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Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców od lipca 

Uzyskanie zezwolenia na pracę przez pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemca jest procedurą długotrwałą, wymagającą przedłożenia wielu 
dokumentów - w tym m. in. informacji o przeprowadzeniu tzw. testu rynku pracy. Informacja ta wydawana jest przez starostę w terminie do 14 dni od 
złożenia wniosku przez pracodawcę. Czas ten może jednak zostać wydłużony do 21 dni (jeżeli przeprowadzana jest rekrutacja wśród bezrobotnych i 
poszukujących pracy). Jeśli na tym etapie powstaną nieścisłości lub też w przyszłości pojawią się rozbieżności między wydaną informacją a wnioskiem o 
wydanie zezwolenia złożonym przez pracodawcę – konieczna jest dodatkowa weryfikacja przeprowadzana przez wojewodę już na etapie właściwego 
postępowania o wydanie zezwolenia na pracę. Powoduje to dodatkowe wydłużenie postępowania. 

Propozycja zmian 

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, w ramach którego stworzono listę 
zawodów, w stosunku do których ubiegający się o wydanie zezwolenia pracodawcy zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania informacji od starosty o przeprowadzonym teście 
rynku pracy. Obecnie lista obejmuje 20 grup zawodów z różnych specjalności – odnaleźć wśród nich można zawody z branży IT (programiści aplikacji, analitycy systemów 
komputerowych), medycyny (lekarze specjaliści, pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), branży produkcyjnej (inżynierowie elektrycy, inżynierowie produkcji). 
Pracodawca będzie jednak musiał udowodnić, że cudzoziemiec którego chce zatrudnić posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu objętego zwolnieniem.

Określona w projekcie rozporządzenia lista zawodów wydaję się być niewielka jednak klasyfikacja grup zawodowych objętych zwolnieniem jest na dużym poziomie ogólności. 
W rzeczywistości więc z testu rynku pracy zwolnionych będzie prawie 200 zawodów. 

Czy na zwolnienie mogą w przyszłości liczyć także inne grupy zawodowe? Nie jest to wykluczone. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, ministerstwo wskazuje, że 
zwolnienie powinno przysługiwać tym grupom zawodowym, w stosunku do których nie można szybko aktywizować zasobów krajowych. Zwolnieniem powinny być także 
objęte osoby wykonujące zawody wymagające szczególnie wysokich kwalifikacji, zawody w branżach strategicznych dla Polski oraz zawody potrzebne społecznie (lekarze, 
pielęgniarki). Na zwolnienie nie mogą jednak liczyć osoby wykonujące zawody niewymagające żadnych kwalifikacji jak również te, w których wyszkolenie nowego pracownika 
jest stosunkowo łatwe.

Zwolnienie nie tylko dla nowych wniosków

Według założeń projektodawców, rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca br. i obejmie swoim zakresem również aktualnie trwające postępowania o wydanie zezwolenia na 
pracę oraz postępowania w sprawie wydania tzw. zintegrowanego pozwolenia na pobyt czasowy i pracę. W niektórych przypadkach może to skrócić czas na wydanie 
końcowej decyzji przez wojewodę. 

Proponowane zmiany niewątpliwie należy ocenić pozytywnie. Przedłużające się postępowania legalizacyjne stanowią widoczny problem. Nowe rozporządzenie przyczyni się 
do skrócenia czasu trwania ww. procedur co najmniej na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony skróci czas na pozyskanie pracownika przez bezpośrednio zainteresowanych 
pracodawców, z drugiej odciąży wojewodów co w sposób pośredni powinno wpłynąć na ogólne przyspieszenie wszystkich postępowań legalizacyjnych, w tym także tych, 
które dotyczą osób nieobjętych zezwoleniem. 

