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praca zdalna - wydłużenie obowiązywania

antykryzysowych regulacji

zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

w ramach świadczenia usług

Tikrow nowym członkiem PFHR

HOT NEWS!

LEGISLACJA

5 września wejdą w życie zmiany w przepisach

wydłużające obowiązywanie antykryzysowej regulacji

ws. możliwości polecania pracy zdalnej

przyjęto zmiany w ustawie o delegowaniu

pracowników w ramach świadczenia usług

dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września br.

RYNEK

rynek pracy w dobie pandemii oczami pracowników -

wyniki badania agencji rekrutacyjnej People

Tikrow nowym członkiem Polskiego Forum HR
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Agencja rekrutacyjna People przeprowadziła ankietę, której celem było zbadanie
nastrojów polskich pracowników w związku z pandemią, ich obawy o obecne
stanowisko, a także gotowość do zmiany pracy.
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INFORMACJE

Rynek pracy w dobie pandemii oczami pracowników

Tikrow nowym członkiem Polskiego Forum HR

TIKROW to polska firma, jeden z liderów gig economy – trendu w gospodarce
opierającego się na realizacji projektów, zadań w wybranym miejscu i czasie, w oparciu
o platformy cyfrowe.TIKROW jest właśnie taką platformą łączącą firmy mierzące się z
problemem braku „rąk do pracy”, a tym samym nagłą potrzebą czasowego zatrudnienia
dodatkowych pracowników wynikającą np. ze wzrostu zamówień, lub niespodziewanej
absencji pracowników i potencjalnych pracowników, poszukujących pracy w systemie
„na godziny”.

Więcej informacji

http://media.people.com.pl/105512-rynek-pracy-w-dobie-pandemii-oczami-pracownikow
https://tikrow.com/


W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację przepisów ustawy o delegowaniu
pracowników w ramach świadczenia usług, której celem jest wdrożenie dyrektywy UE
2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i  opiekunom
przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy
niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do
20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
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Treść ustawy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września br.

Wydłużenie obowiązywania przepisów dot. pracy zdalnej

Ustawodawca odpowiedział na apel pracodawców i przedłużył obowiązywanie
antykryzysowych regulacji dot. możliwości polecenia pracy zdalnej. Więcej informacji na
stronie 4. 

Treść rozporządzenia

Poradnik delegowania IMP

Informacja od resortu pracy

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142301.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000148901.pdf
https://inicjatywa.eu/15511/poradnik-imp-prawidlowe-delegowanie-pracownikow-po-30-lipca-2020/
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-odpowiadamy-na-najczesciej-zadawane-pytania


Wydłużenie obowiązywania przepisów dot.
polecenia pracy zdalnej

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o
delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która
wydłuża obowiązywanie antykryzysowej regulacji ws. możliwości polecania pracy zdalnej.

Zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 3  ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

„1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego   z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,  w celu
przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez
czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego
wykonywania (praca zdalna)”

Nowa regulacja ws. pracy zdalnej wejdzie w życie z dniem 5 września br.
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PRACA ZDALNA

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142301.pdf
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KALENDARZ PFHR

09.09 AKADEMIA MANAGERA PFHR: Podróż od Managera do Lidera,
online

16.09 SZKOLENIE PFHR: Czas pracy od A do Z, online

21.09

24.09

25.09

28.09

SZKOLENIE PFHR: Zatrudnianie i pobyt cudzoziemców COVID 19
- zmiany prawa 2020, online

Spotkanie członków PFHR

AKADEMIA MANAGERA PFHR: Automotywacja i motywowanie
zespołu, online

SZKOLENIE PFHR: Abecadło prawa pracy, online


