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wydłużenie do 24 miesięcy okresu możliwości powierzenia pracy na postawie
oświadczenia, bez okresu rozliczeniowego,
zmian w przepisach regulujących wydawanie czasowego zezwolenia na pobyt i
pracę (m.in. odejście od wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania
czy poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia),
możliwość wprowadzenia pierwszeństwa w rozpatrywaniu spraw o wydanie
zezwolenia na pracę dla pracodawców mających strategiczne znaczenie dla polskiej
gospodarki,
skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw. Projektowane przepisy przewidują istotne zmiany w legalizacji
zatrudnienia cudzoziemców m. in.:

Projekt skierowano do pierwszego czytania w komisjach.
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Projekt ustawy

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Polski Ład - zmiany podatkowe

Sejm 29 października 2021 roku przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw, będącej częścią Polskiego Ładu. Uwzględniono część
poprawek Senatu. 

Ustawa czeka na podpis prezydenta. W przypadku jej opublikowania do 30 listopada
2021 roku, zmiany będą mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Ustawa

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1681
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1532_u/$file/1532_u.pdf
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Projekt ustawy

ustawa będzie miała zastosowanie do wszystkich podmiotów w sektorze publicznym
oraz finansowym
w sektorze prywatnym będzie miała zastosowanie dla wszystkich pracodawców
zatrudniających co najmniej 50 osób

pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób powinni wdrożyć przepisy
ustawy do 17 grudnia 2021 roku, jeżeli ustawa do tego czasu nie zostanie przyjęta
to niezwłocznie po jej wejściu w życie
pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób powinni wdrożyć przepisy ustawy
do 17 grudnia 2023 roku

pracodawcy będą mieć obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych, po konsultacjach ze stroną społeczną
za nieprzestrzeganie przepisów ustawy grożą sankcje karne w postaci kary grzywny,
ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 3

Długo oczekiwany projekt ustawy dotyczący ochrony sygnalistów został przedstawiony
przez rząd i skierowany do procesu konsultacji społecznych. Ustawa ma na celu
implementację unijnej dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa Unii.

Główne założenia ustawy:

Obecnie trwa opiniowanie w procesie konsultacji społecznych.

Projekt ustawy

Ochrona sygnalistów

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

Od 2022 roku czekają nas zmiany w systemie zasiłków, m. in.  opóźnienie w opłacaniu
składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku
chorobowego.

Informacja ZUS Tabela zmian

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/zmiany-w-zasilkach-od-2022-roku/4238317
https://www.zus.pl/documents/10182/0/Zmiany+w+ustawach_oceny+departament%C3%B3w.docx/3e1888fc-6c1d-fc8d-522f-9d87bdf3502e

