
Szanowni Państwo,

zależy nam na tym, aby byli Państwo na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się w obszarze HR. Dlatego
przedstawiamy wybrane, najciekawsze informacje i tematy HR z minionego tygodnia. Dzięki nam będą
Państwo wiedzieć o tym co najważniejsze.

NOWE TERMINY OPŁACANIA SKŁADEK ZUS
Od  nowego  roku  zmianie  uległy  terminy opłacania przez płatników składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. Do 15 dnia miesiąca składki będą regulować płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.
spółki kapitałowe i spółdzielnie. Natomiast do 20 dnia miesiąca należności będą opłacać podmioty
nieposiadające osobowości prawnej, a więc m.in. spółki osobowe czy osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. 

„POLSCY GIGANCI” O SYGNALISTACH
W trwających nadal pracach nad projektem ustawy o ochronie tzw. sygnalistów, czynny udział wzięły spółki
Skarbu Państwa i największe polskie przedsiębiorstwa. W ramach konsultacji „polscy giganci” apelowali
między innymi o dostosowanie nowej regulacji do struktury i realiów dużych firm. Szczególnie istotną
kwestią   okazała   się   możliwość   wprowadzania   wspólnych   i   jednolitych   zasad  zgłaszania  naruszeń 
we wszystkich podmiotach należących do danej grupy kapitałowej. W przeciwnym razie bowiem każda
spółka w grupie musiałaby wdrożyć własne zasady, co znacznie utrudniłoby realizację założeń ustawy. 

WŁAŚCICIELE SKLEPÓW UCIEKAJĄ PRZED ZAKAZEM HANDLU W NIEDZIELĘ
Choć weszły w życie zmiany mające na celu uszczelnienie zakazu handlu w niedziele, wciąż istnieje
zamknięty katalog wyjątków. Przedsiębiorcy starają się korzystać głównie z tych nieprzewidujących
obowiązku  wykazywania,  że  określona  działalność  jest wiodąca (jak np. placówki pocztowe, kwiaciarnie). 
W związku z tym, od kilku dni w kraju przybyło czytelni czy dworców. Warto poddać indywidualnej analizie
swoje przedsiębiorstwo pod kątem możliwości zastosowania któregoś z ustawowych wyłączeń zakazu, lub
zlecić ją ekspertom. 

PESYMISTYCZNY OBRAZ EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI W RAPORCIE KE 
Zgodnie z przygotowywanym co 3 lata, ósmym już raportem Komisji Europejskiej o polityce spójności,
wiele mniej rozwiniętych regionów o średnich dochodach boryka się z problemem stagnacji lub upadku
gospodarczego. Te kraje pandemia dotknęła bardziej od bogatszych. Operujący tam przedsiębiorcy będą
zmuszeni radzić sobie z wieloma problemami, takimi jak starzejące się społeczeństwo i braki w sile
roboczej – niedobór w szczególności starszych i nisko wykwalifikowanych pracowników.

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Kanclerz, radca prawny, partner
Sławomir Paruch, radca prawny, partner
Oskar Kwiatkowski, aplikant radcowski, prawnik 
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Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani
stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych
informacji bez uprzedniej konsultacji.
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