby 
znajdujące się w stosunku pracy w rozumieniu polskich przepisów. Jednak 
wszystko wskazuje na to, że taki zapis zostanie usunięty i zastąpiony 
odniesieniem do odpowiednich regulacji państwa członkowskiego. 
 
Rozszerzenie katalogu obowiązkowych informacji przekazywanych 
pracownikowi przez pracodawcę, nie podnosi tyle wątpliwości, jak 
skrócenie czasu na ich przekazanie. W pierwotnej wersji projektu 
dyrektywy, pracodawca miał przekazać wszystkie informacje pracownikowi 
najpóźniej pierwszego dnia stosunku pracy. Obecne rozmowy prowadzą do 
bardziej kompromisowego rozwiązania w postaci przekazania przez 
pracodawcę tylko najważniejszych informacji pierwszego dnia pracy,  

Karolina Kot 
Specjalistka ds. 

prawnych, Polskie 
Forum HR
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Dyrektywa 
wejdzie w 

życie 2 lata od 
daty jej 

uchwalenia 
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pozostawiając pracodawcy 7 dni na poinformowanie o pozostałych 
informacjach wynikających z dyrektywy. Jak mniemamy, najważniejsze 
nformacje będą pokrywać się z polskimi przepisami dotyczącymi 
obowiązkowych elementów umowy o pracę, tj. dane personalne strony 
stosunku pracy, miejsce wykonywania pracy czy data rozpoczęcia pracy. 
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przekazania takich danych 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (czy poprzez określenie w umowie czy 
w pisemnym potwierdzeniu ustaleń w przypadku braku umowy na piśmie), 
a pozostałych informacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, wobec 
czego zmiana dyrektywy nie wniesie prawdopodobnie rewolucyjnych 
zmian w polskich przepisach w tym zakresie. 
 
Jednak skrócenie czasu pracodawcy na przekazanie informacji rodzi 
zagrożenie w stosunku do pracy tymczasowej. Polski ustawodawca w art. 
13 ust. 4 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, z uwagi na 
specyfikę zatrudnienia tymczasowego, wydłuża czas na potwierdzenie 
warunków umowy w przypadku nie zawarcia jej na piśmie, do drugiego 
dnia wykonywania pracy tymczasowej (w porównaniu do umowy 
kodeksowej). Wdrożenie dyrektywy w obecnie planowanym kształcie, 
będzie wiązało się ze skróceniem czasu na potwierdzenie warunków 
umowy pracy tymczasowej do pierwszego dnia pracy. 
 
Jeżeli negocjacje trójstronne zakończą się w przewidywanym czasie, 
projekt nowej dyrektywy będzie mógł zostać przyjęty przez Radę ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów 
(EPSCO), a następnie zostać przekazany do głosowania w Parlamencie 
Europejskim. 
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Projekt dyrektywy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=cor%3ACOR-2018-01129
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KALENDARZ PFHR

OECD Skills Strategy Assessment Workshop, Warszawa 

Data Protection Taskforce Meeting, WEC - Europe, Bruksela 

WEC-Europe Public Affairs Committee, Bruksela 

EU Sectoral Social Dialogue on TAW, Bruksela  

Rada Dyrektorów Personalnych 
Konfederacja Lewiatan 

Forum Współpracy ZUS, Warszawa 

SZKOLENIE PFHR: Czas pracy od A do Z
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