Więcej informacji: Marcel Mańka
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 767
marcel.manka@olesinski.com

mailto:marcel.manka@olesinski.com


Zmiany w projekcie ustawy o PPK

Więcej informacji:

Nowa wersja projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) została opublikowana przez Ministerstwo Finansów. Porównaliśmy ją
z pierwotną wersją projektu. Poniżej podsumowanie najważniejszych zmian:

1. Zaostrzenie kryteriów zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK w związku z prowadzeniem PPE.
Zgodnie z obecną propozycją, PPE zwolni z obowiązku wprowadzania PPK jeśli: (i) pracodawca będzie odprowadzał składki na poziomie min. 3,5 % wynagrodzenia oraz (ii) do 
programu przystąpi min. 50 % osób zatrudnionych u danego pracodawcy. Początkowo wyłącznym kryterium zwalniającym z PPK była wysokość składek odprowadzanych na 
PPE. 

Ponadto w projekcie wskazano wprost, że utworzenie PPE już po ziszczeniu się obowiązku założenia PPK, nie będzie stanowiło przyczyny likwidacji PPK - pracodawca będzie 
natomiast mógł równolegle prowadzić dwa programy.

2. Nastąpi zwiększenie roli związków zawodowych - pracodawca będzie wybierał instytucję finansową w porozumieniu z ZOZ (radą pracowników) - wcześniej rola ZOZ 
miała charakter jedynie konsultacyjny

3. Mniejsze obciążenia finansowe dla mniej zarabiających - osoby otrzymujące wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 2.100 zł bru�o (wynagrodzenie minimalne) będą 
mogły zadeklarować niższą składkę podstawową - w wysokości od 0,5 % do 2 % wynagrodzenia.

4. Automatyczny zapis pracownika, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK - co 4 lata (w poprzedniej wersji co 2 lata).

5. PPK będą mogły oferować  - oprócz towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) - także powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz zakłady ubezpieczeń. 

6. Nowe wymogi dla instytucji oferujących PPK - kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł (poprzednio 10 mln zł) oraz 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych 
jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego (nowość) oraz obniżenie kosztów na rzecz portalu PPK.

7. Ścisłe uregulowanie polityki inwestycyjnej – udziały poszczególnych klas aktywów zostały uzależnione od wieku uczestnika i określone w formie widełek.

8. Łagodniejszy wymiar kary w odniesieniu do pracodawców zniechęcających do uczestnictwa w PPK – proponuje się jedynie karę grzywny, wcześniej była mowa również 
o karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że prace nad ustawą wciąż trwają – projekt został skierowany do ponownych konsultacji, przy czym zakładamy, że zmiany nie powinny ulec 
zasadniczym modyfikacjom (stanowią odpowiedź ministerstwa na liczne uwagi, zgłaszane w toku poprzednich konsultacji). Ponadto w mediach krążą pogłoski o zmianie 
terminu wejścia w życie przepisów (mówi się o ok. półrocznym przesunięciu), jednak w samym projekcie nie zostało to zmienione.

Więcej na temat samych PPK pisaliśmy na naszym blogu, zachęcamy do lektury - artykuły dostępne są 

Joanna Dybciak
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 738
joanna.dybciak@olesinski.com
     

tutaj.
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Przesłuchanie podejrzanego jako świadka – tylko
z adwokatem!
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie zmian legislacyjnych w sprawie praktyki przesłuchiwania podejrzanego 
w charakterze świadka. W swoim piśmie RPO wskazał, że przesłuchanie jako świadka osoby, co do której organy ścigania posiadają obciążający materiał dowodowy, 
wystarczający do postawienia jej zarzutów, jest niedozwolone, jednak wciąż praktykowane. 

Podejrzany czy oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności, a organy ścigania nie mogą go przymuszać do dostarczania dowodów przeciwko sobie. 
Obowiązkiem świadka jest zaś zeznawanie o wszystkim, co wie w danej sprawie. To właśnie na tym etapie osoba, co do której istnieje uzasadniona podstawa do 
postawienia jej zarzutów, musi podjąć kluczowe dla swej obrony decyzje. Z kolei brak możliwości ustanowienia obrońcy przez osobę faktycznie podejrzaną, rzutuje na 
realizację jej prawa do obrony.

RPO przedstawił następujące postulaty:

         1. Instytucja „świadka z asystą”

RPO uznaje za słuszne wprowadzenie do polskiego prawa instytucji „świadka z asystą”. Oznacza to, że wszyscy ci, co do których istniałyby dowody, że brały udział w czynach będących 
przedmiotem postępowania przygotowawczego „w sprawie” (jeszcze nie przeciwko konkretnej osobie), nie mogliby posiadać statusu „zwykłego świadka”, a co za tym idzie, konieczne byłoby 
ich przesłuchanie w obecności adwokata. 

