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

O KWOCIE RYCZAŁTU ZA PRACĘ ZDALNĄ ZDECYDUJE PRACODAWCA
Sejmowa podkomisja odrzuciła pomysł, aby wysokości stawki ryczałtu za prąd i Internet w przypadku pracy zdalnej była
ustalona w przepisach. Z uwagi na wysoką inflację przepisy wymagałby regularnej zmiany. Kolejne posiedzenie
podkomisji 11 października. Przedmiotem obrad będzie m.in. okazjonalna praca zdalna oraz BHP.

TSUE: UMOWA MOŻE BYĆ FAKTURĄ VAT
Jeśli  w  umowie  jest  wskazana  kwota  VAT oraz  są w niej opisane podstawowe elementy transakcji, to można ją uznać 
za fakturę – tak stwierdził Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Raiffeisen Leasing (C-235/21).

MOŻNA SIĘ PIĘKNIE RÓŻNIĆ
Powołano do życia Fundację Razem dla Różnorodności w Biznesie, która będzie kontynuować czteroletnią pracę
społecznej    Inicjatywy    Razem   dla   Różnorodności   w   Biznesie.   Jej   priorytety   to  współpraca   pokoleń,  synergia 
kobiet    i   mężczyzn,    wielokulturowość,   włączanie    osób   z   niepełnosprawnościami.   Jednym    z   założycieli    jest 
r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki z PCS | Littler.

W KRYZYSIE MOŻNA NIE FINANSOWAĆ PPK
Na fali trwającego kryzysu pracodawcy powinni wiedzieć, że mogą nie finansować wpłat do PPK, m. in. jeśli wprowadzili
przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy. Możliwość niedokonywania wpłat dotyczy wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w czasie
przestoju albo stosowanie wobec niego obniżonego wymiaru czasu pracy.

UCIECZKA PRZED MOBILIZACJĄ
Na   skutek   ogłoszonej    mobilizacji   agencje   zatrudnienia   odnotowują   skokowy   wzrost   zainteresowania   Rosjan 
i Białorusinów pracą w Polsce. Problemem będzie uzyskanie przez nich wymaganych zezwoleń na pobyt i pracę, czego
Polska nie chce im ułatwiać.

LICZBA PRACUJĄCYCH EMERYTÓW ROŚNIE
Jeszcze w 2015 r. liczba pracujących emerytów wynosiła 575,4 tys. Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej  pod  koniec  2021 r.  było  to  już  812,9 tys.  Średni  wiek  pracującego  emeryta wynosi 67 lat dla mężczyzn 
i 66 lat dla kobiet. W planach polityki senioralnej Ministerstwa na kolejne lata znajduje się dalsze maksymalne
zwiększanie aktywności osób starszych i zapewnienie opieki seniorom. 

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.

DZIEŃ DOBRY HR | 42/22

Webinar: Gender Pay Gap – praktyczne rozwiązania w świetle unijnych przepisów o transparentności
wynagrodzeń - 10 października br., godz. 11:00-12:00, online. Więcej: tutaj.
O  związkach  ze  związkami:  Zachowanie   reguł  compliance  w  relacjach  ze  związkami  zawodowymi 
- 11 października 2022 r., godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj.
Konferencja Czas pracy w dobie elastyczności, work-life balance i pracy zdalnej - 12 października br.,
godz. 10:00-13:00, online. Więcej: tutaj.
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