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Od 1 stycznia 2017 roku pracownik 
ma 21 dni na odwołanie od 
wypowiedzenia umowy o pracę do 
sądu pracy. 
 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. kodeks pracy 
stanowił, że odwołanie od wypowiedzenia 
umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w 
ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypo-
wiadającego umowę o pracę. Natomiast żą-
danie przywrócenia do pracy lub odszko-
dowania wnosiło się w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu 
umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od 
dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Kodeks 
pracy przewidywał także 14-dniowy termin 
do złożenia w sądzie żądania nawiązania 
umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia 
zawiadomienia o odmowie przyjęcia do 
pracy. 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców zmieniła przepi-
sy kodeksu pracy i wprowadziła 21-dniowy 
termin do wniesienia odwołania od wypo-
wiedzenia, do wystąpienia z żądaniem przy-
wrócenia do pracy lub odszkodowania oraz 
nawiązania umowy o pracę. 

Stan prawny: 11.01.2017 r. 

 

Minimalna stawka godzinowa 
 
Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna 
stawka godzinowa dla pracujących 
w ramach umowy zlecenia. Jeśli Twój szef 
zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,7 zł 
netto) poinformuj nas o tym! 
Wypełnij formularz, a my przekażemy info-
rmację do właściwego oddziału Państwowej 
Inspekcji Pracy, która dokona kontroli. 
Uwaga! Zapewniamy osobom zgłaszającym 
pełną anonimowość. 
Twoje dane kontaktowe są tylko do naszej 
wiadomości. 
Informujemy też, że zgłoszenia anonimowe 
nie będą uwzględniane. 
Formularz do pobrania na stronie 
internetowej związku: 
www.solidarnosc.org.pl/anwil 
 

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła 
płaca minimalna. 

Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2017 
roku. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 
roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka 
płacy minimalnej sprawia, że pracownik 
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zatrudniony za najniższą krajową dostanie 
na rękę (netto) ok. 1459 złotych.  

• WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy 

minimalnej obowiązują tylko w 

stosunku do osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, czyli na 

etat. Nie stosuje się ich do umów 

cywilno-prawnych, czyli umowy 

zlecenie czy o dzieło.  

Minimalna stawka godzinowa w 2017 

roku 

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na 
umowach zlecenia oraz umowach o 
świadczenie usług obowiązuje minimalna 
stawka za godzinę pracy w wysokości 13 
złotych brutto. Stawka dotyczy również 
samozatrudnionych, którzy jednoosobowo 
świadczą usługi dla firm. Nad przestrze-
ganiem nowych przepisów czuwa teraz 
Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie 
minimalnej stawki grozi grzywna od 1 tys. 
do 30 tys. złotych. 

Płaca minimalna niezależna od stażu 

pracy - kto zyska 

W 2017 r więcej zarobią osoby dopiero 
rozpoczynające pracę. Dotychczas ich 
wynagrodzenie w pierwszym roku zatru-
dnienia nie mogło być niższe niż 80 proc. 
minimalnej pensji. Obecnie po zmianie 
przepisów nowo zatrudnionym osobom 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości co 
najmniej 100 proc. płacy minimalnej. 

Minimalne wynagrodzenie - odprawa 

dla zwalnianych pracowników 

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą 
również podwyżkę innych świadczeń. Od 
2017 roku wyższa jest odprawa dla 
zwalnianych grupowo. Nie może ona 

przekroczyć 15-krotności minimalnego 
wynagrodzenia. Wynosi więc 30 tys. zł 
brutto (w 2016 roku jest to kwota 27 750 zł 
brutto). 

Płaca minimalna - dodatek za pracę w 

nocy  

Jak zapisano w art. 151 kodeksu pracy, 
każdemu pracującemu w porze nocnej, czyli 
między godz. 22 a 7, należy się dopłata do 
pensji w wysokości 20 proc. stawki 
godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. 
Oznacza to dodatek do każdej godziny pracy 
w porze nocnej w wysokości od 2,3 do 2,5 
zł (w zależności od miesiąca). 

Dodatek za czas przestoju w firmie 

oraz odszkodowanie 

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia 
nie może być niższe wynagrodzenie za czas 
przestoju w firmie oraz odszkodowania dla 
ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. 
Sąd nie może przyznać odszkodowania 
niższego od pensji minimalnej, wynoszącej 
w 2017 roku 2 tys. zł brutto zł. Górna 
wysokość rekompensaty nie jest określona. 

