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Wyjaśnienia resortu rodziny
dotyczące czasu pracy i nie tylko
Dzisiaj przypominamy wybrane interpretacje przepisów przesłane nam przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r. Nasze zestawienie dotyczy przede
wszystkim regulacji o czasie pracy – te bowiem są często najbardziej problematyczne
dla pracodawców. Poza nimi publikujemy także wyjaśnienia dotyczące wynagrodzeń,
regulaminów czy urlopów.

Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca
przypada między dobami albo po
odpracowaniu prywatnego wyjścia
� TEZA 1: Odpracowania wyjścia prywatnego nie traktujemy jako pracy w godzinach
nadliczbowych, w związku z czym w niektórych przypadkach może nie dojść do
powstania nadgodzin dobowych. Wówczas
godziny dodatkowej pracy, przypadające po
odpracowaniu wyjścia prywatnego, mogą
spowodować przekroczenie przeciętnej
tygodniowej normy czasu pracy.
� TEZA 2: Jeśli zatrudniony wykonuje dodatkową pracę przypadającą pomiędzy dobami pracowniczymi i przekroczy osiem
godzin, to również dziewiątą i dalsze godziny należy traktować jak nadgodziny
średniotygodniowe. Nadgodzina dobowa
może bowiem powstać tylko w trakcie doby
pracowniczej.
stanowisko mrpips z 5 stycznia
(uzupełnione 22 lutego 2017 r.)

2017 r.

PYTANIA DGP:
1. Czy powstaje nadgodzina dobowa
w przypadku pracownika zatrudnionego
w równoważnym systemie czasu pracy, gdy
po 6 godzinach pracy zgodnej z rozkładem
czasu pracy mamy 2 godziny odpracowywania wyjścia prywatnego, a potem jeszcze
dalszą pracę? Czy i jaka będzie różnica
w rozliczeniu dodatkowej pracy, gdyby
najpierw była dodatkowa praca, a potem
odpracowanie wyjścia prywatnego?
2. Jak powinny być rozliczone godziny pracy
przypadające w przestrzeni między dobami

pracowniczymi w przypadku pracownika
zmianowego, jeśli ich liczba przekroczy
8 godzin? Czy wszystkie traktujemy jako
przekroczenie normy średniotygodniowej,
czy godzinę przekraczającą 8 godzin traktujemy jako godzinę nadliczbową dobową?
Przykładowo: Pracownik miał w rozkładzie
czasu pracy zaplanowaną pracę w pierwszym
dniu od 6.00 do 14.00, a w kolejnym dniu na
nocnej zmianie od 24.00 do 8.00. Pracownik
przyszedł do pracy na 15.00 w drugim dniu
i do 24.00 przepracuje 9 godzin. Jak powinny
być one rozliczone?
ODPOWIEDŹ MRPiPS: Przez dobę pracowniczą, do celów rozliczania czasu pracy, rozumie
się kolejne 24 godziny, począwszy od godziny,
w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
(art. 128 par. 2 pkt 2 kodeksu pracy).
Z kolei pracą w godzinach nadliczbowych
jest praca wykonywana ponad obowiązujące
pracownika normy czasu pracy (tj. 8-godzinną dobową i 40-godzinną średniotygodniową
w przyjętym okresie rozliczeniowym), a także
praca wykonywana ponad przedłużony dobowy
wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu
pracy (art. 151 par. 1 k.p.).
Jeżeli praca wykonywana w określonych
godzinach nie może być zakwalifikowana jako
praca nadliczbowa z tytułu przekroczenia
normy dobowej, nie przypada bowiem w dobie
pracowniczej, a między kolejnymi dobami
pracowniczymi, to powinna być, zdaniem
Departamentu [Prawa Pracy MRPiPS – red.],
rozliczona (także, gdy przekracza 8 godzin)
jako ewentualna praca nadliczbowa z tytułu
przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy
czasu pracy. Za każdą godzinę takiej pracy przy-
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Korzystna emerytura
tylko do sierpnia
świadczenia
Nauczyciele jeszcze do końca
sierpnia 2018 r. mogą przechodzić na emeryturę z Karty nauczyciela, nawet jeśli ukończyli
już 60 lub 65 lat, a spełnili warunki stażowe i odeszli z pracy. Taką furtkę przewidziała dla
nich ustawa obniżająca od 1 października
2017 r. wiek emerytalny. Dzięki temu osoby, które planowały
przejść na wcześniejszą emeryturę w najbliższym czasie, będą

PPE wciąż
atrakcyjniejsze
od PPK

jeszcze mogły skorzystać z tego
przywileju i otrzymać świadczenie obliczone według starych, korzystniejszych zasad.
Ci, którzy do sierpnia nie zdążą
z wnioskiem, otrzymają ją tylko wtedy, gdy nie ukończyli obniżonego wieku emerytalnego. Starsi będą
mogli liczyć tylko na
emeryturę powszechną, wyliczaną na postawie zgromadzonych składek
i kapitału początkowego. A ta
zazwyczaj jest sporo niższa.

