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Projekt ustawy o aktywności zawodowej

oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego,
cyfryzacja procesów obsługi klientów PUP,
zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego
lub czasowego,
wprowadzeniu instrumentów dla rodzin i dla kobiet powracających na rynek pracy,
poszerzenie grupy klientów urzędów pracy o osoby bierne zawodowo,
zmniejszenie obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców:

zmniejszenie zakresu obligatoryjnych informacji wymaganych od pracodawcy
zgłaszającego ofertę pracy,
rezygnacja z ograniczenia dla pracodawców w zakresie wyboru PUP, z którym
chcą współpracować w zakresie realizacji ofert pracy, 
rezygnacja z sankcji za odmowę przyjęcia odpowiedniej pracy przez osoby
bezrobotne,

prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa
zawodowego poza działalnością regulowaną,
świadczenie usług polegających na gromadzeniu w postaci dokumentu
elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach
pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych działalnością regulowaną,
wymagany wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Resort pracy opublikował projekt ustawy o aktywności zawodowej. Nowe przepisy mają
zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt zasadniczo zmienia kwestie podejścia do osób bezrobotnych, działań urzędów
pracy oraz przewiduje m.in. zmiany w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zmianie ulegną również przepisy regulujące zasady działalności agencji zatrudnienia.

Główne założenia projektu:

Projekt znajduje się obecnie w trybie konsultacji publicznych.

Projekt ustawy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364850
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Nowelizacja specustawy dot. pomocy obywatelom Ukrainy

wydłużenie okresu ważności dokumentów pobytowych do dnia 24 sierpnia 2023 r.,
nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL,
legalizację pobytu bez konieczności składania wniosku o pobyt czasowy (likwidacja
instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie
uproszczonym).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował projekt ustawy o zmianie
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

To kolejna nowelizacja specustawy, tym razem projekt zakłada m. in.:

Ponadto, projektodawca chce wprowadzić zmiany w tzw. ustawie covidowej poprzez
uchylenie przepisów dotyczących przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców ze
względu na stan epidemii / zagrożenia epidemicznego. 

Po upływie 30 dni od opublikowania projektowanej ustawy mają przestać obowiązywać
przepisy dotyczące m. in. przedłużenia terminu do złożenia wniosku o pobyt czasowy,
ważności kart pobytu, wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Projekt ustawy

Koniec oświadczeń dla obywateli Rosji

Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, od dnia 28 października
br. obywatelom Rosji nie może zostać powierzone wykonywanie pracy na podstawie
tzw. oświadczenia. Na oświadczeniach obowiązujących przed dniem wejścia w życie
zmian, obywatele Rosji mogą kontynuować wykonywanie pracy do czasu upływu jego
ważności.

Rozporządzenie

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365505/katalog/12921510#12921510
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=25
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2203
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Prace nad zmianami w prawie pracy

W dalszym ciągu trwają prace nad ustawami nowelizującymi przepisy prawa pracy w
poniższym zakresie.

Dostosowanie do unijnych dyrektyw ws. warunków pracy i work-life-balance

Projekt ustawy

Ochrona sygnalistów

Projekt ustawy

Praca zdalna

Proces legislacyjny

Sejmowa podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu
postępowania administracyjnego zakończyła prace nad projektem. Komisja sejmowa
powinna rozpoznać projekt w dniu 16 listopada br. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12356556/12855413/12855417/dokument569197.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12352401/12822845/12822850/dokument564082.docx
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5D0191B79D36D6B0C125885B005176CA
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PODKOMISJAND&NrKadencji=9&KodPodKom=NKK03S