Co więcej, takie osoby mogłyby brać udział w czynnościach dochodzenia lub śledztwa, przeglądać akta sprawy oraz żądać konfrontacji ze świadkami oskarżenia.

         2. Usuwanie obciążających protokołów z akt sprawy

Co do zasady, przyznanie się świadka do popełnienia czynu zabronionego (jeszcze przed przedstawieniem mu zarzutów) nie może być brane pod uwagę, jednak protokół takiego 
przesłuchania pozostawiany jest w aktach postępowania dostępnych dla sędziego prowadzącego sprawę. Jak podkreśla RPO, już samo przeczytanie protokołu z przyznaniem do winy, może 
wywoływać określony efekt psychologiczny. 
W ocenie RPO, powinno się wprowadzić regulację pozwalającą na wyeliminowanie z akt sprawy dowodów zebranych z naruszeniem zasady swobody wypowiedzi, w tym również 
protokołów przesłuchań osób występujących w charakterze świadków przed postawieniem im zarzutów. Sąd nie powinien się z nimi zapoznawać, „by nie wyrobić sobie wewnętrznego 
nastawienia o winie”.

         3. Przywrócenie zakazu stosowania „owoców z zatrutego drzewa”

Rzecznik postuluje również uregulowanie kwes�i tzw. „owoców z zatrutego drzewa” tj. dowodów uzyskanych nielegalnie przez organy ścigania. Aktualnie ustawodawca w art. 168a 
Kodeksu karnego nakazuje sądowi uwzględnianie dowodów zdobytych nielegalnie (z pewnymi wyjątkami). Zmiana ww. przepisu miałaby doprowadzić do uniknięcia nadużyć w gromadzeniu 
materiału dowodowego oraz do zachowania gwarancji procesowych, w szczególności prawa oskarżonego do milczenia oraz biernej postawy w procesie.

Ponadto RPO wskazuje na zasadność wprowadzenia praktyki nagrywania przesłuchań, co dodatkowo ograniczyłoby możliwość wywierania niedozwolonego nacisku na świadków oraz 
podejrzanych.

Justyna Papież
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 768

   justyna.papiez@olesinski.com

Więcej informacji:
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Krótsze terminy przedawnienia już niebawem
Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego (KC) wprowadzająca nowe zasady przedawnienia roszczeń. Ustawa na dniach ma zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, 
a w terminie 30 dni od publikacji wejść w życie.

Główne założenia nowelizacji KC:
 - skrócenie ogólnego terminu przedawnienia w obrocie nieprofesjonalnym i półprofesjonalnym z 10 do 6 lat,
 - przedawnienie z ostatnim dniem roku kalendarzowego (z wyjątkiem terminów krótszych niż 2 lata) oraz 
 - zakaz dochodzenia przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentom.

Szerzej o zmianach pisaliśmy  Wpis, po publikacji finalnej wersji nowelizacji, pozostaje aktualny – zachęcamy do zapoznania się.tutaj.

Ustawa zmieniająca zawiera rozbudowane przepisy wprowadzające. Nowe regulacje, z małymi wyjątkami, mają mieć zastosowanie do nieprzedawnionych roszczeń powstałych przed datą wejścia w życie 
nowelizacji. Ustawodawca szczegółowo określił sposób obliczania terminu przedawnienia na nowych zasadach, standardowo przewidział jednak wyjątki - w niektórych przypadkach dalej będziemy stosować 
dłuższy, 10-letni termin przedawnienia. Skomplikowane? Tak, wiemy i wyjaśniamy:

Obliczanie terminu 6-letniego

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami termin przedawnienia będzie krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowej ustawy 
= liczymy go od nowa ale już na nowych zasadach. Przykładowo, jeżeli roszczenie wymagalne od dnia 1.01.2017 r, według starych przepisów przedawniało się po 10 latach tj. 1.01.2027 r. to zgodnie z 
nowelizacją termin przedawnienia będzie liczony nie od 2017 r. ale od dnia wejścia w życie nowelizacji a roszczenie przedawni się po 6 latach, na koniec roku kalendarzowego, czyli 31.12.2024 r.