©℗

nowe prawo
Firmy, zapewne w obawie
przed pracowniczymi programami kapitałowymi, częściej składają do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski
o rejestrację niedocenianych
dotychczas pracowniczych
programów emerytalnych. Potwierdzające to dane pochodzą
z 2017 r. oraz początku obecnego, ale można się spodziewać,
że ta tendencja się utrzyma.
A wskazuje na to wyczekiwany od miesięcy projekt ustawy o PPK (został przekazany do
konsultacji publicznych). Wynika z niego bowiem, że PPE
są atrakcyjniejsze od PPK. To
ważna informacja dla pracodawców, zwłaszcza tych, którzy jako pierwsi zostaną objęci
obowiązkowymi planami kapitałowymi – tym bardziej że
uchwalenia ustawy należy się
spodziewać przed upływem połowy tego roku.
Dziś krótka analiza i podsumowanie obydwu rozwiązań. Szczególnie przydatne
dla tych, którzy po publikacji
ostatniej oicjalnej wersji projektu jeszcze mocniej zastanawiają się, czy przed PPK wciąż
warto uciec w PPE.

JŚ C6

Zwolnienie od pracy zwalnia
też z badań. Czy na pewno?
temat tygodnia
Resort pracy i eksperci nie są
zgodni, czy pracownik, którego pracodawca w trakcie okresu
wypowiedzenia zwolnił z obowiązku świadczenia pracy, powinien mieć aktualne badania
lekarskie. Zdaniem niektórych
wymaganie ich w takiej sytuacji to zbytni formalizm, który
nie ma żadnego uzasadnienia.
Inni zwracają jednak uwagę na
bezwzględność przepisów, które nie dopuszczają żadnych wy-

jątków. Resort pracy choć początkowo przyznał, że mogłoby
to być niecelowe, to ostatecznie
stanął na stanowisku, że pracownik zawsze podlega badaniom okresowym, o ile pozostaje
w stosunku pracy. Pocieszeniem
dla pracodawców niech będzie
to, że mimo istnienia takiego
(teoretycznego) obowiązku nie
muszą się bać kar za brak aktualnych badań u takiego pracownika. Sankcje grożą im dopiero wtedy, gdy dopuszczą go
do pracy.
©℗ JŚ C4–5
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Za ile dni przysługuje zasiłek,
gdy chora jest cała rodzina
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ściągawka
12 lutego 2018 r.

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 107)
Omówienie: Łatwiej będzie przenosić pracowników w ramach jednego przedsiębiorstwa
(z oddziału spoza Unii Europejskiej do mającego siedzibę w UE). Nowe przepisy przewidują też możliwość wprowadzenia listy zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki,
w których legalizacja pobytu i pracy w naszym kraju będzie ułatwiona (pisaliśmy o tym
m.in. w Tygodniku Gazeta Prawna z 19–21 stycznia 2018 r., DGP nr 14).

gazetaprawna.pl

Weszła
w życie

Co nas czeka w marcu
1 marca 2018 r.

Wejdą
w życie

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305)
Omówienie: Nowe regulacje wejdą w życie
1 marca 2018 r. i w kolejnych miesiącach
tego roku będą dwie niedziele handlowe
(pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna
niedziela w miesiącu (ostatnia), a od
2020 r. zakaz handlu obowiązywał będzie
już we wszystkie niedziele (z określonymi
wyjątkami – patrz wyjaśnienia resortu
pracy). Z zakazu wyłączono m.in. placówki,
w których handel prowadzi osobiście
przedsiębiorca we własnym imieniu i na
własny rachunek, sklepy internetowe,
kwiaciarnie, apteki, kioski z prasą i biletami
(pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta
Prawna z 2–4 lutego 2018 r. DGP nr 24
i Tygodniku Kadry i Płace z 8 lutego 2018 r.
DGP nr 28).

8 lutego 2018 r.
Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 11 stycznia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz.U. poz. 331)

Dziennik
Ustaw

13 lutego 2018 r.
Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2018 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. (M.P. poz. 187)
Omówienie: Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

Monitor
Polski

31 marca 2018 r.
Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494)
Omówienie: Spółdzielnię socjalną będą
mogły założyć trzy osoby fizyczne (dotychczas było to pięć osób). Będzie możliwe
refundowanie składek na ubezpieczenie
społeczne (składki emerytalnej, rentowej
i chorobowej) oraz części kosztów osobowych pracodawcy (odpowiadającej składce
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i wypadkowe) opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej
członkami, lecz zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2018 r.
Nie zawsze staż pracy czy doświadczenie zawodowe muszą mieć znaczenie przy
ustalaniu wysokości płacy. Tak jest tylko w niektórych zawodach np. lekarzy, adwokatów, sędziów i prokuratorów (sygn. akt II PK 22/17).

