
Szanowni Państwo,

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

KOLEJNY PROJEKT USTAWY O SYGNALISTACH
W czwartek 7 lipca na stronie RCL pojawił się kolejny, trzeci już projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia
prawa. Względem ostatniej wersji wprowadzono 434 poprawki. Główne zmiany dot. danych osobowych,
odpowiedzialności firm, zakresu procedury wewnętrznej i terminu na jej uchwalenie. 

DALSZE LOSY PRACY ZDALNEJ W SEJMIE
Projekt  nowelizacji  KP  w  zakresie  pracy  zdalnej  był  przedmiotem  posiedzenia  sejmowego.  Posłowie  nie  zgodzili  się 
na odrzucenie projektu – przeciw było aż 432 z nich. Projekt tym samym został skierowany do dalszych prac legislacyjnych. 

TRWAJĄCE PRACĘ NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O SPORACH ZBIOROWYCH
MRiPS opracowuje nowe regulacje w zakresie sporów zbiorowych. Planowane zmiany obejmują m.in. określenie czasu
trwania sporu, wprowadzenie instytucji mediacji prewencyjnej oraz obowiązku zawiązania koalicji związkowej na czas
sporu.

SŁUŻBOWE AUTO DLA PRACOWNIKA Z ESTOŃSKIM CIT
Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o CIT, jeśli służbowe auto będzie wykorzystywane zarówno do celów
zawodowych, jak i prywatnych, Pracodawca od połowy jego wartości zapłaci tzw. estoński CIT. "Prywatna" część nie będzie
traktowana jako związana z działalnością gospodarczą.

ŚWIADCZENIA Z FGŚP DLA FIRM OBJĘTYCH SANKCJAMI
Ci   pracodawcy,   którzy   zostali   objęci   sankcjami   na   podstawie   przepisów  ustawy  sankcyjnej  będą  mogli  wystąpić 
z wnioskiem o przyznanie im świadczeń z Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Świadczenia trzeba
będzie przeznaczyć na zaspokojenie należności pracowniczych. Będą wypłacane z ograniczeniami. 

8,5% RYCZAŁTU DLA TESTERÓW APLIKACJI 
Osoby   świadczące   usługi   oparte   na   wspieraniu   technicznym   programistów,   weryfikacji   nowych   funkcjonalności, 
a nie na doradztwie tego dotyczącą, mogą korzystać z ryczałtu w stawce 8,5%. Potwierdza to najnowsza decyzja Dyrektora
KIS. Ta stawka będzie mieć zastosowanie wyłącznie przy spełnieniu ustawowych przesłanek.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Kanclerz, radca prawny, partner, Sławomir Paruch, 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.

O związkach ze związkami: Korzyści biznesowe płynące z weryfikacji liczebności organizacji związkowej. -
12 lipca 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online. Więcej: tutaj. 
Webinar  z  cyklu  10 najważniejszych zasad komunikacji z pracownikami po godzinach pracy.  -  13 lipca br.,
godz. 11:00-12:00, online. Więcej: tutaj. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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