
Kurs HR Compliance Expert:  Tajemnice firmy – jak zabezpieczyć to co mamy najcenniejsze w ramach dostępnych
środków prawnych? - 17 maja br., godz. godz. 11:00 – 12:00, online. Udział jest odpłatny. Więcej: tutaj.
Pracodawca i Pracownik w sądzie: Jak wygrywać sprawy pracownicze? – cz. II - 18 maja br., godz. 11:00-11:45,
online. Więcej: tutaj.
HR w Chmurze: Praca zdalna z zagranicy - 19 maja br., godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj.

Szanowni Państwo,

zwyczajowo,    zaczynamy    poniedziałek    przedstawiając    Państwu   wybrane,  najciekawsze  informacje i tematy HR 
z minionego tygodnia.

SEJM UCHWALIŁ KOLEJNĄ NOWELIZACJĘ POLSKIEGO ŁADU
Celem uchwalonej 12 maja ustawy jest zapanowanie nad chaosem wywołanym Polskim Ładem. Najważniejsze zmiany,
które przewiduje projekt obejmują obniżkę stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%, likwidację ulgi
dla klasy średniej z mocą wsteczną od 1 stycznia, powrót wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem oraz
możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.
Rozwiązania te będą stosowane przy rozliczeniu całego roku podatkowego. Jeżeli jednak okaże się, że obecnie
obowiązujące przepisy są dla podatnika korzystniejsze, będą one mogły być w stosunku do niego wciąż stosowane.
Nowelizacją zajmie się teraz Senat. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca b.r.

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZAMIAST STANU EPIDEMII 
Od  16  maja  nie  obowiązuje   już   stan   epidemii,   który   został   zastąpiony   stanem   zagrożenia   epidemicznego. 
Ma  to  znaczenie  z   punktu   widzenia   przepisów   „Tarczy  antykryzysowej”.  Wiele  z  nich  przestanie  obowiązywać 
w  momencie   zniesienia   stanu   epidemii,   stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  po  upływie  okresu  wskazanego 
w poszczególnych przepisach (np. 3 mies. po ich zniesieniu). Zgodnie z zapowiedziami, stan zagrożenia
epidemicznego ma zostać utrzymany do końca września, a więc przepisy antycovidowe obowiązywałyby w takim
przypadku tylko do końca 2022 r. Po zniesieniu zarówno stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego
zmienią się m.in. zasady badań lekarskich pracowników oraz ich ważności, szkoleń BHP czy udzielania zaległego
urlopu.

PODWYŻKA SKŁADEK ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD NOWEGO ROKU
Nawet  milion  mikroprzedsiębiorców  opłacających  składki  w  podstawowej  wysokości będzie musiało płacić składkę 
o  187,56  zł  wyższą   niż   obecnie.  Zmiana  związana  jest  z  planowanym   wzrostem   przeciętnego  wynagrodzenia 
do 6839 zł w 2023 roku. To od niego liczone są zryczałtowane składki płacone przez prowadzących działalność
gospodarczą.

LEKARZ NIE WYSTAWI L4 PODCZAS TELEPORADY? 
Eksperci zwracają uwagę na szerzący się proceder „kupowania” przez pracowników zwolnień lekarskich w ramach
teleporad. Placówki zajmujące się udzielaniem teleporad niejednokrotnie oferują w Internecie możliwość uzyskania
krótkoterminowego zwolnienia. Sytuacja taka negatywnie wpływa na poziom absencji chorobowych pracowników,
którzy  przebywają  na  zwolnieniach  lekarskich  pomimo braku podstaw do ich uzyskania. Ministerstwo Zdrowia wraz 
z ZUS rozważają podjęcie wspólnych działań celem rozwiązania zaistniałego problemu. ZUS rozpoczął już kontrolę
lekarzy wystawiających zwolnienia lekarskie podczas teleporad. 

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Kanclerz, radca prawny, partner oraz 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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