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Suwałkach z 7 lutego 2018 r.
Brak podwyżki nie daje powodów do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę
bez wypowiedzenia. Nagłe zerwanie umowy o pracę naraża w takim przypadku
zatrudnionego na konieczność zapłaty odszkodowania pracodawcy. Wysokość takiego
odszkodowania równa jest wartości trzymiesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (sygn. akt III Pa 42/17).

Powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna przygotowuje projekt nowego kodeksu
pracy. Zaproponowano m.in., żeby reprezentacja załogi mogła działać w każdym
przedsiębiorstwie. W firmach zatrudniających co najmniej 50 osób konieczne będzie
powołanie rady zakładowej, gdy z takim wnioskiem wystąpi minimum pięciu zatrudnionych. W podmiotach zatrudniających co najmniej 10 osób na wniosek jednego
pracownika będzie trzeba powołać delegata załogi. Z radą lub delegatem będzie trzeba
m.in. uzgadniać regulamin pracy i wynagradzania, a także udostępniać dane o sytuacji
ekonomicznej firmy. Nowi reprezentanci – podobnie jak związkowcy – będą chronieni przed zwolnieniem. Przewidziano też zmiany w ponadwymiarowym czasie pracy.
W okresie wzmożonego zapotrzebowania na produkty firmy zatrudnieni pracownicy
mają pracować dłużej, niż przewiduje norma. Zapłata za to będzie trafiać najpierw na
konto powiernicze pracownika, prowadzone przez pracodawcę. Ponadto tzw. przerwy
na papierosa trzeba będzie odpracować. Projekt nowego kodeksu pracy komisja kodyfikacyjna ma przedstawić w połowie marca.

Komisja
kodyikacyjna

Siedem niedziel handlowych

Wyjaśnienia

Ważne
wydarzenie

Wysokość składki zdrowotnej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że podstawa wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. m.in. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych
przepisów szczególnych, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł
(75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł (tj. 9 proc. podstawy
wymiaru składki).

Wyjaśnienia

Każdy, kto opłaca składki do ZUS i chce wiedzieć, jaki jest stan jego rozliczeń, od
1 lutego 2018 r. może o to zapytać doradcę płatnika składek. Doradca odpowie również
na inne pytania z zakresu ubezpieczeń i składek – zapewnił resort pracy. Z usług doradcy
płatnika składek można skorzystać w każdej placówce ZUS. Na ekranie biletomatu w sali
obsługi klienta trzeba wybrać Składki/Ubezpieczenia”, a następnie „Doradca płatnika”.
W przypadku posiadania konta na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE
ZUS) można przez internet zarezerwować wizytę u doradcy płatnika składek. Nie trzeba
wtedy czekać w sali obsługi na swoją kolej.

Od 2020 r. będzie można handlować
w siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków
obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego
Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz
ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca
i sierpnia – wyjaśniło Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Rolnicze emerytury
Z wydanego na podstawie przepisów ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników komunikatu wynika, że kwota emerytury podstawowej
od 1 marca 2018 r. wyniesie 912,86 zł (komunikat prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z 13 lutego 2018 r. w sprawie
kwoty emerytury podstawowej – Monitor
Polski, poz. 195)

Planowane rozprawy w NSA
Orzecznictwo

7 marca 2018 r.
– sygn. akt II OSK 1220/16
Czego dotyczy: sporu o stwierdzenie choroby
zawodowej

8 marca 2018 r.
– sygn. akt I OSK 996/16

Doradca płatnika składek w ZUS

Czego dotyczy: odmowy ustalenia wzrostu
uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Ważne
wydarzenia

5 marca 2018 r.
Ważne
terminy

Rozliczanie pracy kierowców
Kierowca w transporcie międzynarodowym, wykonując swoją pracę, nie będzie
w podróży służbowej. Natomiast na potrzeby ZUS czy podatków będzie uważany za
pracownika delegowanego. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy
kierowców (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna z 9–11 lutego 2018 r. DGP nr 29).

ZUS – Termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanej przez jednostki budżetowe
i samorządowe zakłady budżetowe

12 marca 2018 r.
ZUS – Termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
przez osoby fizyczne opłacające składkę
wyłącznie za siebie

Barometr zawodów 2018
Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania – Barometr zawodów.
Wynika z niego, że deficyt pracowników w największym stopniu dotknie branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną
– poinformował resort pracy. Na trudności ze znalezieniem pracowników wpływają m.in.
niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy
oraz przerwa w kształceniu w niektórych zawodach.

