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TEMAT 1

10 najważniejszych orzeczeń 

z 2020 roku 

Po raz 12 zorganizowaliśmy konferencję 10 Orzeczeń, podczas której

omówiliśmy 10 najważniejszych orzeczeń sądowych z poprzedniego

roku. Oto skrót.

1/ Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie przez jego

pracodawcę z wynalazku, niezależnie czy pracodawca uzyskał na niego

ochronę patentową. Jeżeli wynalazek przynosiłby większe korzyści

pracodawcy, gdyby uzyskał patent, to pracownik wynagrodzenia

z uwzględnieniem tego faktu. Strony mogą ustalić inne zasady

w umowie, np. wyłączyć to dodatkowe wynagrodzenie.

Wyrok SN z 8 stycznia 2020 r., sygn. II PK 173/19.

2/ Ocena ryzyka zawodowego na każdym stanowisku

Każdy pracodawca musi sporządzić ocenę ryzyka zawodowego na

każdym stanowisku pracy. Obowiązek ten dotyczy nie tylko tych

pracodawców, u których występują szkodliwe czynniki biologiczne.

Wyrok NSA z 14 stycznia 2020 r., sygn. II OSK 3485/18.

3/ Obowiązywanie regulaminu zależy od dochowania procedury

uzgadniania

Uzgodnienie regulaminu to nie umowa między pracodawcą

a związkami. Pracodawca przedstawia projekt, a organizacje zajmują

wobec niego stanowisko lub z tego uprawnienia rezygnują.

Ta procedura musi być dochowana by regulamin skutecznie

obowiązywał. Jedynie zawarte w jednym piśmie uzgodnione negatywne

stanowisko wszystkich lub co najmniej reprezentatywnych organizacji

może zablokować wprowadzenie proponowanego przez pracodawcę

regulaminu.

Wyrok SN z 15 stycznia 2020 r., sygn. III PK 206/18.

Natalia Basista

Adwokat
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4/ Ryzyko pracodawcy, odpowiedzialność pracownika

Od pracownika nie można wymagać, że przewidzi przeszkodę

w świadczeniu pracy i z góry przygotuje raport z wykonanych prac.

Pracodawca powinien przewidzieć procedury na wypadek nieobecności

pracownika, by zapewnić ciągłość organizacyjną. To od niego wymaga

się przezorności.

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po

zakończeniu pracy.

Wyrok SN z 23 stycznia 2020 r., sygn. II PK 228/18.

5/ Korzystniejsze warunki pracy przy przejęciu pracowników

Przejęty na podstawie art. 231 kp pracownik, do którego stosuje się

układ zbiorowy obowiązujący u wcześniejszego pracodawcy, ma

u nowego pracodawcy prawo do korzystniejszych warunków

zatrudnienia obowiązujących u tego nowego pracodawcy.

Wyrok SN z 6 lutego 2020 r., sygn. II PK 154/18

6/ Za umowę o dzieło pracownika z kontrahentem to pracodawca

zapłaci ZUS

Nie zawsze płatnikiem ZUSu jest ten, z kim pracownik zawarł umowę

cywilnoprawną. Wyjątek dotyczy tzw. „pętli ZUS-owskiej”. Pracodawca,

na rzecz którego pracownik wykonuje pracę w ramach umowy cywilnej

zawartej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek za tego

pracownika. Mimo że to ta osoba trzecia zgłasza pracownika do ZUS.

Wyrok SN z 19 lutego 2020 r., sygn. III UK 104/19

7/ Prawo działa wstecz, gdy chodzi o korzyść pracownika

Porozumienie o zawieszeniu stosowania procedury wypłat dodatkowej

pensji nie może działać wstecz. Nie można pozbawić pracownika prawa

do świadczeń, które stały się już wymagalne i powstały przed

zawarciem porozumienia.

Z kolei, jeżeli pracodawca postanawia o podwyższeniu wynagrodzeń

z mocą wsteczną, to musi wypłacić wyrównanie także byłym

pracownikom.

Wyrok SN z 20 lutego 2020 r., sygn. I BP 4/18



8/ Umowa o dzieło to czasem zlecenie

Z jednej strony umowa o dzieło nie musi opiewać koniecznie na

czynności wyrafinowane czy skomplikowane, ale nawet proste.

