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TEMAT 1

Tarcza 4.0 również dla 

korzystających z Tarczy 1.0?

Najnowsze przepisy nie wyłączają możliwości ubiegania s ię 

o dof inansowania z Tarczy 4.0 w przypadku wykorzystania już 

3-miesięcznego wsparcia w ramach Tarczy 1.0

Najnowsza Tarcza 4.0 umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o nowe

dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Warunkiem koniecznym jest oczywiście odnotowanie spadku obrotów

gospodarczych w wysokości 15 albo 25% – analogicznie jak w przypadku

Tarczy 1.0.

Przy czym nadal przedsiębiorca może sam decydować, które miesiące

porównywać w celu wykazania spadku obrotów. W szczególności mogą to

być te same miesiące, które były podstawą do ubiegania się o pomoc

z Tarczy 1.0.

Pomoc ma dofinansować wynagrodzenia tych pracowników, którzy nie są

objęci obniżonym wymiarem czasu pracy czy przestojem ekonomicznym,

o których mowa w specustawie covidowej, a także zwykłym przestojem.

Jest to ważne szczególnie dla tych pracodawców, którzy z różnych

względów nie mogli sobie pozwolić na przestój czy obniżenie wymiaru

czasu pracy co eliminowało ich z możliwości uzyskania dofinansowania

w ramach Tarczy 1.0.

Okres dofinansowania nie może przekraczać 3 miesięcy

To co jednak niezwykle interesujące to możliwość łączenia pomocy

z Tarczy 1.0 oraz 4.0. Nie budzi wątpliwości, że pracodawca może

wystąpić o pomoc z Tarczy 1.0 i 4.0 o ile łącznie okres tej pomocy

wyniesie 3 miesiące (np. 2 miesiące dofinansowania z tytułu Tarczy 1.0

i miesiąc z Tarczy 4.0).

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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Wątpliwości dotyczą jednak możliwości korzystania z dofinansowania

z Tarczy 4.0 w przypadku, gdy pracodawca otrzymał już dofinasowanie

z Tarczy 1.0 za maksymalny 3 miesięczny okres.

Specustawa covidowa wskazuje jedynie, że pracodawca może je

otrzymać tylko wtedy, gdy nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych

samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz

ochrony miejsc pracy.

Niewątpliwie pomoc uzyskania dofinansowania na podstawie obu tarcz nie

jest tym samym tytułem. Inna jest podstawa prawna, inna rola strony

społecznej, inne warunki przyznania pomocy.

Można zatem podnosić, że skorzystanie w maksymalnym wymiarze

z pomocy 1.0 nie wyłącza możliwości uzyskania dofinansowania

z Tarczy 4.0. Szczególnie, że urząd pracy odmawiając przyznanie

dofinansowania z Tarczy 4.0 będzie wydawał decyzję administracyjną.

Niestety urzędy i samo Ministerstwo uważają inaczej. Co nie zmienia

oceny treści wskazanych przepisów. Aby uniknąć jednak niekorzystnych

skutków (finansowych i karnych) w związku z ubieganiem się o taką

pomoc przy wcześniejszym skorzystaniu z Tarczy 1.0 w wymiarze

3 miesięcy, konieczna jest jednak właściwa strategia postępowania.

Ostatecznie na pracownika można uzyskać dofinansowanie

w wysokości prawie 7.000 PLN.
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TEMAT 2

Procedura na wypadek wystąpienia 

podejrzenia zakażenia Covid -19 

Epidemia koronawirusa pokazała jak istotne jest właściwe przygotowanie

firmy na sytuacje awaryjne. Nagłe zamknięcie kraju i obostrzenia z tym

związane uniemożliwiły albo ograniczyły prowadzenie działalności przez

wiele podmiotów. Z czasem coraz większym problem okazały się

pojawiające się przypadki COVID-19 wśród pracowników.

Takie sytuacje powodowały (i nadal powodują) paraliż przedsiębiorstw.

Dlatego niezmiernie istotne jest odpowiednie przygotowanie firmy na

ewentualne zagrożenie związane m.in. z możliwością wystąpienia

przypadku zakażenia wśród załogi. Jego elementem są odpowiednie

procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych,

w tym na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19

w zakładzie pracy.

Do opracowania i wdrożenia stosownych procedur namawia również GIS

w swoich wytycznych. W ocenie Inspekcji, jednym z obowiązków

pracodawcy jest przygotowanie instrukcji postępowania w przypadku

podejrzenia zachorowania na COVID-19. W takiej procedurze pracodawca

powinien określić m.in.:

• sposób postepowania z pracownikiem, co do którego istnieje

podejrzenie zachorowania na COVID-19;

• sposób ustalenia listy osób, które miały kontakt z takim pracownikiem;

• obowiązku zgłoszenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 do

Sanepidu.

Konieczność przygotowania odpowiednich procedur dotyczy nie tylko

pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w zakładzie pracy.

Dotyczy także tych firm, których pracownicy (w całości czy w części)

świadczą pracę w sposób zdalny.

