
TEMATY

Szczepienia na COVID-19 są dobrowolne. Pracodawca nie może 

zmusić pracownika do szczepienia, ale ma pewne obowiązki

Przeliczenie zasiłków w związku z obniżeniem etatu a dofinansowanie 

wynagrodzeń

Tarcza finansowa PFR 2.0

PIT-11 musi zawierać poprawny identyfikator podatkowy

Udzielenie zaległego urlopu za 2020 roku

Pracodawca będzie mógł skontrolować trzeźwość pracownika

AKTUALNOŚCI / WEBINARY

Styczeń 2021



TEMAT 1

Szczepienia na COVID-19 są 

dobrowolne. Pracodawca nie 

może zmusić pracownika do 

szczepienia, ale ma pewne 

obowiązki

Wirus SARS-COV-2 jest szkodliwym dla zdrowia czynnikiem

biologicznym w 3 grupie zagrożenia. Może wywoływać u ludzi ciężkie

choroby jest niebezpieczny, a rozprzestrzenienie go w populacji ludzkiej

jest bardzo prawdopodobne.

Przepisy obligują pracodawcę do dokonania oceny stopnia narażenia na

czynniki biologiczne w zakładzie pracy oraz podjęcie wszelkich

dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe

– ograniczających stopień tego narażenia, przy odpowiednim

wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Należy zatem już teraz ustalić, jaka praca może być nadal skutecznie

wykonywana z domu, a która wymaga obecności w biurze. W tym

drugim przypadku trzeba dodatkowo zastanowić się czy istnieją prace

wykonywane w warunkach narażenia na wirus SARS-COV-2.

Jeżeli tak to czy stosowane obecnie środki eliminujące/ograniczające

stopień narażenie na ten czynnik są wystarczające, czy należy

dodatkowo zalecić tym pracownikom szczepienia i co zrobić, jeżeli

odmówią.

Warto także, działając nie tylko w interesie pracodawcy, ale w interesie

społecznym, rozważyć jak zachęcić pracowników do zaszczepienia się

np. poprzez przygotowanie jasnej komunikacji dotyczącej szczepień czy

przyznanie dodatkowych benefitów zachęcających pracowników do

szczepienia. Trzeba się również zastanowić nad nową organizacją

pracy, biorąc pod uwagę to, że w zakładzie pracy będą 2 grupy

pracowników – zaszczepionych i niezaszczepionych.

I wreszcie należy przyjrzeć się kwestii zbierania danych

o zaszczepieniu. Czy i w jakich sytuacjach będzie to możliwe oraz jakie

zmiany w dokumentacji ochrony danych będą w związku z tym

niezbędne.

Edyta Jagiełło

Radca Prawny
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TEMAT 2

Niektóre zasiłki oblicza się nie 

od obniżonych, ale od star ych 

wynagrodzeń

W niektórych przypadkach zasiłek opiekuńczy, chorobowy

i macierzyński należy naliczyć od wyższego, a nie obniżonego

wynagrodzenia pracowników, jeżeli pracodawca obniżył wymiar etatu

pracowników na podstawie Tarczy Antykryzysowej.

Przeliczenie zasiłku następuje na wniosek pracownika.

Nie dotyczy jednak wszystkich pracowników, ale ma zastosowanie tylko

wówczas, gdy:

• obniżenie etatu nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku

oraz

• między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie

było przerwy bądź przerwa była krótsza niż 3 miesiące.

Reguły te obowiązują od:

• od 31 marca 2020 r. – gdy zastosowano art. 15g lub art. 15zf

specustawy,

• od 24 czerwca 2020 r. – gdyż zastosowano art. 15gb specustawy.

Wyrównanie zasiłku będzie miało wpływ na rozliczenie dofinansowania.

Ostatecznie bowiem pracodawca zapłaci pracownikowi więcej niż już

wykazał w rozliczeniu.

dr Iwona Jaroszewska-

Ignatowska

Radca prawny / Partner

Natalia Basista

Adwokat
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TEMAT 3

Będą nowe możliwości uzyskania 

wsparcia – Tarcza finansowa 

PFR 2.0

Obok obowiązującej już tarczy branżowej, Polski Fundusz Rozwoju

uruchomi długo oczekiwane środki z tzw. Tarczy finansowej PFR 2.0.

Program o wartości do 35 mld zł stanowi kontynuację programów

dostępnych dla mikrofirm, sektora MŚP oraz dużych podmiotów, który

został ogłoszony podczas pierwszej fali pandemii.

Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu

płynności i stabilności finansowej poprzez udostępnianie im

finansowania na preferencyjnych warunkach, w tym także ochrona

miejsc pracy.

Wnioski o wsparcie będzie można składać we współpracujących

bankach za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Planowo,

subwencje będą wypłacane od 15 stycznia do 28 lutego.

Tarcza Finansowa 2.0 skierowana jest do około 45 najbardziej

poszkodowanych branż, które w związku z obostrzeniami związanymi

z COVID-19 musiały ograniczyć lub zawiesić działalność.

Kwota dostępnej subwencji dla mikrofirm uzależniona będzie od

wielkości spadku przychodów i wynosić będzie maksymalnie 324 tys.

PLN. Kwota dostępnej subwencji dla MŚP zależna będzie od osiągniętej

straty brutto i wynosić będzie maksymalnie 3,5 mln PLN.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny
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TEMAT 4

PIT-11 musi zawierać poprawny 

identyfikator podatkowy

Pracodawca ma obowiązek wpisać w formularzu

prawidłowy NIP lub PESEL swojego pracownika.

Pracownik, który jest obcokrajowcem, nie prowadzi działalności

gospodarczej i mieszka w Polsce powinien uzyskać numer PESEL,

który służy również do identyfikacji dla celów podatkowych. Dopiero

jeżeli właściwy organ odmówi nadania numeru PESEL, pracownik

powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie NIP.

W praktyce dość często zdarza się, że cudzoziemiec nie zdąży uzyskać

żadnego z identyfikatorów podatkowych przed dniem złożenia PIT-11.

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że w takim przypadku

pracodawca cudzoziemca nie powinien wpisywać w PIT-11, w polu

przeznaczonym na identyfikator podatnika, ciągu tych samych cyfr (np.

0000000000 czy 9999999999).

Jednak formularz z pustym polem identyfikatora podatnika nie będzie

mógł zostać złożony elektronicznie i dlatego to rozwiązanie, choć

nieprawidłowe – według Ministerstwa Finansów, może być jedynym

sposobem na złożenie PIT-11 w terminie.

Ponadto, nieprawidłowe dane w formularzu przekazanym do urzędu

skarbowego mogą mieć dodatkowe konsekwencje dla pracownika.

Brak numeru pozwalającego na jednoznaczną identyfikację podatnika

uniemożliwi mu bowiem złożenie zeznania za pomocą usługi Twój e-

PIT i spowoduje trudności przy składaniu zeznania przy użyciu systemu

e-Deklaracje.

Przypominamy jednocześnie, że PITy-11 za rok 2020 należy

przygotować na formularzu w wersji nr 26.

Tomasz Kret

Starszy prawnik

Adam Alkadi

Doradca podatkowy
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TEMAT 5

Pracodawca może jednostronnie 

udzielić pracownikowi zaległego 

ur lopu za 2020 r.

Ustawa antycovidowa umożliwia pracodawcy udzielenie pracownikowi,

w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika

i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego

niewykorzystanego w poprzednich latach.

Uprawnienie to może być realizowane w okresie obowiązywania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pracodawca może

w tym trybie udzielić maksymalnie 30 dni urlopu.

Ponieważ w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii, pracodawca może

jednostronnie udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego w 2020

r. Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego nie oznacza jednak

odnowienia limitu 30 dni.

Przed udzieleniem pracownikowi zaległego urlopu warto zatem

zweryfikować, czy i ewentualnie w jakim wymiarze pracownik został

„wysłany” na zaległy urlop w zeszłym roku.

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu bez jego zgody było i jest

możliwe również na podstawie przepisów kodeksu pracy. Dopuszcza to

wyrok SN z 24 stycznia 2006 roku I PK 124/05.

Pracodawca w takim wypadku powinien jednak najpierw spróbować

uzgodnić z pracownikiem wykorzystanie przez niego zaległego urlopu

w danym terminie lub terminach. Dopiero przy braku woli porozumienia

ze strony pracownika, pracodawca będzie mógł jednostronnie udzielić

pracownikowi takiego urlopu.

Wojciech Kwiatkowski

Radca prawny
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TEMAT 6

Pracodawca będzie mógł 

skontrolować trzeźwość 

pracownika 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało Rzecznika

Praw Obywatelskich o pracach nad projektem ustawy, która ma

uregulować kwestię wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników

na obecność alkoholu lub podobnie działających środków.

