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INFORMACJA W ZAKRESIE KLUCZOWYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA W 2022 ROKU

- wpływ na funkcjonowanie organizacji i przedsiębiorstw
- konieczność wdrożenia/aktualizacji dokumentacji
- pomoc Ekspertów Konsorcjum FOURLEX

I.

Informacja prawna w zakresie nowelizacji Ustawy - Kodeks pracy - omówienie zmian.

Celem nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy a także niektórych innych ustaw jest wdrożenie do polskiego porządku
prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i
opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Ponadto zmiana przepisów ma na celu wprowadzenie zmian
zapewniających pełną zgodność przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę na czas określony z dyrektywą Rady
1999/70/WE z dnia 29 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony.
Wykaz wprowadzanych zmian w ustawie - Kodeks pracy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych
Zmiany w zakresie nawiązywania umów o pracę na okres próbny
Konieczność ustalenia dnia nawiązania stosunku pracy
Zapewnienie prawa do równoległego zatrudnienia
Nowy katalog informacji o warunkach zatrudnienia
Zapewnienie prawa do złożenia wniosku przez pracownika o zmianę formy pracy
Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony przez pracodawcę
Zwiększenie wymiaru przerw w pracy
Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej
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▪
▪
▪
▪
▪

Wprowadzenie urlopu opiekuńczego
Elastyczna organizacja pracy
Zmiany w urlopach związanych z macierzyństwem
Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników
Nowe zasady organizacji pracy zdalnej

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidziana jest kara grzywny od 1.000 do 30.000 złotych, która będzie
obowiązywać także w przypadku nowych wykroczeń.
W celu przygotowania pracodawców na nadchodzące zmiany w obszarze prawa pracy nasi Eksperci opracowali nowe
wzory dokumentów:
▪
▪
▪
▪
▪

II.

umów o pracę
informacji o warunkach zatrudnienia
zapisów regulaminu pracy aktualizujących postanowienia wymagane nowymi przepisami
polityki trzeźwości
porozumień/regulaminów pracy zdalnej wraz z mechanizmem liczenia ekwiwalentu/ryczałtu za jej wykonanie

Informacja prawna w zakresie wejścia w życie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 grudnia 2021 roku DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy o
ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (planowane wejście przepisu w życie – wrzesień 2022 r.) podmiot prawny
zobowiązany będzie do:
▪
▪
▪
▪
▪

opracowania i wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych
opracowania wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych
prowadzenia rejestru zgłoszeń
opracowania systemu zachęt do przekazywania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa
aktualizacji procedur RODO w ww. zakresie
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Uczestnik Konsorcjum FOURLEX – spółka celowa signAlert powołana zgodnie z przepisami wyłącznie do celów obsługi
zgłoszeń naruszeń prawa w celu uniknięcia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów realizuje usługi
wdrożeniowe w zakresie:
▪

audytów obszarów Compliance wraz z ich certyfikacją – tworzymy ryzyka dla wszystkich obszarów operacyjnych
przedsiębiorstwa

▪

opracowania procedur zgłoszeń naruszeń prawa

▪

aktualizacji dokumentacji RODO

▪

wdrożenia niezależnego systemu informatycznego PROLEGAL24 do obsługi zgłoszeń na zewnętrznym serwerze

▪

świadczenie usług Oficera Compliance – zgodnie z możliwościami i ograniczeniami nałażonymi przez przepisy
regulujące działania podmiotu zewnętrznego obsługującego zgłoszenia naruszenia prawa

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na stronie www.signalert.pl

III.

Informacja prawna w zakresie nowelizacji przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Nowelizacja KSH zaplanowana 13 października 2022 r. wprowadza istotne zmiany dotyczące funkcjonowania grup spółek
oraz zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami.

Zmiany obejmują następujące obszary:

▪

Implementację prawa grup spółek – tzw. prawo holdingowe

▪

Zmiany w przepisach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych

▪

Wprowadzenie przepisów dotyczących organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
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▪

Zmiany w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych

▪

Rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym
wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.

Eksperci FOURLEX świadczą usługi doradcze i wdrożeniowe pomagając przedsiębiorcom w ocenie wpływu nowych
regulacji na funkcjonowanie Spółek, powiązań kapitałowych i osobowych oraz analizy korzyści i ryzyka związanego ze
stosowania prawa holdingowego. Pomagamy w tworzeniu planów restrukturyzacyjnych w kontekście zastosowania
przepisów podatkowych.

IV.

Informacja prawna w zakresie nowelizacji praw konsumenta.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (skierowany pod obrady Sejmu),
który implementuję w polskim porządku prawnym założenia tzw. dyrektywy Omnibus nałoży na sprzedawców
detalicznych obowiązek, w przypadku obniżki ceny, podawania również najniższej ceny tego towaru czy usługi. Nowe
przepisy zobowiążą sprzedawców do szerszego informowania o cenach produktu sprzed promocji. Część zmian
wynikających z kolei z implementacji tzw. dyrektywy towarowej są przedmiotem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wychodząc naprzeciw nowelizacji przepisów zespół FOURLEX świadczy pomoc prawną i doradczą, głównie dla sektora
handlu tradycyjnego i e-commerce w zakresie:
▪

przygotowania polityki cenowej i regulaminów promocji

▪

przygotowania/aktualizacji regulaminów reklamacji produktów i towarów

▪

przygotowania mechanizmów plasowania produktów na stronach www i porównywarkach cen
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V.

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Nowe przepisy, których uchwalenie zaplanowane jest w ostatnim kwartale 2022 roku zakładają możliwość
prowadzenia postępowania wobec podmiotu zbiorowego niezależnie od procesu przeciwko działającej w jego imieniu
osobie fizycznej. Wskazany mechanizm pociągania do odpowiedzialności w sposób znaczący zwiększy ryzyko prawne
ciążące na przedsiębiorcach. Główną przesłanką pociągnięcia do odpowiedzialności osoby prawnej będzie fakt
popełnienia przestępstwa na jej korzyść, niezależnie od tego zidentyfikowanie sprawcy czynu zabronionego jest
możliwe.
Sankcje, które będą mogły zostać nałożone wskutek postępowania sądowego obejmują:
1. powiązanie ich z wysokością przychodu
2. podniesienie progu zagrożenia karą do 10 tys. zł
3. Pułap zagrożenia zostanie zwiększony - do 30 mln zł

Wobec konieczności zastosowania nowych mechanizmów nadzoru nad wskazaną odpowiedzialnością Eksperci
FOURLEX udzielają Klientom wsparcia w zakresie przygotowania mitygacji ryzyka i niezbędnych praktyk mających
na celu jego minimalizację.

Zapraszamy do współpracy!

