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

OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ ZA ORIENTACJĘ TAKŻE NA B2B
Z opinii rzeczniczki generalnej TSUE wydanej 8 września na zapytanie polskiego sądu wynika, że unijna dyrektywa
zakazujący dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną chroni również samozatrudnionych
(B2B).  Sprawa  dotyczyła  dziennikarza  TVP,  z  którym  nie   przedłużono   umowy  po  tym  jak  wystąpił  w  teledysku 
o świętach osób LGBT. Wyrok ma zapaść pod koniec roku.

REKORDOWA PODWYŻKA SKŁADEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W związku z prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem podstawa składki ZUS w 2023 r. wyniesie
4161 zł. Oznacza to, że składka wzrośnie o 207,20 zł na miesiąc i o 2486,40 zł na rok, czyli o 17,1%.

W SIERPNIU BEZROBOCIE SPADŁO DO 4,9%
Jak wstępnie podało MRiPS w sierpniu liczba bezrobotnych spadła o 2,1 tys. osób w stosunku do lipca. Stopa
bezrobocia wyniosła 4,9%.

PRACODAWCY POWINNI BYĆ BARDZIEJ ELASTYCZNI PRZY REKRUTACJI
7 września TSUE orzekł, że rekrutacja i wszelkie konkursy powinny odbywać się w sposób elastyczny – uwzględniać
całokształt okoliczności dot. danego kandydata i nie ograniczać się do weryfikacji sztywno zakreślonych warunków,
takich  jak  np.  uzyskanie  konkretnego  dyplomu.  Nie  można  odrzucić  kandydata  dlatego,  że  nie posiada jednego 
z dyplomów wskazanych w ogłoszeniu. Sygnatura: T-713/20

Z COVIDEM NIE MOŻNA JUŻ PRACOWAĆ
W związku z nieobowiązywaniem przepisów o izolacji i kwarantannie, zarażony koronawirusem pracownik, który
otrzyma zwolnienie, nie może pracować, nawet zdalnie. Rosnąca liczba zakażeń w zestawieniu z tym faktem wywołuje
uzasadnione obawy rynku pracy.

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.
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Paruch Mówi: "Szewc bez butów chodzi" - 12 września br., godz. 12:00, online. Więcej: tutaj.
O związkach ze związkami: Współpraca z organizacją związkową w granicach prawa i zewnętrznych
zasad obowiązujących w firmie - 13 września br., godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj. 
10  najważniejszych   zasad   motywowania  pracowników   -   14  września  br.,  godz.  11:00-12:00,  online. 
Więcej: tutaj.
HR Wellbeing Forum 2022 - 15-16 września br., formuła hybrydowa. Więcej: tutaj.
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