Stan prawny na dzień: 22.02.2018 r.
Oprac. Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl

KTo C2–3

dla kadrowych

Co się wydarzyło w lutym

Projekt nowego kodeksu pracy

rozliczenia Ustalenie limitu może być
problematyczne, bo różni się on dla
dzieci i pozostałych członków rodziny.
Do tego nie jest przyznawany odrębnie
C7
dla każdego opiekuna

©℗

15 marca 2018 r.
ZUS – Termin zapłaty składek przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników
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Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Sprawdź, co się
wydarzyło w lutym
i czego się
spodziewać
w marcu
C8
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Ciąg dalszy wątpliwości
z deinicją niedzieli
zakaz handlu
Czy doba niedzielna dla pracowników handlu trwa od
24.00 w sobotę do 24.00 w niedzielę? Czy może od 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek?
Na ten pierwszy zakres czasu
wskazują nowe przepisy o zakazie handlu, na drugi – kodeks pracy. O wątpliwościach
w tym zakresie pisaliśmy już
8 lutego. A dziś do toczącej się

dyskusji dorzucamy kolejną cegiełkę. Pokazujemy, że kodeks
pracy zawiera co najmniej dwie
(jeśli nie trzy) deinicje doby
niedzielnej – w art. 1519 par. 2
i art. 133 par. 3 (plus ewentualnie w art. 128 par. 3 pkt 1).
A wśród nich jest deinicja uniwersalna, która może mieć zastosowanie do zatrudnionych
w handlu.
©℗ KTo C3

Gdyby ustawodawca
chciał wprowadzić
inną deinicję niedzieli dla
pracowników handlu
odrębną ustawą, to art. 1519
par. 2 k.p. powinien zawierać
odniesienie do innych
aktów prawnych lub
przepisów. Takiego
odniesienia jednak
nie ma. Jednocześnie
ustawa
o ograniczeniu
handlu stanowi,
że w kwestiach
w niej nieuregulowanych
stosuje się
przepisy
kodeksu pracy

AGATA MIERZWA
adwokat, partner w praktyce
prawa pracy kancelarii Domański
Zakrzewski Palinka

fot. Materiały prasowe

Prawo pracy nie należy do najłatwiejszych dziedzin. Mimo że obecny kodeks pracy obowiązuje już ponad pół
wieku, wciąż napotykamy na kolejne problemy ze stosowaniem jego
regulacji (zwłaszcza że ustawodawca mnoży nowelizacje). I tu nieocenione okazują się interpretacje
przepisów dokonywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Przeprowadziliśmy selekcję tych, które były publikowane
w ubiegłym roku na łamach tygodnika Kadry i Płace. Dziś przypominamy je w dodatku specjalnym.

DODATEK SPECJALNY

Najciekawsze stanowiska MRPiPS
– podsumowanie 2017 roku

�Czy i kiedy
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Zakaz handlu: ciąg dalszy wątpliwości
co do rozumienia niedzieli
Mimo zmian w przepisach od marca kodeks pracy nadal będzie zawierał
uniwersalną deinicję doby niedzielnej. I ta może mieć zastosowanie
do pracowników handlu

KOGO OBEJMIE
OBEJMIE OBOWIĄZEK
UTWORZENIA PPK?

Agata Mierzwa
adwokat, partner
w praktyce prawa pracy kancelarii
Domański
Zakrzewski Palinka

� pracodawcę
� zleceniodawcę
� nakładcę
� rolniczą spółdzielnię
produkcyjną

� podmiot, w którym działa
rada nadzorcza
– jeżeli zatrudniają co najmniej
jedną osobę

JAKIE NOWE OBOWIĄZKI BĘDĄ
MIELI PRACODAWCY W ZWIĄZK
ZWIĄZKU
Z WDROŻENIEM PLANÓW?

� zawarcie umowy

o zarządzanie PPK

� zawarcie umów

o prowadzenie PPK
w imieniu i na rzecz każdej
osoby zatrudnionej

� odprowadzanie składek
� obowiązki informacyjne
� obowiązki administracyjne

czesną realizację dwóch celów (gromadzenie
kapitału na przyszłą emeryturę oraz ochrona ubezpieczeniowa) przy opłacaniu jednej
składki. Prowadzenie PPE w takiej formie
może stanowić jednocześnie atrakcyjny pozapłacowy beneit dla pracowników, zapobiegający luktuacji kadr i sprzyjający budowaniu pozytywnego wizerunku irmy.