Kiedy 10-letnie przedawnienie?

Gdyby przedawnienie, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, nastąpiło wcześniej na starych zasadach, to zastosowanie ma dotychczasowy 10-letni termin. Np. gdy roszczenie stało się 
wymagalne 1.01.2010 r. i zgodnie ze starymi przepisami przedawniałoby się 1.01.2020 r., a zgodnie z nowymi przepisami 31.12.2024 r. – stosujemy zasady dotychczasowe (przedawnienie z dniem 
1.01.2020 r.).
Ponadto, nowe przepisy nie będą miały zastosowania do nieprzedawnionych roszczeń przysługujących konsumentowi przeciwko przedsiębiorcy w dniu wejścia zmian w życie – w tych sytuacjach 
konsument jest uprzywilejowany i przedawnienie wynosi nadal 10 lat. 

Przedawnienie w sprawach konsumenckich weryfikowane z urzędu

Po wejściu ustawy w życie, we wszystkich sprawach sądowych prowadzonych przeciwko konsumentom, w których nie podniesiono zarzutu przedawnienia, sądy wyręczą konsumentów i będą z urzędu 
rozpatrywać, czy doszło do przedawnienia.

Zmiany w innych ustawach

Oprócz KC, nowelizacja w niewielkim zakresie dotknęła również 3 innych ustaw (Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). 

Zwracamy uwagę na zmianę w KPC, gdzie dodany został przepis art.187 §1 pkt 11 . Zgodnie z nim, od dnia wejścia w życie ustawy wymogiem formalnym pozwu o zasądzenie roszczenia ma być 
wskazanie daty wymagalności roszczenia.

Słuszny kierunek?

Choć ogólną koncepcję zmian można ocenić pozytywnie (w szczególności z powodu zwiększenia pewności obrotu) wydaje się, że zaproponowane przepisy wprowadzające mogą powodować spore 
trudności. Czas pokaże, jak nowelizacja będzie funkcjonować w praktyce. 

Więcej informacji: Paulina Szewc
Consultant, legal department
tel. 32 41 62 105
paulina.szewc@olesinski.com
  

Magdalena Kordas
Senior consultant, legal department
tel. 32 41 62 101
magdalena.kordas@olesinski.com
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Kary nawet do 30 mln zł – nowe przepisy dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
28 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu „przyjęty w Polsce model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie sprawdził się” na co wskazuje m.in. bardzo niewielka 
liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych oraz niewielka wysokość nakładanych na nie kar finansowych. 

Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie mają doprowadzić do stworzenia systemu umożliwiającego efektywną walkę z przestępczością.

Projekt ustawy przewiduje m.in.:

 - Likwidację wymogu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;

 - Rezygnację z wnioskowego trybu postępowania (postępowanie będzie się toczyć z urzędu);

 - Możliwość prowadzenia postępowania przygotowawczego wobec podmiotu zbiorowego;

 - Zwiększenie kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy – od 30 tys. zł nawet do 30 mln. zł;

 - Nowy rodzaj kary – likwidację lub rozwiązanie podmiotu zbiorowego;

 - Rozszerzenie katalogu środków orzekanych wobec podmiotów zbiorowych (jak np: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju);

 - Wprowadzenie instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Szczegóły dotyczące zmian pojawią się w najbliższym czasie na naszym  – zachęcamy do śledzenia najnowszych wpisów.blogu

Więcej informacji:Anna Łużniak
Senior consultant, adwokat
tel. 71 75 00 741
anna.luzniak@olesinski.com

blogu.

Justyna Papież
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 768

   justyna.papiez@olesinski.com
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Niniejszy Newsle�er nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Olesiński & Wspólnicy nie ponosi 
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszych 

ekspertów

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy
o  kontakt z doradcami O&W, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają 

lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów.

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.,
ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław 
Tel. +48 (71) 75 00 700

Fax: +48 (71) 75 00 789
www.olesinski.com 

olesinski@olesinski.com
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