Potrącenie pensji pracownika 

Na podwyżce ustawowego minimum sko-
rzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął 
komornik. A wszystko dlatego, że zgodnie z 
prawem, po potrąceniach pracownik musi 
dostać wypłatę w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia W przypadku 
kar za wykroczenia służbowe na konto 
pracownika musi trafić przynajmniej 90 
procent najniższej płacy, a przy potrąceniach 
zaliczek firmowych - co najmniej 75 
procent. Zatrudnienie w niepełnym wymia-
rze czasu pracy. Z reguły pracownicy 
otrzymujący wynagrodzenie na poziomie 
płacy minimalnej zatrudnieni są na pełny 
etat. W przypadku zatrudnienia w niepełnym 
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wymiarze czasu pracy, płaca minimalna jest 
proporcjonalna do tego wymiaru. Tak więc 
w przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu 
pracownik otrzyma pensję w wysokości 
1000 zł brutto. 

Płaca minimalna a premia 

Często zdarza się, że oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego pracownik zatrudniony na 
etacie otrzymuje premie w różnej wysokości 
w zależności od miesiąca. Co w sytuacji, 
gdy łączna wysokość pensji i premii jest 
niższa niż płaca minimalna? 

Wówczas pracodawca musi w danym 
miesiącu uzupełnić wynagrodzenie do 
poziomu minimalnego. Nie może wypłacić 
pracownikowi mniej niż wynosi najniższe 
wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2017 roku 
mniej niż 2 tys. zł brutto. Np. jeśli 
pracownik łącznie dostanie 1920 złotych 
brutto pensji i premii, to pracodawca musi 
mu jeszcze wypłacić 80 złotych brutto 
dodatku. 

Kto nie skorzysta na podwyżce 

najniższej krajowej 

Co ciekawe są osoby, których nie ucieszy 
wzrost minimalnego wynagrodzenia. Mowa 
o tych, którzy dopiero rozpoczynają własną 
działalność gospodarczą i mają prawo do 
preferencyjnych składek na ZUS. Dla nich 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne (z chorobowym) stanowi kwota 
nie niższa niż 30 proc. minimalnego 
wynagrodzenia. W 2017 roku do wyliczeń 
stosowana jest płaca minimalna wysokości 2 
tys. zł brutto, a nie 1850 zł jak było to w 
2016 r..  

http://www.regiopraca.pl/ 

 

Komunikat 

Trwają negocjacje ws wzrostu wynagrodzeń 
na 2017 rok. Negocjacje odbywają się w 
ramach Wspólnej Reprezentacji Związko-
wej. Odbyły się już dwa spotkania w 
przedmiotowej sprawie z Pracodawcą. 
Następne odbędzie się w dniu 28.02.2017r. 

 
 

HUMOR 
 

Inżynierowie: mechanik, chemik i 
informatyk jadą jednym samochodem. 
Nagle silnik prycha, buczy, silnik gaśnie, 
auto staje.  
- To coś z silnikiem - mówi mechanik.  
- Myślę, że paliwo jest złej jakości - 
stwierdza chemik.  
- Wysiądźmy i wsiądźmy, może to pomoże - 
mówi informatyk. 

* * *  
 

- Czy rozpatrzyliście już moje podanie?  
Urzędnik przez godzinę szuka podania 
petenta i wreszcie wzruszając ramionami 
stwierdza:  
- Pańskiego podania nie ma. A kiedy pan je 
składał?  
- No, może jakieś pięć lat temu.  
- No, to mów pan tak od razu. Pani Stasiu! 
Niech mi pani poda teczkę "bardzo pilne"... 

 
* * *  

 

Adwokat po rozprawie smsuje do klienta, 
który nie mógł być na odczytaniu wyroku: 
"sprawiedliwość zatriumfowała".  
Klient odpisuje: "natychmiast apelować". 

 
* * *  

Policjant podczas kontroli drogowej 
przygląda się pojazdowi i pyta:  
- A gdzie wycieraczki?  
- Wymontowałem je - zbyt często wkładano 
mi za nie mandaty. 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa 
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