
Szanowni Państwo,

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

WZRASTAJĄ KOSZTY DELEGACJI 
Od 28 lipca wrosła z 30 zł do 38 zł dieta przysługujące pracownikom odbywającym krajowe podróże służbowe. Pierwszą
od dziewięciu lat podwyżka, objęła nie tylko stawkę diety, ale również obliczane na jej podstawie ryczałty – za dojazd
komunikacją   oraz   noclegowy,  odpowiednio  do  7,60 zł  i  57 zł.  Pracownicy  i  związki   domagają  się  aktualizacji  kwot 
na wyjazd zagraniczny i za używanie samochodów prywatnych do celów zawodowych. 

WŁAŚCICIEL FIRMY TRANSPORTOWEJ TEŻ MA PRAWO DO DIETY
Aby uznać wyjazd za podróż służbową, należy ustalić, czy ma on bezpośredni związek z działalnością gospodarczą. Jeśli
tak, to właściciel firmy może sobie przyznać dietę i zaliczyć ją do kosztów podatkowych do wysokości kwot
przysługujących pracownikom. Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

DOPUSZCZALNE RÓŻNICOWANIE DODATKÓW
TSUE uznał, że przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie, aby pracodawca przewidział różną wysokość dodatków dla
pracowników pracujących w nocy (jeśli jest to obiektywnie uzasadnione). Przyznanie 50% dodatku dla pracowników
pracujących sporadycznie w nocy, a 20% dla których pracują regularnie pracodawca uzasadniał potrzebą
zrekompensowania utrudnień związanych z niestabilności godzin pracy i nagłą ingerencją w czas wolny. Wyrok z 7 lipca
2022 r., C 257/21 i C 258/21

CZAS PRACY Z DWÓCH UOP Z JEDNYM PRACOWNIKIEM TRZEBA ŁĄCZYĆ
Sędziowie TSUE orzekli, że czas pracy jednego pracownika z kilku umów z tym samym pracodawcą należy kumulować
przy ustalaniu minimalnego odpoczynku. Przez analogię, wyrok TSUE można odnosić także do nadgodzin. Pracodawcy
powinni o tym pamiętać, zarządzając kwestią roszczeń o nadgodziny. Sygnatura akt: C-585/19.

BEZROBOCIE NAJNIŻSZE OD PONAD 30 LAT
Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła
4,9%.  Jest  to  spadek  o  0,2 pkt.  proc.  względem poprzedniego miesiąca. Tak niskie bezrobocie ostatni raz odnotowano 
32 lata temu (4,5% w sierpniu 1990 roku).

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.

Nie, bo RODO!  – Praca zdalna zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych – jak skutecznie się więc
ochronić? - 3 sierpnia br., godz. 11:00 – 11:45, online. Więcej: tutaj. 
10 nadchodzących zmian w prawie pracy. - 10 sierpnia br., godz. 11:00-12:00, online. Więcej: tutaj.
Zdrowe Miejsce Pracy:  Problemy psychiczne pracownika – jak na nie reagować? -  11 sierpnia br., godz.
11:00-11:45, online. Więcej: tutaj. 
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