Z drugiej strony, jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany cyklicznie,

a wykonawca otrzymuje stałe, miesięczne wynagrodzenie, to umowa

może zostać przekwalifikowana na umowę o świadczenie usług.

Wyrok SN z 2 września 2020 r., sygn. I UK 96/19

9/ Liczy się ochrona w chwili zwolnienia

Jeżeli pracownik znajduje się w okresie szczególnej ochrony, to sąd

orzeka o przywróceniu do pracy. O statusie chronionego decyduje stan

na chwilę zwolnienia z pracy, a nie na chwilę wydawania wyroku.

Wyrok SN z 22 września 2020 r., sygn. I PK 197/19

10/ Umowa doradcza nie zawsze na 19% podatku

Organy podatkowe badają, czy przedsiębiorca, z którym została

zawarta umowa na doradztwo, nie wykonuje również czynności

zarządczych. Jeżeli tak, to nie może skorzystać z podatku liniowego.

Wyrok NSA z 20 października 2020 r., sygn. II FSK 1277/18

COVID EXTRA / Pracodawca może żądać prywatnych informacji

o pracowniku by chronić załogę

Pracodawca może żądać prywatnych informacji, np. miejsca podróży,

jeżeli ma na celu ochronę pracowników przed Covidem. Za odmowę

informacji lub podanie nieprawdy pracodawca może zwolnić pracownika

dyscyplinarnie. Pierwszeństwo ma dobro ogółu nad prywatnością

pracownika. Zasady ochrony załogi przed Covidem, które uprawnią

pracodawcę do takich działań powinny zostać zawarte w specjalnym

regulaminie.

Wyrok SO w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r., sygn. IV Pa 79/20
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TEMAT 2

Ocena r yzyka zawodowego jest 

obowiązkiem pracodawcy w celu 

eliminacji  SARS-CoV-2 

w zakładzie pracy

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia

na szkodliwy czynnik biologiczny jest zobowiązany podejmować

działania w celu eliminacji albo ograniczenia tego narażenia.

Wirus SARS-CoV-2 jest takim czynnikiem biologicznym i to w grupie

3 (na 4 możliwe), stwarza więc duże ryzyko dla zdrowia ludzkiego.

Dobór działań podejmowanych przez pracodawcę wymaga w każdym

przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na

stanowiskach pracy.

W przypadku, gdy taka analiza została przeprowadzona wcześniej (np.

przed rozpoczęciem epidemii), konieczna jest jej aktualizacja.

Ocena powinna uwzględniać m.in. rodzaj, stopień oraz czas trwania

narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego oraz

wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej

Inspekcji Pracy i jednostek służby medycyny pracy.

Wobec wszechobecności koronawirusa, taka ocena ryzyka

zawodowego jest szczególnie dużym wyzwaniem wszędzie tam, gdzie

w środowisku pracy może wystąpić narażenie na wirusa.

Uznanie, że takie narażenie występuje generuje po stronie pracodawcy

dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie prowadzenia rejestru prac, gdzie

narażenie występuje i rejestru pracowników wykonujących takie prace.

Z tego też względu ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać nie

tylko faktyczne ryzyko zarażenia wirusem, ale też warunki zatrudnienia

pracownika.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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TEMAT 3

Wizę wyda Minister

Ostatnie nowelizacje przepisów przyznają Ministrowi Spraw

Zagranicznych większe uprawnienia do wydawania wiz.

Oprócz dotychczasowego prawa wydawania wiz członkom misji

dyplomatycznych i urzędów konsularnych, minister będzie mógł

wydawać wizy cudzoziemcom.

Obsługa techniczna wniosku w ramach nowej procedury wciąż

pozostanie jednak w kompetencji konsula. Wnioski składamy do

konsula, który po wydaniu przez ministra decyzji umieści naklejkę

wizową.

Nowe rozwiązanie ma na celu wsparcie polskich służb dyplomatycznych

w prowadzeniu spraw o wydanie wiz w państwach, gdzie działalność

polskich urzędów konsularnych jest utrudniona.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny

Jan Pietruczuk

Konsultant imigracyjny
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TEMAT 4

Wyższe wynagrodzenie dla 

posiadaczy Niebieskiej Kar ty

Jednym z wymagań, które cudzoziemiec musi spełnić, aby uzyskać tzw.

