
Szanowni Państwo,
zwyczajowo przedstawiamy wybrane, najciekawsze informacje i tematy HR z minionego tygodnia. 

PRACA ZDALNA W KP WEJDZIE W ŻYCIE NAJPEWNIEJ W MARCU 2023 R.
Sejm  odrzucił  poprawki  Senatu  do  ustawy  o  pracy  zdalnej,  a  zatem  zostają  24  dni  (a nie 30)  pracy  okazjonalnej,
2 miesiące (a nie 3) vacatio legis i zobowiązanie do uwzględnienia wniosku o pracę zdalną rodzica dziecka do lat 4 (a nie
8). Przepisy wejdą w życie około połowy marca 2023. Nowe zasady kontroli trzeźwości wejdą w życie około połowy
marca 2023. Nowe zasady kontroli trzeźwości wejdą w życie na przełomie stycznia i lutego 2023 (2-tygodniowe vacatio
legis).

WLB I WARUNKI ZATRUDNIENIA PRZYJĘTE PRZEZ RZĄD – TERAZ DO SEJMU
10 stycznia br. Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakładający implementację dwóch unijnych dyrektyw:
work-life balance oraz ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Pierwsze czytanie projektu przez Sejm
planowane jest na posiedzeniu w dniach 25-26 stycznia br. Przewidywana data wejścia w życie proponowanych zmian
to kwiecień 2023 r.

ZWALNIAJĄCY PRACODAWCA MOŻE PYTAĆ O SYTUACJĘ PRYWATNĄ
Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca dokonując wyboru pracowników do zwolnienia nie może kierować się jedynie
obiektywnymi kryteriami, ale wziąć również pod uwagę ich sytuację materialną. Zwolnienie pracownika, którego sytuacja
osobista jest znacznie gorsza niż pozostałych osób zatrudnionych na stanowiskach objętych redukcją może zostać
uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wyrok SN z 11 października 2022 r. w sprawie o sygn. I PSKP
77/21

UPŁYW WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW UKRAIŃCÓW - POTRZEBNE SĄ PRZEPISY
Rząd planował do końca ubiegłego roku wprowadzić nowelizację przedłużającą ważność wielu dokumentów Ukraińców
obowiązujących do 31 grudnia 2022 r. Niestety, założony plan się nie powiódł, a nowelizacja znajduje się na etapie prac
senackich. Sytuacja ta może powodować ujemne skutki dla pracodawców w kwestii nielegalnego zatrudnienia obywateli
Ukrainy. 

PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH W SEJMIE
10 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Regulacje mają m.in.
usprawnić proces powrotów nielegalnie przebywających w UE obywateli państw trzecich do krajów swojego
pochodzenia.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Kanclerz, radca prawny, partner, Sławomir Paruch, radca prawny, partner oraz Oskar Kwiatkowski,
aplikant radcowski, prawnik.

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.

DZIEŃ DOBRY HR | 03/23

O   związkach   ze   związkami:   Weryfikacja   liczebności   organizacji   związkowych   -   17   stycznia  br.,
godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj.
Webinar:   Legalizacja    właścicieli    firm    w    Polsce:    sposoby,   terminy   i   trudności   -   17   stycznia   br.,
godz. 15:00, online. Więcej: tutaj.
Webinar: Kodeks pracy 2023 - 18 stycznia br., godz. 10:00-11:00, online. Więcej: tutaj.
Cykl Nie, bo RODO!: Ochrona danych i informacji jako słaby punkt pracy zdalnej - czy jednak na pewno? -
19 stycznia br., godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj.
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