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TEMAT 1

Obniżony wymiar czasu pracy 

w handlu a dofinansowanie 

tarczowe

Trzeba zweryf ikować ewidencję czasu pracy i  l is ty płac zanim 

zaczną się kontrole „ tarczowe”. Konieczne jest bowiem 

ustalenie czy rzeczywiście wymiar czasu pracy pracowników 

został obniżony.

Przed 24 czerwca br. pracodawca mógł skorzystać z dofinansowania

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli miał

wymagane ustawą spadki obrotów gospodarczych i wystąpił u niego

przestój ekonomiczny lub obniżył wymiaru czasu pracy pracowników.

Tylko do wynagrodzeń takich pracowników mógł uzyskać dofinansowanie.

Początkowo wymagane było obniżenie wymiaru czasu pracy dokładnie

o 20%, a w późniejszym okresie, po zmianach przepisów, o nie więcej niż

20%. Dopiero Tarcza 4.0. dała możliwość ubiegania się o dofinansowanie

bez obniżania etatu, a co za tym idzie także wynagrodzenia.

Firmy z branży handlowej chętnie korzystały z dofinansowania

tarczowego. Niektóre z nich, po zawarciu porozumień ze stroną społeczną

o obniżeniu wymiaru etatów i złożeniu wniosku tarczowego, miały jednak

wyższe zapotrzebowania na pracę niż przewidywały.

Toczą się spory interpretacyjne, jaki okres brać pod uwagę podczas

kontroli, ustalając, czy wymiar czasu pracy został faktycznie obniżony. Czy

weryfikować to w skali miesiąca, okresu rozliczeniowego, jeśli

u pracodawcy jest dłuższy niż miesiąc, czy okresu, na który pracodawca

otrzymał dofinansowanie.

Dziś urzędnicy prezentują to ostatnie stanowisko. I choć można z nim

polemizować, konieczne jest zweryfikowanie czy w rozliczeniu końcowym

dofinansowania tarczowego powinni się znaleźć wszyscy ci pracownicy,

którzy byli objęci wnioskiem, czy też jednak pracodawca powinien

niektórych z nich z dofinansowania wycofać. Może się bowiem okazać, że

mimo formalnego obniżenia wymiaru czasu pracy ze stroną społeczną

stosują przez cały okres dofinansowania tzw. dopełnienia powodując

w efekcie, że pracownicy pracowali na pełen etat.

dr Iwona Jaroszewska-

Ignatowska

Radca prawny / Partner 
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TEMAT 2

Można odmówić wstępu na teren 

sklepu oraz obsługi kl ienta,  któr y 

nie przestrzega obowiązku 

zasłaniania ust i  nosa w sklepie 

– z pewnymi wyjątkami

Sprzedający mogą kierować ofertę sprzedaży czy świadczenia usług

wyłącznie do osób, które przestrzegają określonych zasad sanitarnych.

W tym celu przed wejściem do obiektu należy zamieścić informację

o konieczności zakrywania ust i nosa przez klientów.

W ten sposób sprzedający wskażą, iż oferta sprzedaży produktów jest

skierowana wyłącznie do osób dbających o zachowanie reżimu

sanitarnego na terenie danego obiektu.

Zachowanie ww. warunków wyłączy możliwość zastosowania art. 135

kodeksu wykroczeń, który zakazuje odmowy sprzedaży towaru bez

uzasadnionej przyczyny.

Należy zwrócić szczególną uwagę na klientów, którzy oświadczą, że ze

względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa. Sprzedający nie

mogą żądać od nich wykazania takiej okoliczności. Klienci będą musieli

zostać obsłużeni.

Adrian Szutkiewicz

Aplikant radcowski
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TEMAT 3

Czy można zwalniać za słabe 

wyniki?

Nie, chyba, że s łabe wynik i są konsekwencją naruszania 

obowiązków pracowniczych.

Niezrealizowanie nakładanych celów sprzedażowych nie powinno być

samodzielnym powodem zwolnienia pracownika. Brak oczekiwanej

efektywności należy połączyć ze sposobem wywiązywania się przez

pracownika z obowiązków zawodowych.

Pracodawca powinien wskazać jakie standardy pracy nie zostały

zrealizowane przez pracownika, np. nieodbycie wymaganej liczby wizyt

marketingowych, czy też niewłaściwe realizowanie przekazu

sprzedażowego. Umowa o pracę nie jest bowiem umową rezultatu,

a umową starannego działania.

To pracodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności.

Pracownika nie mogą więc spotkać sankcje spowodowane

nieosiągnięciem wyznaczonych celów sprzedażowych, jeżeli pracownik

nie miał na to wpływu i nie można mu zarzucić niewłaściwego

wykonywania obowiązków.

Sąd Najwyższy dopuszczał możliwość zwolnienia pracownika jedynie za

słabe wyniki. Zmiana podejścia na zaprezentowane powyżej nastąpiła w

2017 r. Wcześniej jednak także pracodawca nie miał całkowitej dowolności

w rozwiązaniu umowy o pracę. Sądy często badały, czy zwolniony

pracownik osiągnął wyniki najniższe w swojej grupie zawodowej, a także

czy jego wyniki wykazały tendencję spadkową.

Piotr Lewandowski

Radca prawny 
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TEMAT 4

Obniżone odprawy w czasie 

epidemii

Skutkiem wirusa SARS-CoV 2 jest kryzys gospodarczy i częstsze

zwolnienia z przyczyn ekonomicznych. Dla pracodawców zatrudniających

co najmniej 20 pracowników takie zwolnienia oznaczają nie tylko

konieczność zapłaty wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, ale również

odpraw pieniężnych.

Maksymalna wysokość takiej odprawy wynosi piętnastokrotność

minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2020 r. – 39.000 zł brutto).

Jeżeli jednak u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub

istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przepisów

tarczowych, maksymalna odprawa zostaje obniżona do dziesięciokrotności

minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2020 r. – do 26.000 zł brutto).

Obniżony limit obowiązuje do końca stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii.

Wojciech Kwiatkowski

Radca prawny 
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