
Szanowni Państwo,

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

CZWARTY PROJEKT USTAWY O SYGNALISTACH
4 sierpnia br. na stronie RCL pojawił się kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
Najistotniejsze zmiany dotyczą możliwości zawarcia w procedurze naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów
etycznych. 

UNIJNE   DYREKTYWY   WS.  PRZEJRZYSTYCH  WARUNKÓW  PRACY  I  WORK  LIFE  BALANCE  NIEWDROŻONE 
W TERMINIE
Kolejno 1 i 2 sierpnia minął termin wdrożenia unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych warunków pracy i work life
balance. Choć polski ustawodawca nie dotrzymał tego terminu i zgodnie z zapowiedziami prasowymi nowelizacja
wejdzie w życie w styczniu 2023 r., to należy mieć na uwadze, że szykuje się prawdziwa rewolucja w prawie pracy.
Projekt dostępny na RCL z 15 lipca ma być „ostatecznym”. 

NIEKTÓRE SKLEPY SPOŻYWCZE OTWIERAJĄ SIĘ W NIEDZIELE
Część  sklepów  spożywczych  rozważa  zajęcie  się  wypożyczaniem książek. W ten sposób będzie mogła się otworzyć 
w niedziele. MRPiPS wystąpiło do inspekcji pracy o przeprowadzenie wzmożonych kontroli przestrzegania ograniczeń
handlu w niedziele.

SPECJALNE OKULARY KOREKCYJNE FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ
Zgodnie z wydaną 14 lipca br. opinią rzecznik generalnej TSUE, zatrudnionemu przy monitorze przysługuje zwrot
kosztów specjalistycznych okularów korekcyjnych, a nie tylko tych zwykłych, jeśli obowiązek korzystania z nich wynika
z badania wzroku. Sprawa dotyczyła pracownika, który domagał się refundacji ponad 500 euro za okulary, w sytuacji,
gdy lekarz zalecił bardziej zaawansowane szkła, odpowiednie do rodzaju obowiązków świadczonych przez
zatrudnionego. Sygnatura: C-392/21

PRACOWNICY RZADZIEJ IDĄ DO SĄDU
O 16% spadała w ubiegłym roku liczba pozwów pracowniczych (aż o 70% od 2014 r.). Powodem jest długi czas
postępowań sądowych. Pracownicy zamiast kilkuletniego procesu, którego wynik nie jest pewny i generuje koszty
wolą zmienić pracę.

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.

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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