Elastyczność wypłat
PPE wydaje się również bardziej atrakcyjny
z punktu widzenia uczestnika, gdyż zapewnia większą elastyczność w zakresie dysponowania środkami. Uczestnik PPE ma
zagwarantowaną możliwość jednorazowej
lub ratalnej wypłaty środków po osiągnięciu wieku 60 lat lub nawet już po 55. roku
życia – pod warunkiem uzyskania prawa do
emerytury. Uczestnik PPK po osiągnięciu
wieku 60 lat będzie mógł wypłacić jednorazowo co najwyżej 25 proc. środków. Jednocześnie obowiązkowo minimum 75 proc.
środków ma być przeznaczone na wykup
10-letniej renty.
Nowe otwarcie
Okazuje się, że wbrew początkowym zapowiedziom, wprowadzenie obowiązkowych PPK na szczęście nie oznacza wcale początku końca PPE. Co więcej, te mało
dotychczas popularne formy grupowego
zabezpieczenia emerytalnego pracowników mają szansę przeżyć prawdziwy renesans jako metoda na uniknięcie przymusu
utworzenia PPK według pomysłu rządzących. Projektodawcy pozostawiają pracodawcom wolność wyboru (jeszcze?), z której niewątpliwie warto skorzystać.

Pisaliśmy o tym...
O tym, jak krok po kroku utworzyć PPE, pisaliśmy
ygodniku Gazeta Prawna z 9‒11 czerwca 2017 r.
nr 111/2017).

Trzy tygodnie
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Jak utworzyć PPE w formie umowy z funduszem inwestycyjnym
– procedura krok po kroku
� KroK 1. Weryikujemy wymogi formalne w zakresie prawa do uczestnictwa

� KroK 2. Wybieramy formę prowadzenia programu

w programie
Co do zasady prawo uczestnictwa w PPE przysługuje na zasadzie dobrowolności pracownikowi, który:
n jest zatrudniony u danego pracodawcy nie krócej niż trzy miesiące (chyba że umowa zakładowa
stanowi inaczej) oraz
n nie ukończył 70. roku życia.
W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie PPE prawo uczestnictwa w programie musi przysługiwać:
n w przypadku pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 500 pracowników – co najmniej połowie
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program;
n w przypadku pracodawcy zatrudniającego więcej niż 500 pracowników – co najmniej jednej trzeciej pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program.
Prawo do uczestnictwa w PPE przysługuje również osobie izycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, spółki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej
i komandytowej odpowiadającemu bez ograniczenia, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, jeżeli te osoby lub spółki prowadzą program dla swoich pracowników.

PPE mogą być prowadzone w jednej z następujących form:
1) funduszu emerytalnego,
2) umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
3) umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem
ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
4) zarządzania zagranicznego.
Tworząc PPE w formie umowy z funduszem inwestycyjnym, pracodawca
może zawierać umowy z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi
przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku
umowa zakładowa powinna określać warunki, na jakich pracownik jest
uprawniony do zmiany funduszu inwestycyjnego lub podziału środków znajdujących się w tych funduszach.

� KroK 3. Ustalamy reprezentację pracowników umocowaną do zawarcia umowy zakładowej

� KroK 4. Przedstawiamy ofertę utworzenia programu

(międzyzakładowej)
Umowa zakładowa zawierana jest przez pracodawcę z reprezentacją pracowników, którą tworzą wszystkie
zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy.
Jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca powinien zawrzeć
umowę zakładową z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie u niego przyjętym. Umocowanie
wyłonionej w ten sposób reprezentacji pracowników wygasa po upływie 24 miesięcy, a przed upływem tego
terminu w sytuacji, gdy:
n co najmniej połowa osób wchodzących w skład tej reprezentacji przestanie być pracownikami
pracodawcy;
n u pracodawcy rozpocznie działalność zakładowa organizacja związkowa.
W razie wygaśnięcia umocowania reprezentacji pracowników dokonuje się wyboru nowej reprezentacji
pracowników.
W celu realizacji programu pracodawcy mogą też utworzyć na jednakowych warunkach program międzyzakładowy. Umowa międzyzakładowa jest zawierana między reprezentacją pracodawców a międzyzakładową
reprezentacją pracowników. Tryb wyłaniania oraz zmiany składu reprezentacji międzyzakładowej określają
w formie pisemnej pracodawcy i reprezentacje pracowników.

