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

TARCZA NADODRZAŃSKA W SEJMIE 
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy, która przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych
zakażeniem Odry. Mają oni otrzymać jednorazowe świadczenia w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego
(pracownika). Prawo do dofinansowania zależy od miejsca wykonywania działalności gospodarczej i jej przedmiotu
przeważającego. Świadczenie ma być finansowane z Funduszu Pracy. Budzi to wątpliwości ekspertów. 

EMERYCI I RENCIŚCI DOROBIĄ MNIEJ
Od 1 września 2022 roku spadły limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów. Świadczenia tych osób, które nie
osiągnęły   powszechnego   wieku   emerytalnego   zostaną   zmniejszone   w   razie   przekroczenia  limitu  przychodu 
4309,40 zł. Zawieszenie wypłaty nastąpi, gdy miesięczny przychód przekroczy 8003,20 zł. Nowe kwoty limitów podane
zostaną 1 grudnia 2022 roku.

CZĘSTE ZWOLNIENIA LEKARSKIE UZASADNIAJĄ ZWOLNIENIE POLICJANTA
W niedawnym wyroku NSA orzekł, że wprawdzie policjantowi przysługuje zwiększona ochrona trwałości stosunku
służbowego, ale ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego. Negatywne skutki długotrwałych i stale
powtarzających się absencji chorobowych mogą uzasadniać rozwiązanie z policjantem stosunku służbowego z uwagi
na ważny interes służby. Dlatego zdaniem Sądu 292 dni nieobecności w roku uzasadniały zwolnienie funkcjonariusza
(wyr. NSA z 4.082022 r. III OSK 6350/21).

PRACA W NIEDZIELE ZNOWU TRAFIŁA NA TAPET
Rząd ponownie zaprasza do debaty na temat zakazu handlu w niedziele. Reagują związkowcy. Obecnym przepisom
zarzucają uprzywilejowanie grupy pracowników handlu, choć praca w niedziele dotyczy różnych grup zawodowych.
Jedną z propozycji jest wprowadzenie do kodeksu pracy co najmniej 2 wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników
wszystkich branż lub uzależnienie pracy w niedziele od zgody pracownika. 

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ WPŁYNIE NA WARUNKI PŁACY B2B
Według   projektu   ustawy   budżetowej  na  2023 r.,  składki  na  ZUS  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą 
i niekorzystających z preferencyjnych zasad wzrosną o ponad 200 zł miesięcznie. Wynika to ze wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia. 

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!: Background screening – zakazany owoc czy uzasadnione działanie? - 7 września br.,
godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj.
PCS | MeetUp:  Zadaniowy  czas  pracy  w  tym  praca  zdalna  –  czy  i  jak  kontrolować  - 8 września br., 
godz. 11:00-11:30, online. Spotkanie jest adresowane wyłącznie do Klientów PCS | Littler. Więcej: tutaj. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Zapraszamy do udziału w  badaniu „European Employer Survey 2022".
Ankieta, której wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 5-7 minut, jest dostępna: tutaj.
Więcej o ankiecie: tutaj.
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