„Niebieską Kartę”, jest wykazanie, że jego roczne wynagrodzenie brutto

wynikające z umowy zawartej z zatrudniającym go podmiotem, nie jest

niższe niż równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy

ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2021 r.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020

r. wyniosło 5.167,47 zł.

Podmiot, który w 2021 r. zawiera umowę z cudzoziemcem

wnioskującym o wydanie tzw. „Niebieskiej Karty” musi więc pamiętać,

żeby roczne wynagrodzenie zatrudnionego cudzoziemca wynosiło co

najmniej 93.014,46 zł brutto (miesięcznie co najmniej 7.751,21 zł

brutto).

Podmiot, który w 2020 r. zawarł umowę z cudzoziemcem wnioskującym

o wydanie tzw. „Niebieskiej Karty” nie musi zmieniać wynagrodzenia,

o ile jest ono zgodne z poprzednimi wymaganiami kwotowymi (w 2020 r.

roczne wynagrodzenie nie mogło być niższe niż 88.527,06 zł brutto,

a miesięczne 7.377,36 zł brutto). Wynagrodzenia nie trzeba również

zmieniać, jeśli zatrudniony cudzoziemiec posiada już „Niebieską Kartę”.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny

Jan Pietruczuk

Konsultant imigracyjny
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WEBINAR | Jak komunikować 

zmiany w procesie HR bez Papieru?

10.03.2021 /  godz. 10:00-11:00

Na najbl iższym spotkaniu onl ine 

Katarzyna Sarek-Sadurska, 

Małgorzata Kurowska i  Dar iusz 

Tarczyńsk i porozmawiają m.in.  o tym 

jak  przekazywać informacje, aby 

wzmocnić organizację i  je j  kulturę 

organizacyjną oraz co zrobić,  żeby 

zmiana s ię udała.

Szczegóły i  rejestracja:  LINK

DYSKUSJA ONLINE | Ochrona 

sygnalisty, jak NIE wdrażać 

Dyrektywy – 10 głównych ryzyk

16.03.2021 /  godz. 10:00-11:00

Podczas dyskusj i  opowiemy, k tóre 

zagadnienia w prak tyce rodzą 

najwięcej  problemów w związku z 

wdrażaniem systemów zgłaszania 

nieprawidłowości oraz jak  do nich 

praktycznie i  efek tywnie podejść. 

Szczegóły i  rejestracja:  LINK

SZKOLENIE | Sprawozdania 

o wynagrodzeniach władz 

spółki giełdowej 

18.03.2021 /  godz. 10:00-11:00

Podczas szkolenia on- l ine, Katarzyna 

Sarek-Sadurska i  Magdalena Skwara 

opowiedzą m.in. o tym, k to jest 

odpowiedzialny za sporządzenie 

sprawozdania, jak ie informacje 

powinny s ię w nim znaleźć, co będzie 

oceniał biegły rewident oraz co grozi 

za niedopełnienie obowiązku 

sporządzenia sprawozdania.

Wydarzenie płatne. Szczegóły 

i  rejestracja: LINK

Raport Women, Business and the 

Law 2021 | The Word Bank

Raport Women, Business and the Law 

2021 wydany przez The Word Bank jest 

już onl ine. Siódmy z tej  ser i i  raportów, 

współprzygotowany przez dr Dominika 

Dorre-Kolasa, omawia i  anal izuje 

prawne i regulacyjne bar iery dla 

przedsiębiorczości i  zatrudnienia 

kobiet w 190 gospodarkach.

Pobierz raport:  LINK

AKTUALNOŚCI  

WEBINARY /

SPOTKANIA ONLINE

https://bit.ly/3uKFK9l
https://raczkowski.eu/aktualnosci/wydarzenia-kancelarii/2021/dyskusja-ochrona-sygnalisty,-jak-nie-wdrazac-dyrektywy-10-glownych-ryzyk.html
https://raczkowski.eu/aktualnosci/wydarzenia-kancelarii/2021/webinar-sprawozdania-o-wynagrodzeniach-wladz-spolki-gieldowej.html
https://wbl.worldbank.org/en/wbl
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