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

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU JUŻ PO NOWEMU
13  października  weszła  w  życie  rewolucyjna  nowelizacja  Kodeksu  spółek  handlowych. Wprowadza ona wiele zmian 
w tym tzw. prawo koncernowe, regulując zasady działania grupy spółek. Zmianie uległy również zasady
odpowiedzialności członków organów za decyzje biznesowe. Zasadniczo nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną
wykonaniem wiążącego polecenia z centrali, o ile holding został ujawniony w KRS. Ponadto, zgodnie z zasadą
biznesowej oceny sytuacji, działania menedżerów powinno się oceniać na moment podejmowania przez nich decyzji.
Członkowie organów będą mogli uniknąć odpowiedzialności również wtedy, gdy ich działanie wyrządzi szkodę spółce,
jeżeli będą działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, a przed podjęciem decyzji upewnią się, że jest
ona zasadna w świetle aktualnego stanu wiedzy, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii.

ZAKAZ SYMBOLI RELIGIJNYCH W PRACY TYLKO JEŚLI DLA WSZYSTKICH
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że regulamin pracy, zakazujący noszenia widocznych symboli religijnych,
duchowych lub światopoglądowych nie jest przejawem dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli jest stosowany w sposób
ogólny i bez rozróżnienia wobec ogółu pracowników. Jeśli więc zakazane jest w pracy noszenie hidżabu, szef powinien
też zakazać noszenia mycki i wieszania krzyża. Sygn. akt C-344/20.

NAWET 7 TYŚ. DOFINANSOWANIA NA PRACĘ ZDALNĄ
MRPiPS proponuje 7 tyś. zł dofinansowania dla firmy, za każde utworzone stanowisko pracy zdalnej na terenach
zagrożonych marginalizacją. Przewidziane miałoby być również ok 900 zł dodatku do pensji. Rząd chce upowszechnić
zatrudnianie na odległość w małych miejscowościach, przeciwdziałać wyludnianiu takich miejsc i polepszać ich sytuację.
Kontrowersje budzi propozycja, aby dofinansowanie dotyczyło pracownika w związku małżeńskim lub wychowującym
dziecko.

BĘDZIE PODWYŻKA KILOMETRÓWKI
Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia stawka za 1 km wzrośnie z 0,5214 zł do 0,89 zł dla samochodów
osobowych  o  pojemności   skokowej   silnika  do  900 cm3;   z   0,8358 zł  do  1,038 zł   dla   samochodów   osobowych 
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3; z 0,2302 zł do 0,69 zł dla motocykli oraz z 0,1382 zł do 0,42 zł dla
motorowerów. Obecne stawki obowiązują już od 15 lat, co przy rosnących cenach paliwa i utrzymania samochodów
oznacza, że odbiegają one od realiów.      

CORAZ WIĘCEJ CUDZOZIEMCÓW PRACUJE W POLSCE LEGALNIE
Liczba  obcokrajowców  ubezpieczonych  w  ZUS   pod   koniec   września   wyniosła   ponad  milion  osób.  W  stosunku 
do stycznia jest to wzrost o ponad 170 tys. osób.

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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Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety: HR Compliance w firmach w Polsce. 
Ankieta, której wypełnienie nie powinno zająć Państwu więcej niż 7 minut, jest dostępna: tutaj. 

ANKIETA: HR COMPLIANCE W FIRMACH W POLSCE WYPEŁNIJ ANKIETĘ
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