Pracodawca przedstawia reprezentacji pracowników ofertę utworzenia programu zawierającą:
1) projekt umowy zakładowej;
2) ustalone w umowie przedwstępnej warunki umowy z instytucją
inansową;
3) określenie okresu ważności oferty, nie krótszego niż trzy miesiące.
Jeżeli w okresie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia przez
pracodawcę reprezentacji pracowników oferty utworzenia
programu nie dojdzie do zawarcia umowy zakładowej z powodu
niemożności uzgodnienia przez strony jej treści, pracodawca
zyskuje uprawnienie do zawarcia umowy zakładowej z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w rozumieniu art. 24125a
kodeksu pracy.
Oferta zawarcia umowy międzyzakładowej jest przedstawiana
przez reprezentację pracodawców międzyzakładowej reprezentacji
pracowników.

� KroK 5. Zawieramy umowę zakładową (międzyzakładową)

� KroK 6. Zawieramy
umowę z instytucją
inansową

Umowa zakładowa powinna określać warunki uczestnictwa w programie, a w szczególności:
n formę programu wraz ze wskazaniem zarządzającego;
n warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego;
n proponowane warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi;
n warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu;
n przypadki i warunki zmiany formy programu lub zarządzającego;
n wysokość składki podstawowej;
n minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej (jeżeli umowa zakładowa nie zakazuje deklarowania składki dodatkowej);
n koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodawcę oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności

zmiany umowy zakładowej;
n warunki zmiany umowy zakładowej;
n warunki jednostronnego zawieszenia odprowadzania składek podstawowych oraz czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych

wniosku o rejestrację PPE do rejestru pracowniczych prograpełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty
reprezentowania pracodawcy przed organem nadzoru w postęemerytalnych.
niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Umowa zawierana przez
pracodawcę z instytucją
inansową powinna określać
warunki gromadzenia
środków i zarządzania
nimi. Zapisy tej umowy
nie mogą przewidywać
żadnych kosztów obciążających uczestnika w razie
dokonania wypłaty, wypłaty
transferowej czy wpłaty
środków z tytułu dokonywanej wypłaty transferowej lub
zwrotu.
W przypadku programu
międzyzakładowego umowę
z instytucją inansową
zawiera reprezentacja
pracodawców.

� KroK 8. Przyjmujemy deklaracje o przystąpieniu
do programu
takich programów. Wniosek
zarządzającego:

piątek – niedziela
9–11 czerwca 2017
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ubezpieczenia społeczne, wystawione
wcześniej niż trzy miesiące

przepisów określających minimalne

w oryginałach albo w uwierazie ich pozytywnego wyniku
omisji Nadzoru Finansowego

Przystąpienie pracownika do programu na warunkach określonych w umowie zakładowej następuje na
podstawie pisemnej deklaracji po upływie miesiąca od
jej złożenia. Pracodawca przyjmuje deklarację i potwierdza uczestnikowi pisemnie jej przyjęcie; może również
potwierdzić na piśmie przystąpienie do programu we
wcześniejszym terminie niż miesięczny.
Jeżeli pracownikowi nie przysługuje prawo uczestnictwa
w programie, pracodawca nie później niż w terminie
miesiąca od złożenia deklaracji zwraca ją wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy przyjęcia.
Deklaracja o przystąpieniu do programu powinna
zawierać:
n oświadczenie pracownika co do otrzymania kopii
umowy zakładowej, zapoznania się z jej treścią oraz
akceptacji jej warunków;
n wysokość ewentualnie zadeklarowanej składki dodatkowej (o ile umowa zakładowa nie zakazuje jej wnoszenia)
oraz upoważnienie dla pracodawcy do jej naliczania
i potrącania z wynagrodzenia oraz dokonania jej przelewu na rachunek uczestnika.
Deklaracja może też zawierać rozporządzenie na wypadek
śmierci pracownika.

W związku uchwaleniem ustawy
z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305; dalej: ustawa
o ograniczeniu handlu) rozwinęła się dyskusja, czy deinicja doby niedzielnej dla
handlu znajduje się w tej ustawie czy też
nadal obowiązuje ta z kodeksu pracy. [Pisaliśmy o tym w tygodniku Kadry i Płace
8 lutego – „Jedna czy dwie deinicje doby
niedzielnej dla handlu? Wciąż nie wiadomo”, DGP nr 28/2018 – red.]. Wydaje się, że
ustawa o ograniczeniu handlu nie wprowadza deinicji niedzieli na potrzeby rozliczania czasu pracy pracowników handlu. Ustawa ta dotyczy bowiem innej sfery
– ograniczenia działalności przedsiębiorców w pewnym zakresie – i nie była pomyślana jako regulacja z zakresu prawa pracy, co podkreślali sami projektodawcy i na
co wskazywano w późniejszych opiniach
– m.in. Głównego Inspektoratu Pracy – do
projektu. To oznaczałoby, że ustawa określa ramy czasowe obowiązywania zakazu
handlu, ale nie deiniuje, co jest niedzielą
dla potrzeb rozliczenia czasu pracy. Choć
zmienia niektóre przepisy kodeksu pracy, w tym art. 1519 par. 2, deiniujący dobę
niedzielną na potrzeby rozliczania czasu pracy poprzez dodanie w nim odniesienia do przypadków dozwolonej pracy
w niedziele (określonych w art. 15110 k.p.).
Z literalnego brzmienia tego przepisu po
zmianie będzie wynikać, że praca w dobie
niedzielnej od 6.00 do 6.00 dotyczy tylko
pracy określonej w art. 15110 k.p. Lista zawarta w tym przepisie nie zawiera pracy
w handlu. A zatem deinicja ta nie będzie
dotyczyć pracy w handlu.

