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TEMAT 1

Tarcza Antykr yzysowa 4.0.  

Kluczowe rozwiązania dla 

pracodawców

Od 24 czerwca 2020 r .  obowiązuje „Tarcza Antykryzysowa 

4.0.” ,  k tóra wprowadza szereg rozwiązań istotnych dla 

pracodawców. Poniżej  przedstawiamy najważniejsze z nich.

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do

dofinansowania z FGŚP wobec pracowników nieobjętych

• przestojem z kodeksu pracy;

• przestojem bądź obniżonym wymiarem czasu pracy

w następstwie COVID-19.

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracodawca, w razie spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub

usług w następstwie COVID-19 ( nie jest to spadek obrotów

gospodarczych w rozumieniu ustawy) i istotnego wzrostu obciążenia

funduszu wynagrodzeń, może:

• obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie

więcej niż do 0,5 etatu;

• objąć pracownika przestojem ekonomicznym.

Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, równoważny czas

pracy, stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

W razie zwiększenia ilorazu kosztów funduszu wynagrodzeń

pracodawca może:

• ograniczyć nieprzerwany dobowy odpoczynek do min. 8 godzin,

i nieprzerwany tygodniowy odpoczynek do min. 32 godzin,

obejmujący min. 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

Natalia Basista

Adwokat
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• zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego

czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego

wymiaru czasu pracy, do maks. 12 godzin, w okresie rozliczeniowym

nieprzekraczającym 12 miesięcy;

• zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków

zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Obowiązki dotyczące ZFŚŚ

W przypadku spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu

obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może zawiesić

obowiązki:

• tworzenia lub funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych;

• dokonywania odpisu podstawowego;

• wypłaty świadczeń urlopowych.

Nie obowiązują również postanowienia układów zbiorowych pracy lub

regulaminów wynagradzania ustalających wyższą wysokość odpisu na

ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Udzielenie zaległych urlopów

Pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie

wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu

urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni

urlopu.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Umowy o zakazie konkurencji mogą zostać wypowiedziane przez

Pracodawcę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach dla pracodawców wynikających

z Tarczy 4.0.
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Możliwość obniżenia 

świadczeń pieniężny 

przy ustaniu 

zatrudnienia

Pracodawca może obniżyć wysokości odpraw, odszkodowań lub

innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku

z ustaniem zatrudnienia do kwoty 10 krotności wynagrodzenia

minimalnego za pracę. Dotyczy to świadczeń wynikających

z przepisów.

Takim świadczeniem niewątpliwie jest odprawa ustawowa z tytułu

rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących

pracownika. Dotychczas jego wysokość była ograniczona

piętnastokrotnością minimalnego wynagrodzenia.

Na tej podstawie może zostać również obniżona odprawa bądź

odszkodowanie wynikające z układu zbiorowego pracy. Układ jest

bowiem kwalifikowany jako prawo obowiązujące u pracodawcy.

Taka możliwość nie obejmuje odpraw bądź odszkodowań

wynikających z umowy o pracę bądź porozumień o jej

rozwiązaniu.

Możliwe jest też obniżenie świadczeń w ramach umowy zlecenia

bądź innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się

przepisy dotyczące umowy zlecenia albo w związku z ustaniem

odpłatnego pełnienia funkcji (np. w zarządzie).

W praktyce jednak takich przypadków będzie mniej bo przepisów

wymagających wypłatę świadczeń w tych wypadkach nie ma.

Ponadto, wyłączona jest możliwość obniżania świadczeń

wypłacanych w ramach umowy agencyjnej.

Regulacje mają zastosowanie jedynie w okresie obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

ogłoszonego z powodu COVID-19.

Okres obowiązywania 

przepisów

A co z umowami 

cywilnoprawnymi? 

TEMAT 2

Niższe odprawy i odszkodowania z tytułu 

rozwiązania umów o pracę, umów 

cywilnoprawnych, ustania pełnienia funkcji

Katarzyna Sarek-Sadurska 

Radca prawny / Partner
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TEMAT 3

Zmiana przepisów ustawy 

o delegowaniu pracowników 

w ramach świadczenia usług

Warunk i zatrudnienia pracowników delegowanych do

innego państwa Uni i Europejsk iej wymagają zweryf ikowania

przez pracodawców .

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia

usług podyktowana jest koniecznością implementowania dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca

2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania

pracowników w ramach świadczenia usług.

Termin wdrożenia przepisów do krajowych porządków prawnych upływa

30.07.2020 r.

Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu. Proponowane

zmiany dotyczą m.in.:

• modyfikacji katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych

pracownikowi delegowanemu w zakresie wynagrodzenia, które

będzie musiało być ustalane z uwzględnieniem wszystkich

obowiązkowych składników wynikających z Kodeksu pracy oraz

innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników,

dodatku z tytułu delegowania częściowo wliczanego do

wynagrodzenia pracownika delegowanego oraz konieczności zwrotu

wydatków poniesionych w związku z delegowaniem;

• w przypadku delegowania trwającego dłużej niż 12 miesięcy bądź –

w przypadku złożenia Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego

powiadomienia – 18 miesięcy: rozszerzenia warunków zatrudnienia

gwarantowanych pracownikowi o wszelkie warunki zatrudnienia nie

mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny 

Marta Dudczak 

Konsultant imigracyjny
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innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników,

z wyłączeniem zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów

o pracę i stosowania klauzul o zakazie konkurencji oraz

pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów

kapitałowych;

• wprowadzenia zasady sumowania okresów delegowania

w przypadku powierzenia kolejnym pracownikom tego samego

zadania;

• objęcia definicją pracodawcy delegującego pracowników agencji

pracy tymczasowej oraz agencji wynajmującej personel także

w przypadku kierowania pracownika do świadczenia usług w innym

państwie członkowskim przez pracodawcę użytkownika.

