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40% PARTYCYPACJI W PPK

W połowie listopada 2019 roku Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy we
współpracy z Instytutem Emerytalnym, na podstawie rzeczywistych danych
liczbowych otrzymanych od podmiotów zatrudniających,  przygotowała
pierwszy na rynku raport poświęcony tematowi poziomu partycypacji w Pra-
cowniczych Planach Kapitałowych.
 
Skrajne przypadki poziomu partycypacji w PPK z badanej grupy podmiotów
to 6 oraz 95 proc. poziomu partycypacji. Należy podkreślić, że te skrajne
przypadki to zwykle stosunkowo mniejsze podmioty zatrudniające. W przy-
padku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK
oscyluje między 20 a 69 proc., z dominantą w przedziale od 30 do 50 proc. 
 
Powyższe oznacza, że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty
poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w prze-
dziale między 39 a 42 %.  Można więc twierdzić, że poziom partycypacji w PPK
na początku oszczędzania, w przypadku podmiotów zatrudniających z I tra-
nszy, w IV kwartale 2019 roku może nieznacznie przekraczać poziom 40 proc.

 

 

 

 KOLEJNA GRUPA PRACOWNIKÓW POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ

Od 7 września 2019 roku szczególne uprawnienia zyskają pracownicy – inni członkowie najbliższej rodziny, o których
mowa w art. 175 (1) pkt. 3 kp, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Kodeks pracy nie
zawiera definicji takiego pracownika, lecz resort pracy wskazuje, że „przez najbliższego członka rodziny należałoby
rozumieć osobę, która pozostaje z matką dziecka w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, a także małżeństwa”.
Pracownik ten jest uprawniony do urlopu, gdy z powodów wskazanych w przepisach matka nie może sprawować nad
dzieckiem opieki. 
 
W wyniku zmian warto przypomnieć, że pracownik – inny członek najbliżej rodziny uzyskał następujące
uprawnienia:
 
• w okresie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego został objęty szczególną ochroną
przez wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie
umowy bez wypowiedzenia z jego winy i reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę
na rozwiązanie umowy; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy umowa została zawarta na okres próbny nieprzekraczający
jednego miesiąca, a także w razie ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 5 kp); 
 
• bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, będzie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego      
 (art. 163 § 3 kp); 
 
• będzie mógł żądać przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie
wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów (art. 47 kp i art. 57 § 2 kp); 
 
• będzie mu przysługiwać roszczenie o odszkodowanie, roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo
o przywrócenie do pracy – w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie
urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy. Obo-
wiązujące przepisy dają tylko możliwość ubiegania się o odszkodowanie (art. 50 § 5 kp).
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- dr Marcin Wojewódka, radca prawny
wspólnik zarządzający
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NIEPRAWOMOCNY
WYROK A PRZYWRÓCENIE
DO PRACY

Na mocy nowelizacji art. 4772{2} § k.p.c., która
weszła w życie 7 listopada 2019 r., pracownik
jeszcze przed uprawomocnieniem się
wyroku pierwszej instancji będzie mógł
wrócić na swoje stanowisko pracy. Mimo
wniesienia przez pracodawcę apelacji, sąd na
wniosek zatrudnionego będzie mógł orzec o
jego natychmiastowym zatrudnieniu. Oznacza
to, że strony postępowania będą oczekiwać na
wyrok sądu drugiej instancji podczas
świadczenia przez pracownika pracy i otrzy-
mywania za nią wynagrodzenia. Nowe
przepisy będą mieć zastosowanie w sprawach
już wszczętych, lecz niezakończonych wy-
rokiem przed 7 listopada 2019 roku.  Po
nowelizacji, wątpliwości zaczęły budzić dwie
sytuacje. Po pierwsze nowe przepisy nie
uregulowały przypadku, w którym sąd drugiej
instancji uzna apelację pracodawcy za zasadną
i zmieni zaskarżony wyrok wydany w I in-
stancji. Po drugie, jak i czy zostanie roz-
wiązana kwestia rekompensaty dla praco-
dawcy za przymusowe zatrudnienie praco-
wnika na podstawie nieprawomocnego wyro-
ku sądu I instancji, zwłaszcza w sytuacji
spodziewanej ucieczki na zwolnienie leka-
rskie.

 

 

 

 

Z SALI SĄDOWEJ: NAJCZĘSTSZE
PRZYCZYNY WYPOWIEDZENIA
UMOWY O PRACĘ

utrata zaufania do pracownika - może stanowić
przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, jeżeli znajduje
oparcie w przesłankach natury obiektywnej oraz racjo-
nalnej i nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subie-
ktywnych uprzedzeń;

nieefektywność pracownika - musi być skonkretyzowa-
na, tj. powinna wskazywać, o jakie oczekiwania praco-
dawcy chodziło i w czym się przejawiała nieefektywność; 

nieobecności pracownika - częste nieobecności uspra-
wiedliwione bądź nieusprawiedliwione, które poważnie
destabilizują organizację pracy - takie wypowiedzenie
będzie uzasadnione i konkretne, gdy pracodawca wskaże
ilość, przyczyny i charakter poszczególnych nieobecności.
Zgodnie ze stałą linią orzeczniczą (m.in. postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2019 r. (sygn. II PK
48/18) „pracodawca może wskazać w kierowanym do
pracownika oświadczeniu woli kilka przyczyn wypowiedzenia
umowy o pracę, a wypowiedzenie to jest uzasadnione w
rozumieniu art. 45 § 1 KP, jeżeli jedna z tych przyczyn okaże się
prawdziwa. Z punktu widzenia oceny zasadności
wypowiedzenia istotne jest bowiem, aby choć jedna ze
wskazanych przyczyn usprawiedliwiała rozwiązanie stosunku
pracy w tym trybie”.

Wypowiedzenie umowy o pracę to najczęściej stosowany
przez pracodawców tryb rozwiązania stosunku pracy na
podstawie art. 30 kp. Najpopularniejszymi przyczynami
wypowiedzenia są: 
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Rzeczpospolita - Jak się sprawdza nowy program? / 28 listopada 2019 roku

Rzeczpospolita - UODO: numer telefonu i adres e-mail uczestnika PPK do wiadomości instytucji
finansowej / 28 listopada 2019 roku

Prawo.pl - Demontaż emerytalnych bezpieczników państwa / 21 listopada 2019 roku

Rzeczpospolita - Zasilić IKE i IKZE przed styczniem / 21 listopada 2019 roku

Rzeczpospolita - PPK, PPE: inwestycja na ryzyko uczestników programu / 21 listopada 2019 roku

Gazeta Prawna - Niższa płaca przy obniżonym etacie. Nawet w razie wymówienia / 14 listopada 2019 roku

Gazeta Prawna - Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy dla działacza organizacji zakładowej, który
jest na etacie związkowym / 12 listopada 2019 roku

Rzeczpospolita - Przywrócenie do pracy nie wyklucza odszkodowania / 12 listopada 2019 roku

Rzeczpospolita - Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia / 12 listopada 2019 roku

Rzeczpospolita - Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu / 25 października 2019 roku
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