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1.Rozszerzenie przepisów dotyczących pracy zdalnej w okresie epidemii
Ustawa Covid-19 stopniowo rozbudowała przepisy określające zasady polecenia pracownikom wykonywania
pracy zdalnej, w tym warunki techniczne oraz prawa i obowiązki każdej ze stron w związku z wykonywaniem
zadań na odległość.
Więcej

2.Objęcie PPK ostatniej grupy pracodawców 

Do 23 kwietnia 2021 r. najmniejsi pracodawcy obowiązani do wprowadzenia PPK mieli obowiązek
wprowadzenia umowy  o zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. 
Więcej

3.Wydłużenie kadencji działaczy związkowych i Społecznych Inspektorów Pracy 

19 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy wydłużające kadencję m.in. organów związków zawodowych oraz
społecznych inspektorów pracy. Przewidują one możliwość ich dalszego funkcjonowania w okresie stanu
epidemii i zagrożenia epidemicznego, jeśli wybory do nich z powodu tych stanów nie mogą zostać
przeprowadzone. 
Więcej 

4.Wejście w życie przepisów o ochronie sygnalistów
Do 17 grudnia 2021 r. krajowy ustawodawca miał obowiązek transponować przepisy unijnej Dyrektywy                 
o ochronie sygnalistów. Do dnia publikacji niniejszego opracowania projekt krajowej ustawy o ochronie
sygnalistów nie przebrnął przez proces legislacyjny.
Więcej

5.Rejestr umów o dzieło
Od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła zostali zobowiązani do
informowania ZUS o zawarciu umowy w tym przedmiocie. ZUS prowadzi ewidencję takich umów.

6.Zgłaszanie kodu zawodu 

Od 16 maja 2021 r. w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego znaleźć musi się kod
wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu. Nowy obowiązek dotyczy tylko ubezpieczonych zgłaszanych
do ZUS od tej daty. 
Więcej

https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/artykul/praca-zdalna-w-projekcie-nowelizacji-kp/
https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/artykul/ostatni-dzwonek-na-wdrozenie-ppk-dla-prawie-najmniejszych-pracodawcow/
https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/artykul/przepisy-covid-wydluzaja-kadencje-dzialaczy-zwiazkowych-i-sip/
https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/artykul/przepisy-covid-wydluzaja-kadencje-dzialaczy-zwiazkowych-i-sip/
https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/artykul/ochrona-sygnalistow-jest-juz-projekt-ustawy/
https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/artykul/nowy-lad-w-prawie-pracy/
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