Odniesienie
Gdyby ustawodawca chciał wprowadzić
inną deinicję niedzieli dla pracowników
handlu odrębną ustawą, to art. 1519 par. 2
k.p. powinien zawierać odniesienie do innych aktów prawnych lub przepisów. Takiego odniesienia jednak nie ma. Jednocześnie ustawa o ograniczeniu handlu
stanowi, że w kwestiach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu pracy. Tymczasem w art. 133 par. 3 k.p.
– określającym tygodniowy odpoczynek
– doba niedzielna pozostaje zdeiniowana
jako czas od 6.00 do 6.00. Przepis ten jest
spójny z obecnym brzmieniem art. 1519
par. 2 k.p. (w tym ostatnim jest mowa dodatkowo o ramach czasowych świąt). Przy
czym art. 133 par. 3 k.p. – deiniujący ramy
czasowe niedzieli – nie jest zmieniany
ustawą o zakazie handlu. Zatem również
w przypadku pracowników handlu niedziela miałaby ramy od 6.00 do 6.00 (chyba że zostałaby ona inaczej zdeiniowana
w przepisach wewnątrzzakładowych, na
co nadal pozwala powołany przepis). Podobnie należałoby chyba potraktować pozostałych pracowników, niewymienionych
w art. 15110 k.p., czyli tych, którzy – teoretycznie – pracy w niedziele w ogóle nie
powinni wykonywać. Oczywiste jest jednak, że w praktyce taka praca się często
zdarza, i wtedy, aby prawidłowo rozliczyć
czas pracy tych pracowników, trzeba posłużyć się jakąś deinicją niedzieli.
Co więcej, w związku ze zmianami w zakresie pracy w niedzielę, jakie ma zaproponować Komisja Kodyikacyjna Prawa Pracy,
kwestia ta nie jest wyłącznie teoretyczna. Projekt nowego kodeksu ma bowiem
dopuszczać pracę w niedzielę w określonym wymiarze dni w roku we wszystkich
irmach, bez względu na branże, a wyłącznym warunkiem pracy w tym dniu
byłaby zgoda samego zainteresowanego.
Ostateczny kształt przepisów nie jest znany, więc nie wiadomo, czy komisja przewidziała modyikację art. 1519 par. 2 k.p.

opinie ekspertów
DR MAGDALENA ZWOLIŃSKA
adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater

rtykuł 1519 par. 2 k.p. określa dobę niedzielną wyłącznie dla pracowników,
o których mowa w art. 15110 k.p., czyli tych, którzy mogą pracować w niedziele
i święta. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że nie dotyczy on pracowników handlu, bo nie są oni wymienieni w art. 15110 k.p. Dobę niedzielną dla pracowników handlu deiniuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przepis omawianej
ustawy jest w tym wypadku przepisem szczególnym w stosunku do regulacji kodeksu
pracy. Jeśli chodzi o godzinę rozpoczynania się niedzieli dla pozostałych pracowników,
tj. innych niż wskazani w art. 15110 k.p. i innych niż pracownicy handlu, to pozostaje
nam art. 133 par. 3 k.p. Zgodnie z jego treścią odpoczynek tygodniowy powinien
przypadać w niedziele, a niedziela obejmuje kolejne 24 godziny, poczynając od 6.00
w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Ustalenie
przez pracodawcę innej godziny niż 6.00 jako godziny rozpoczynającej niedzielę
następuje w trybie przewidzianym w art. 150 k.p.
©℗
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d 1 marca 2018 r. w systemie prawnym obowiązywać będę dwie deinicje tej pracy.
Jedna dla przypadków dozwolonej pracy w niedziele i święta zawarta będzie
w art. 1519 par. 2 k.p. i obejmować będzie prace opisane w art. 15110 k.p. Przepis
ten, poprzez wyraźne odwołanie do art. 15110 k.p., wyłącza swoje zastosowanie wobec
innych przypadków pracy w niedziele i święta. Z tego względu do pracy w placówkach
handlowych (do określonych jej przejawów) zastosowanie będzie mieć deinicja zawarta
w art. 3 pkt 7 ustawy o ograniczeniu handlu, która wprowadza nowe ramy czasowe, czyli
pracę między 24.00 w sobotę a 24.00 w niedzielę (i analogicznie w przypadku święta).
Konstrukcja tych przepisów jest w zasadzie identyczna, dlatego można mówić o dwóch
deinicjach pracy w niedzielę i święta. To, co różni te dwa przepisy, to brak możliwości
zmiany godzin, w ramach których odbywa się praca rozumiana jako praca w niedziele
lub święta w przypadku pracy w handlu. Moim zdaniem pracodawcy są związani
deinicją doby niedzielnej z ustawy – nie jest możliwe odmienne określenie godzin,
które naruszałoby ramy 24-godzinne wskazane w ustawie.
Te dwie deinicje dotyczą tylko określonych grup pracowników wykonujących
wskazane w tych przepisach prace. Rzeczywiście budzi więc wątpliwości, jak taki
stan prawny przekłada się na sytuację innych pracowników, skoro te deinicje
ich nie obejmują. Dla określenia, kiedy dla pozostałych pracowników skończy się
„sobota robocza”, odwołałabym się do art. 133 par. 3 k.p., który mówi, że nieprzerwany odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę, która obejmuje
24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Nie zgadzam się z twierdzeniem, że ustawa o ograniczeniu handlu nie jest regulacją prawa pracy. Poprzez wprowadzenie ograniczenia zatrudniania pracowników
w określonych godzinach bezpośrednio wpływa na sytuację pracowników i pracodawców, na ustalanie rozkładów czasu pracy, na sposób realizacji prawa od odpoczynku tygodniowego.
Jednocześnie zgadzam się, że nie jest to deinicja na potrzeby rozliczenia czasu
pracy – ta znajduje się w art. 128 par. 3 pkt 1 k.p., zgodnie z którym do celów rozliczenia czasu pracy doba to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której
pracownik rozpoczyna pracę zgodnie ze swoim rozkładem. Przepis ten nie został
zmieniony przez ustawę i jest na tyle uniwersalny, że będzie mieć zastosowanie do
©℗
każdego z przypadków wykonywania pracy.
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Ujednolicenie
Jeśliby opowiedzieć się za tym, że po 1 marca 2018 r. dobę niedzielną dla potrzeb rozliczania czasu pracy w handlu nadal będzie
określał kodeks pracy, to ujednolicenie dób
(rozliczeniowej i handlowej) wymagałoby
zmian w przepisach wewnątrzzakładowych, tj. w obwieszczeniu o czasie pracy,
regulaminie pracy albo w układzie zbiorowym pracy. Kodeks pracy pozwala bowiem
na odmienne uregulowanie rozliczeniowej
doby niedzielnej niż wynikające z samego
kodeksu. Zmiana regulaminu pracy odmiennie deiniująca dobę niedzielną weszłaby w życie po upływie dwóch tygodni od
jej ogłoszenia. U tych pracodawców, u których działają związki zawodowe, będzie
ona musiała dodatkowo zostać uzgodniona z tymi organizacjami. Nie ma ustawowego terminu na przeprowadzenie takiego uzgodnienia, jeśli u pracodawcy działa
jedna organizacja związkowa. Może on jednak wynikać z przyjętych w irmie zasad
wewnętrznych lub praktyki. Pracodawca
nie może jednostronnie narzucić związkowi terminu, w jakim ten powinien zająć
stanowisko w sprawie zmian (wyrok Sądu
Najwyższego z 21 marca 2001 r., sygn. akt

I PKN 320/00). W razie większej liczby organizacji związkowych mają one 30 dni
na przedstawienie pracodawcy wspólnego
stanowiska co do proponowanych zmian
regulaminu. Dopiero jego brak albo niezajęcie żadnego stanowiska uprawnia pracodawcę do podjęcia samodzielnych działań. Istnieje więc ryzyko, że pracodawcy,
u których działa kilka związków zawodowych, nie zdążą z ewentualnymi zmianami do 1 marca.

Z mocy prawa
Gdyby natomiast przyjąć, że pracowników handlu obowiązuje jedna nowa deinicja zarówno na potrzeby zakazu, jak
i rozliczenia czasu pracy (24.00–24.00), to
deinicja ta zacznie obowiązywać z mocy
prawa od 1 marca, nawet jeśli przepisy
wewnątrzzakładowe przewidują inne
granice czasowe. Ustawa nie przewiduje bowiem możliwości odmiennego
uregulowania rozumienia doby przez
pracodawców. Jednak również i w tym
przypadku warto jak najszybciej przeprowadzić ujednolicenie postanowień
aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami.
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