
 

PERSPEKTYWY | HR 
W WAKACJE 

1 
www.pcslegal.pl  

 
 
Szanowni Państwo, 

 

Pomimo okresu wakacyjnego, w obszarze zmian w prawie pracy i podatkach pracowniczych 

dzieje się bardzo dużo. To specjalne wydanie Perspektyw HR poświęcamy przedstawieniu 

kluczowych informacji w zakresie zmian, które już weszły w życie oraz zmian, które 

prawdopodobnie staną się prawem już za chwilę. 

 

Pracodawcy powinni przede wszystkich przyjrzeć się tematom nowych regulacji w zakresie 

pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. Sejm pracuje nad tymi przepisami i spodziewamy 

się wejścia w życie tych przepisów jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Warto już teraz 

zacząć przygotowania do wdrożenia tych regulacji w Państwa organizacji, bo czasu na ich 

wdrożenie po wejściu w życie nowych regulacji będzie niewiele – okres vacatio legis ma 

wynieść jedynie 14 dni. 

 

1 lipca 2022 r. weszły w życie kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Mamy do czynienia 

z obniżką stawki PIT czy likwidacją lub zmianą niektórych ulg, w tym ulgi dla klasy średniej. 

Warto usystematyzować wiedzę na temat Polskiego Ładu 2.0 wśród wszystkich 

pracowników w Państwa organizacjach. 

 

Warto też wspomnieć o zmianach w Kodeksie pracy w zakresie m.in. implementacji 

dyrektywy work-life balance. Zmiany obejmą m.in. nowe zasady wypowiadania umów na 

czas określony, zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem czy w umowach na okres 

próbny. 

 

7 lipca 2022 r. pojawiła się kolejna wersja projektu dotyczącego sygnalistów. Oznacza to, 

że proces legislacyjny w tym zakresie również może przyspieszyć w te wakacje. Warto 

trzymać rękę na pulsie. 

 

Na koniec, przypominamy, że u tych z Państwa, gdzie funkcjonują związki zawodowe 

otwiera się okno do składania zastrzeżeń co do informacji o liczebności organizacji 

związkowej. Do 11 lipca 2022 r. organizacje te mają termin na przedstawienie Państwu 

informacji i liczbie ich członków, a od tego momentu macie Państwo 30 dni na złożenie 

ewentualnych zastrzeżeń. Chętnie opowiemy więcej o tej procedurze i naszych 

doświadczeniach. 

 

Zapraszam do lektury – czy to w biurze czy pod palmą 😊 

 

Bartosz Tomanek 
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Praca Zdalna 

 

 

 

Kontrola trzeźwości 
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Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy 

 

 

 

Polski Ład 2.0 
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Kontrola liczebności organizacji związkowej 

 

Sygnaliści 
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