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PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Uregulowanie szczegółowych wymagań dla stacji wodoru

Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 7 października 2022 r.           
w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru
Dz.U. 2022 poz. 2158

Wejście w życie: 5 listopada 2022 r.

Powyższy akt określi ramy prawne, dzięki którym umożliwione zostanie
bezpieczne rozwijanie gospodarki wodorowej, gdyż będzie on w swojej treści
zawierał ramy prawne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji,
modernizowania oraz naprawy stacji wodoru. Akt ten będzie również stanowił
o nadaniach technicznych, jakimi stacje będą poddawane wskazując ich
terminy jak również treść wniosku o ich przeprowadzenie i załączniki, które
wspomniany wniosek powinien zawierać. Niniejsze rozporządzenie będzie
również zawierało wysokości opłat z tytułu badań technicznych stacji wodoru. 
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PRAWO PRACY
Zakazy zatrudniania obywateli Rosji na uproszczonych zasadach 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października
2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli
stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz
przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2204)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w
których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U.
poz. 2203).

Wejście w życie: 28 października 2022 r. 
 
Zgodnie z rozporządzeniami, przedsiębiorcy nie będą mogli zatrudniać
obywateli Rosji na uproszczonych zasadach.
Federacja Rosyjska została wykreślona z procedury oświadczeniowej, z
której mogą korzystać już tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii
i Ukrainy, a która umożliwiała legalizację zatrudnienia w Polsce w 7 dni.  
Obywatele Rosji, którzy pracowali legalnie przed wprowadzeniem
powyższych zmian, mogą nadal świadczyć pracę, ale tylko do czasu upływu
ważności zezwolenia lub oświadczenia.
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Innowacyjny podatnik
Mając świadomość trwającego chaosu informacyjnego w zakresie zmian

podatkowych w bieżącym roku, postanowiliśmy wskazać Państwu kluczowe dla

biznesu mechanizmy. 

Specjalnie przygotowany w tym celu poradnik zawiera wybrane informacje            

o ulgach podatkowych, istotnych dla każdego innowacyjnego podatnika. 

Wyrażamy nadzieję, że będzie on dla Państwa koniecznym impulsem dla

poszukiwania bezpiecznych oszczędności wynikających z wdrożenia dedykowanych

ulg.

INNOWACYJNY PODATNIK

Ulgi podatkowe

 

https://www.kancelaria-szip.pl/wp-content/uploads/2022/11/SZiP_Innowacyjny-Podatnik.pdf
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych
dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest
ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić        
z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku z czym
Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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