
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.

TRZEŹWOŚĆ I PRACA ZDALNA
14 lutego br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowela kodeksu pracy regulująca badanie
trzeźwości oraz pracę zdalną. Projekt przewiduje możliwość stałego badania trzeźwości oraz wykonywania testów
na obecność narkotyków. Wprowadza również szczegółowe zasady pracy zdalnej stałej i okazjonalnej, nakładając
jednocześnie nowe obowiązki w zakresie BHP, danych osobowych i zwrotu pracownikowi kosztów pracy zdalnej. 

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE
Opublikowano również projekt kolejnej ważnej nowelizacji kodeksu pracy. Dłuższy urlop rodzicielski, większa
elastyczność pracy dla rodziców małych dzieci, nowy urlop opiekuńczy na członka rodziny, czy nowe zasady
zawierania  umów  na  okres  próbny,  to  tylko  niektóre  z  nich.  Zmiany  wynikają  z  konieczności  implementacji 
do sierpnia 2022 r. dwóch ważnych dyrektyw. Projekt przekazano we wtorek do konsultacji społecznych.

NOWE ZASADY KWARANTANNY I IZOLACJI
Od   15  lutego  obowiązują   nowe   zasady   kwarantanny   i   izolacji.   Zmieniły   się   m.in.   zasady   kwarantanny 
dla  współdomowników  –  kwarantanna  trwa  tyle,  ile izolacja chorego domownika. Okres izolacji został skrócony 
z 10 do 7 dni dla wszystkich zakażonych. 

POLSKI ŁAD – Senat poparł nowelizację
Mechanizm z Rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. ma być uregulowany ustawą. 16 lutego b.r. Senat poparł
poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadził pewne modyfikacje,
m.in., że ustawa ma zacząć obowiązywać od marca a nie od lutego. Ustawa trafi teraz do Sejmu.

RZĄD ZAWIESZA PRACE NAD OSKŁADKOWANIEM UMÓW ZLECENIA 
Jeszcze kilka tygodni temu głośno było o powrocie rządu do planów pełnego oskładkowania umów zlecenia. Dziś
rządzący zawieszają prace nad tym projektem. Jak wskazują, ponowią prace nad projektem dopiero gdy
uporządkowane zostaną kwestie związane z Polskim Ładem. Możemy się zatem spodziewać powrotu tego tematu
w perspektywie kilku miesięcy. Wejście reformy w życie będzie oznaczało znaczną obniżkę wynagrodzeń
zleceniobiorców. 

CZĘSTSZE KONTROLE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH 
W zeszłym roku ZUS przeprowadził o 28% więcej kontroli niż w roku 2020 r. Wynik sprzed pandemii dalej jednak
nie  został  osiągnięty.  Kontrole  są  potrzebne.  Warto  pamiętać,  że  od  1  stycznia  2022 r. urzędnicy korzystają 
z nowych praw do kontroli, choć mają też ograniczenia.

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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