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Strategia Demograficzna 2040

zwiększenia elastyczności pracy:
gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4
(praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy)
gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz
rodziców dzieci do lat 4
gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w
zależności od charakteru wykonywanej pracy

zwiększenia stabilności pracy:
ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami
w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15
miesięcy
ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców:

rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po
powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka (w przypadku
małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę)
wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach
związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę

17 czerwca br. rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040, której założeniem
jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego
zastępowalność pokoleń. Zaprezentowany dokument stanowi projekt strategii, który ma
być szeroko konsultowany ze wszystkimi interesariuszami.

W ramach Strategii Demograficznej 2040 rząd zaproponował szereg rozwiązań
związanych ze zwiększeniem elastyczności zatrudnienia oraz stabilności pracy. Główne
założenia w tym obszarze dotyczą:
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https://www.gov.pl/attachment/4c8b127f-2623-4ea7-a86b-addf3263e1c4
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Praca zdalna

Polskie Forum HR złożyło uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy,
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
dotyczącego wprowadzenia pracy zdalnej w kodeksie pracy.
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Kontrola trzeźwości pracowników

Polskie Forum HR złożyło uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczącego
prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników przez pracodawców.

Opiniowane projekty ustaw
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https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/07/PFHR_praca-zdalna_Tabela-uwagi-do-projektu_09-06-2021.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911
https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/07/PFHR_Zalacznik_do_pisma_tabela_18-06-2021.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347305

