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T EMAT 1

Wręczanie wypowiedzeń 

i  zwolnień dyscyplinar nych 

w trakcie epidemii

W okresie przed epidemią wręczanie wypowiedzeń czy oświadczeń

o rozwiązaniu umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym nie

nastarczało większych problemów. W przypadku nieobecności pracownika

w pracy pracodawca zawsze miał możliwość wysłania swojego

oświadczenia pocztą.

Doręczenie oświadczenia brała wówczas na siebie poczta. Jednocześnie,

w przypadku awizowania takiej przesyłki i upływu 2 tygodniowego okresu

podczas którego pracownik miał możliwość jej odebrania obowiązywało

domniemanie doręczenia oświadczenia pracodawcy. W konsekwencji,

z tym właśnie terminem dochodziło do rozwiązania umowy o pracę,

a pracodawca był zobowiązany wystawić świadectwo pracy i rozliczyć

pracownika.

Przepisy tarczowe zmieniły te zasady. Wpływa to negatywnie na

możliwość rozwiązania umowy o pracę w przypadku nieobecności

pracownika w zakładzie pracy, a nawet w przypadku wykonywania pracy

zdalnej (gdy nie możemy skorzystać z oświadczenia podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2, nieodebrane pisma podlegających doręczeniu za

potwierdzeniem odbioru przez pocztę, których termin odbioru określony

w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości

jego odbioru przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub

stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem

14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W konsekwencji, jeżeli pracownik nie odebrał pisma od pracodawcy

i upłynął 14 dniowy termin awizowania przesyłki, to nie można uznać, że

przesyłka została doręczona. Nie dochodzi zatem do rozwiązania umowy

o pracę i stosunek pracy nadal trwa ze wszelkimi konsekwencjami.

Można oczywiście próbować doręczyć oświadczenie w inny sposób.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego kluczowy jest jednak

jednomiesięczny termin na doręczenie takiego oświadczenia pracodawcy.

Po jego upływie wręczenie dyscyplinarki będzie naruszało przepisy

o wypowiadaniu umów, co naraża pracodawcą na konieczność zapłaty

odszkodowania w przypadku sporu sądowego.

Warto również pamiętać, że na mocy przepisów Tarczy 4.0 poczta nie

doręcza przesyłek osób objętych kwarantanną, izolacją czy izolacją

domową. Próba doręczenia zostanie podjęta dopiero po upływie tych

ograniczeń.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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T EMAT 2

Nowa pomoc z tarczy 

antykr yzysowej 

Projekt Specustawy wprowadza nowe możliwości dla przedsiębiorców, tzw.

Tarczę Branżową. Pomoc będzie przyznawana w oparciu

o przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy oznaczony kodem PKD.

Tarcza Branżowa dedykowana jest wybranym przedsiębiorcom

prowadzącym działalność w zakresie handlu i usług. Zgłoszone przez

Senat poprawki rozszerzają grono beneficjentów.

Proponowane rozwiązania obejmują:

#1

Dodatkowe świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. Ustawa

przewiduje dofinansowanie z FGŚP w wysokości 2.000 PLN do

wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na okres

3 miesięcy.

#2

Jednorazowe świadczenie postojowe dla osób, które prowadziły na dzień

30 września 2020 r. działalność gospodarczą w branżach najbardziej

dotkniętych restrykcjami. Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez

ZUS. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego

wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2.080,00 PLN.

#3

Jednorazową dotację udzielaną mikroprzedsiębiorcom i małym

przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili

działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych restrykcjami.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5.000 PLN. Dotacja nie podlega

zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca wykonywał działalność gospodarczą przez

okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

#4

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30

listopada 2020 r. dla przedsiębiorców z wybranych branż, którzy wykażą,

że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie

2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego

w listopadzie 2019 r.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny
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T EMAT 3

Naruszenie obowiązków 

covidowych – możliwe działania 

pracodawcy

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie ochrony

zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten dotyczy także wszelkich

zagrożeń związanych z trwającą epidemią koronawirusa. Ostatecznie

bowiem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie

pracy.

W celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu covidowych obowiązków

pracowniczych pracodawca powinien je jednoznacznie określić

i poinformować o nich pracownika. Tylko wówczas dopuszczalne będzie

wyciąganie konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.

Może tego dokonać w samym regulaminie pracy, co jest najbardziej

sformalizowane, ale także np. wysyłając maila do pracowników na ich

mailowe adresy służbowe czy wydając zarządzenie i przekazując

pracownikom jego treść.

Jeżeli pracownik dopuścił się naruszenia ustalonych przez pracodawcę

obowiązków covidowych pracodawca może:

• przeprowadzić z pracownikiem rozmowę dyscyplinującą;

• nałożyć na pracownika karę porządkową;

• wypowiedzieć umowę o pracę;

• zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Oczywiście każdy przypadek należy analizować indywidulanie. Nie każde

naruszenie przez pracownika obowiązków covidowych będzie bowiem

uzasadniało rozwiązanie umowy o pracę, a nawet ukaranie pracownika

karą porządkową.

Katarzyna Wilczyk

Radca prawny 
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T EMAT 4

Zamknięte sklepy – jak rozliczać 

wynagrodzenie

Wprowadzenie w  czasie drugiej fali pandemii częściowego 

zakazu prowadzenia handlu i usług spowodowało 

niedopuszczenie pracowników do pracy.  Taka sytuacja 

kwalif ikuje s ię jako niezaw iniony przez pracowników 

przestój.  

W przypadku zgłoszenia gotowości do pracy pracownicy wynagradzani

w stałej stawce godzinowej lub w stałej stawce miesięcznej mają za czas

przestoju prawo do wynagrodzenia wynikającego z osobistego

zaszeregowania, czyli co do zasady swojej pensji zasadniczej oraz

ewentualnie dodatku funkcyjnego.

Nie zachowują natomiast prawa do premii czy dodatków do pensji.

W przypadku, gdy nie ma ustalonego wynagrodzenia z osobistego

zaszeregowania (przykładowo przy akordzie czy wynagrodzeniu

prowizyjnym), za czas przestoju pracownikom przysługuje 60%

wynagrodzenia. W każdym przypadku wypłacane wynagrodzenie nie może

być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na czas przestoju można również powierzyć pracownikowi inną pracę niż

ta określona w umowie o pracę. Powierzenie pracy następuje w trybie

polecenia służbowego i nie wymaga ani zmiany warunków pracy i płacy,

ani zgody samego pracownika. Taka inna praca musi jednak odpowiadać

kwalifikacjom pracownika, a jej powierzenie nie może powodować

obniżenia wynagrodzenia.

Nie ma przeszkód, aby na czas zamknięcia sklepów w czasie pandemii

udzielić pracownikom czasu wolnego w zamian za przepracowane

wcześniej nadgodziny. Jeśli udzielenie czasu wolnego odbywa się

z inicjatywy pracownika, czas wolny udzielany jest w tym samym wymiarze

co ilość przepracowanych nadgodzin. Jeśli natomiast odbywa się to

z inicjatywy pracodawcy, wymiar czasu wolnego musi przewyższać

o połowę liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych.

Paulina Zawadzka-Filipczyk

Radca prawny
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