Projekt znajduje się w fazie przedlegislacyjnej, objęty jest pracami

wewnątrz resortu. W zakresie określenia celów przetwarzania przez

pracodawcę danych o obecności alkoholu lub innych środków

Ministerstwo nawiązało współpracę z Urzędem Ochrony Danych

Osobowych.

Z informacji przekazanych RPO przez Ministerstwo wynika, że ustawa

obejmie dwie kategorie sytuacji.

Pierwszą z nich będzie umożliwienie pracodawcom (pod warunkiem

spełnienia pewnych, niesprecyzowanych jeszcze warunków)

wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników.

Ponadto, ustawa określi dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do

wykonywania pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu

alkoholu lub innego środka w czasie pracy:

• na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy

– w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą (gdy

pracodawca nie wprowadził takiej kontroli oraz gdy pracownicy nie

spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą);

• w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli i uzyskania wyniku

wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po

użyciu alkoholu lub innego środka.

Kluczowe dla ustawy będzie to, w jaki sposób zostanie określona grupa

pracowników spełniających ustawowe przesłanki objęcia kontrolą. Zbyt

wąskie zakreślenie może nadać regulacji charakter iluzoryczny.

Kinga Ciosk

Praktykantka
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AKTUALNOŚCI

WEBINARY / SPOTKANIA ONLINE

Webinar | Pracownicy z Ukrainy 

w Polsce, Polacy na Ukrainie –

gdzie podatki,  a gdzie składki?

26.01.2021 /  godz. 11:00-12:00

Zapraszamy na wydarzenie, 

organizowane przez kancelar ie 

Raczkowski i  VASIL KISIL & Partners 

(Ukraina), podczas k tórego opowiemy 

m.in. o rezydencj i  podatkowej 

obywatel i  Ukrainy pracujących 

w Polsce, kontrowersyjnych 

interpretacjach podatkowych oraz 

konsekwencjach pracy zdalnej  

wykonywanej  przez obywatel i  Ukrainy 

na rzecz polsk ich f irm z terytor ium 

Ukrainy.

Szczegóły i  rejestracja: LINK

PRO HR Cafe | Odcinek 2 |  Nowe 

wyzwanie dla HR – szczepionka 

przeciw COVID-19

04.02.2021 /  godz. 10:00-11:00

Szczepienia przeciw COVID-19 

ruszyły. Co to oznacza dla 

pracodawców? 

Podczas drugiego odcinka, Bart łomiej  

Raczkowski i  Łukasz Kuczkowski 

porozmawiają m.in. o tym czy można 

wymagać szczepień, wyciągać 

negatywne konsekwencje wobec 

odmawiających szczepień, czy może 

premiować szczepiących s ię.

Szczegóły i  rejestracja: LINK

HR bez Papieru | E-teczki 

pracownicze – jak wdrożyć krok 

po kroku

28.01.2021 /  godz. 10:00-11:00

Na rynku jest wiele rozwiązań do 

prowadzenia e- teczk i.  Na najbl iższym 

webinarze Nicole Gerwat

(Raczkowski)  Marcin Pichur

(DocuWare Europe) oraz Stefan 

Podedworny (DocWay)  przybl iżą 

jedno z nich – DocuW are.

Szczegóły i  rejestracja: LINK

KONKURS | Kto pyta… może 

wygrać książkę z ochrony danych 

osobowych w zatrudnieniu

Zapraszamy do udziału w naszym 

konkursie!  Aby to zrobić należy 

dołączyć do naszej  nowej grupy na 

LinkedIn #ProHRodo i  zadać pytanie 

poświęcone tematyce RODO. 

Do wygrania jest książka „Ochrona 

danych osobowych w zatrudnieniu” 

z dedykacją dr Dominika Dörre-

Kolasa.

Szczegóły i  regulamin: LINK

https://raczkowski.eu/aktualnosci/wydarzenia-kancelarii/2020/webinar-pracownicy-z-ukrainy-w-polsce,-polacy-na-ukrainie.html
https://raczkowski.eu/aktualnosci/wydarzenia-kancelarii/2020/prohr-cafe-nowe-wyzwanie-dla-hr-szczepionka-przeciw-covid-19.html
https://hrbezpapieru.pl/insights/e-teczki-pracownicze-jak-wdrozyc-krok-po-kroku
https://www.linkedin.com/groups/12485939/
https://bit.ly/3nEjiuv
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