Opracowanie takich procedur nie wynika wprost z przepisów prawa,

jednak jest istotne z uwagi na obowiązki pracodawcy związane

z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207

kp). Ich opracowanie i wdrożenie może pozwolić pracodawcy na

wyłączenie/ograniczenie swojej odpowiedzialności w razie wykrycia

przypadków COVID-19 w zakładzie pracy za ewentualne zaniedbania

z tym związane, a przede wszystkim zapobiec paraliżowi działalności

firmy.

Katarzyna Wilczyk

Radca prawny 
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TEMAT 3

Przywrócenie pracownika do pracy 

będzie droższe

Za okres pozostawania bez pracy pracownik  nabywa prawo do 

ur lopu wypoczynkowego

W przypadku przywrócenia pracownika do pracy na skutek odwołania od

wypowiedzenia czy zwolnienia dyscyplinarnego, pracownikowi przysługuje

urlop wypoczynkowy za cały okres pozostawania bez pracy.

Tak wynika z najnowszego orzeczenia Europejskiego Trybunału Unii

Europejskiej, który będzie miał bezpośrednie przełożenie na polskie prawo

HR i praktykę polskich sądów pracy.

Do tej pory polskie sądy, w tym Sąd Najwyższy, konsekwentnie odmawiały

prawa do takiego urlopu. Oznacza to, że przywrócenie do pracy

pracownika na mocy orzeczenia sądu będzie dla pracodawcy jeszcze

droższe.

Pracownik nabędzie bowiem również prawo do urlopu wypoczynkowego

za okres pozostawania bez pracy, który albo wykorzysta w naturze (nie

wykonując oczywiście w tym czasie pracy), albo otrzyma w formie

pieniężnej jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku

późniejszego rozwiązania umowy o pracę.

Orzeczenie Trybunału generuje oczywiście kolejne wątpliwości np. co

z przedawnieniem takiego urlopu w sytuacji, w której pracownik nie mógł

z tego uprawnienia korzystać w okresie pozostawania bez pracy.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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TEMAT 4

Obniżenie kosztów działalności 

poprzez optymalizację składki 

wypadkowej

W sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa

przedsiębiorcy w sposób szczególny poszukują możliwości ograniczenia

wydatków, w tym kosztów pracy.

W tym zakresie warto zwrócić uwagę na potencjalne oszczędności z tytułu

obniżenia składki wypadkowej. Bardzo często możliwe jest bowiem

bezpieczne obniżenie wysokości tej składki co przekłada się na niższe

koszty działalności.

Punktem wyjścia dla takiego działania jest określenie różnicy pomiędzy

składką wypadkową płaconą przez pracodawcę, a minimalną dla danego

rodzaju działalności. Jeśli okaże się, że składka płacona jest w wysokości

wyższej niż minimalna, powstaje pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy.

Wysoka składka wypadkowa może być wynikiem błędów po stronie ZUS,

ale też błędów po stronie pracodawcy.

Zweryfikowanie sposobu rozliczeń z tytułu składki wypadkowej może

otworzyć drogę nie tylko do ustalenia niższych wpłat na przyszłość i tym

samym znalezienia bezpiecznych obszarów oszczędności, ale również

poszukiwania ewentualnej nadpłaty z tytułu składek wypadkowych w latach

ubiegłych.

Na weryfikację poziomu składki wypadkowej patrzeć jednocześnie należy

przez pryzmat odpowiedzialności członków zarządu za prawidłowość

rozliczania składki wypadkowej. Nie bez znaczenia jest jednocześnie

ciążący na nich z racji pełnionej funkcji obowiązek poszukiwania obszarów

umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie zasobów, w tym zgodnego

z prawem ograniczenia wydatków.

Paulina Zawadzka-Filipczyk

Radca prawny
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TEMAT 5

Pieniądze na karcie 

podarunkowej nie stracą 

ważności

Postanowienia regulaminów sklepów oferujących karty podarunkowe, które

po pewnym czasie tracą ważność są niezgodne z dobrymi obyczajami. Tak

orzekł Sąd Rejonowy w Słupsku (I C 3865/19).

Wiele z regulaminów sklepów posiadających w swojej ofercie karty

podarunkowe zakłada, że w sytuacji zgubienia karty lub upływu daty

ważności, nie ma możliwości ponownej aktywacji karty. W konsekwencji

wpłacone na kartę środki przepadają i nie można ich w żaden sposób

odzyskać. Z powyższym nie zgodził się Sąd Rejonowy w Słupsku, który

takie postanowienia regulaminów uznał za klauzule abuzywne, sprzeczne

z dobrymi obyczajami i naruszające interes konsumenta.

Sąd zwrócił uwagę na nierówność stron. Konsument wydał określoną sumę

środków na kartę podarunkową przed otrzymaniem towaru. Pozwana

spółka miała przy tym pewność, że środki zostaną wydane lub przepadną

na jej rzecz. Ostatecznie konsument wydał pieniądze, jednak w związku

z utratą ważności karty nie otrzymał towaru ani zwrotu pieniędzy, co

w opinii Sądu stanowi pominięcie jego interesu.

Co prawda orzeczenie zostało wydane przez Sąd I instancji, jednak może

zapoczątkować nowy nurt i zmianę dotychczas znanych konsumentom kart

podarunkowych.

Magdalena Poręba

Aplikantka adwokacka
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