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

SENAT PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ PRACY ZDALNEJ Z POPRAWKAMI 
15 grudnia br. Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, ale z poprawkami.
Oznacza to powrót nowelizacji do Sejmu, który zajmie się zgłoszonymi poprawki, a dotyczą one: zwiększenia wymiaru
okazjonalnej  pracy  zdalnej  z  24  do  30  dni w roku kalendarzowym; wydłużenie vacatio legis w zakresie pracy zdalnej
z 2 do 3 miesięcy; podniesienie wieku dziecka uprawniającego rodzica do złożenia wniosku o pracę zdalną, który co do
zasady pracodawca będzie musiał uwzględnić, z 4 do 10 roku życia; oraz obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
wniosku o pracę zdalną złożonego przez pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej
rodziny    lub    inną    osobą    pozostającą    we    wspólnym    gospodarstwie   domowym,   posiadającymi   orzeczenie
o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Posiedzenie sejmu w tej sprawie,
wbrew pierwotnym ustaleniom, obędzie się dopiero w przyszłym roku, najprawdopodobniej 11 stycznia 2023 r. 

SN: ZAKAZ DYSKRYMINACJI GRANICĄ DLA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Sąd Najwyższy za przejaw dyskryminacji uznał fakt odmowy przyznania stroju damskiego osobie przechodzącej proces
zmiany płci, która utożsamiała się z płcią żeńską, lecz z dowodu osobistego wynikało, że jest mężczyzną. (wyrok Izby
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2022 r., sygn. akt I NSNc 575/21)

ZMIANY W FINANSOWANIU SKŁADEK ZDROWOTNYCH W 2023 R. 
Od 1 stycznia 2023 r. z budżetu państwa nie będą już finansowane składki zdrowotne m.in. żołnierzy odbywających
zasadniczą służbę wojskową, studentów czy doktorantów. Osoby te nadal będą  korzystały ze  świadczeń NFZ
zachowają status osoby ubezpieczonej, lecz składki za nich nie będą odprowadzane do funduszu. Nowelizacja została
uchwalona przez Sejm 16 listopada 2022 r. 

UŁATWIENIA DLA UKRAIŃCÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH POBYT W POLSCE
Sejm wniósł poprawkę do specustawy ukraińskiej, zgodnie z którą Ukraińcy będą mogli składać wnioski o pobyt przy
pomocy systemu teleinformatycznego. W systemie tym zgromadzone będą dane podawane wcześniej przy
występowaniu o zezwolenie, dzięki czemu nie trzeba będzie ich ponownie przekazywać. Zmiany mają na celu
przyspieszenie i ułatwienie procedury dla osób chcących pozostać w Polsce. 

ZUS PRZEDSTAWIŁ PROGNOZY WYLICZEŃ PRZYSZŁYCH ŚWIADCZEŃ
Zakład ubezpieczeń społecznych dokonał obliczeń prognozowanych świadczeń z funduszu. Dla obecnych 40-letnich
mikroprzedsiębiorców nie są one optymistyczne. Pomimo wzrostu wysokości składek spora część z nich
prawdopodobnie  nie  zdoła  zebrać  kwoty  pozwalającej  na  wypłatę  gwarantowanego  świadczenia.  W konsekwencji
to budżet państwa będzie musiał zrekompensować powstałą różnicę. 

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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Porozmawiajmy o pieniądzach: Budowa systemu premiowego „krok po kroku”– o czym należy pamiętać
by działał? - 12 stycznia 2023 r., godz. 11:00-11:45, online. Wiecej: tutaj.
Konferencja Wynagrodzenia i benefity 2023: Akcje, fantomy, premie czy nagrody? Elastyczne sposoby
wynagradzania pracowników - 25 ‑ 26 stycznia 2023 r. Więcej: tutaj.
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