Proponowane zmiany mają na celu pełniejszą realizację unijnej

swobody świadczenia usług przy zapewnieniu pracownikom

sprawiedliwych i równych warunków zatrudnienia.

Zmieniana ustawa ma wejść w życie 30 lipca 2020 r. Od tego dnia nowe

zasady obejmą także tych pracowników, których okres delegowania

rozpoczął się przed dniem wejścia w życie zmienianej ustawy.

Pracodawcy powinni zatem jak najszybciej zapoznać się ze zmianami

i w przypadku takiej konieczności – dokonać modyfikacji warunków

zatrudnienia pracowników.



TEMAT 4

TSUE: Zaświadczenie A1 wiąże 

wyłącznie w odniesieniu do 

kwestii  z zakresu ubezpieczeń 

społecznych

Tak stwierdzi ł Trybunał Sprawiedl iwości Unii Europejsk iej

w wyroku z dnia 14 maja 2020 roku (sygn. C-17/19). Inne

zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników, np.

dotyczące prawa pracy, pozostają poza jego zakresem.

Zdaniem TSUE, zaświadczenia A1 (E-101) wydane przez właściwą

instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego wiążą właściwą

instytucję i sądy przyjmującego państwa członkowskiego wyłącznie,

gdy poświadczają, że w sprawach z zakresu zabezpieczenia

społecznego pracownik delegowany lub wykonujący pracę w kilku

państwach członkowskich UE, podlega ustawodawstwu pierwszego

państwa członkowskiego na potrzeby uzyskania określonych

świadczeń ubezpieczeniowych.

Zaświadczenia te nie są wiążące w odniesieniu do obowiązków, które

przepisy prawa krajowego nakładają w innych dziedzinach niż

związane z zabezpieczeniem społecznym. Przykładem takich

obowiązków mogą być te związane z zawartym stosunkiem pracy, tj.

np. dotyczące warunków zatrudniania czy warunków pracy.

Warto zaznaczyć, że polskie sądy mają inne zdanie na ten temat. Sąd

Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2015 roku (sygn. akt II UK

205/13) stwierdził, że dokument A1 posiada moc wiążącą również

w zakresie tego, czy dany pracownik wykonywał pracę za granicą

w ramach oddelegowania, czy w ramach podróży służbowej.

Zarówno oddelegowanie jak i podróż służbowa to pojęcia co do zasady

z zakresu prawa pracy, a tym samym zdaniem SN zaświadczenie A1

oddziałuje również na pozostałe, nie-ubezpieczeniowe obszary

zatrudnienia.

Katarzyna Serwińska

Doradca podatkowy 

Partner

Adam Alkadi

Doradca podatkowy
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TEMAT 5

Niewłaściwy wybór reprezentacji  załogi 

może oznaczać kłopoty prawne i f inansowe 

pracodawcy

Epidemia wywołana SARS CoV-2 znacząco

rozszerzyła uprawnienia strony społecznej

przy wprowadzaniu rozwiązań mających na

celu złagodzenie skutków COVID-19.

O ile zasady funkcjonowania związków

zawodowych określa ustawa, o tyle

w przypadku reprezentacji pracowników

takich zasad brakuje. Kluczowe jest tutaj

uprawnienie pracodawcy do powołania

reprezentacji załogi i ustalenie zasad jej

współdziałania z pracodawcą. Pracodawca

nie ma jednak swobody w organizacji

wyborów. Wybory powinny być bowiem:

• powszechne – wszystkim pracownikom

powinno przysługiwać prawo głosu;

• równe – każdy pracownik powinien mieć

głos;

• bezpośrednie – przedstawiciele są

wybierani bezpośrednio przez

pracowników.

Szczegółowe reguły przeprowadzenia

wyborów powinny być ustalone

w regulaminie wyborów. Należy w nim

uregulować terminy zgłaszania kandydatów,

terminy głosowania, okres kadencji

przedstawicieli, ich liczbę, sposób oddania

głosów czy postępowania na wypadek

zmian w składzie przedstawicieli.

Pracodawca powinien również

w regulaminie określić kto może być

kandydatem. Można przy tym takie prawo

ograniczyć do osób np. z odpowiednim

stażem pracy w zakładzie pracy czy

z określoną wiedzą.

Kluczowe jest prawidłowe określenie

kompetencji wybranych przedstawicieli.

Warto przy tym te kompetencje określać

stosunkowo szeroko i odwoływać się do

wszelkich działań przewidujących

współpracę ze stroną społeczną w prawie

pracy czy nawet poza takim przepisami (np.

w ustawach dot. zwalczania COVID-19 czy

o pracowniczych planach kapitałowych).

Trudno przy tym za taką reprezentację

uznać osoby jednostronnie narzucone przez

pracodawcę. Takie uprawnienie nie

przysługuje pracodawcy nawet wtedy, gdy

nie zgłosił się żaden kandydat. Należy to

potraktować jako wyraz braku zgody

pracowników na powołanie przedstawicieli

i zawierania jakichkolwiek porozumień

wskazanych w przepisach.

Niewłaściwie powołana czy umocowana

reprezentacja pracowników oznacza

dotkliwe ryzyka dla pracodawcy. Uznanie,

że reprezentacja nie została należycie

powołania albo nie ma określonych

kompetencji, otwiera drogę do podważania

porozumienia zawartego z taką stroną

społeczną.

Takie porozumienia najczęściej prowadzą

do zmiany warunków pracy lub płacy. Ich

nieważność może zatem oznaczać dla

pracodawcy brak pewnych rozwiązań

i większe obciążenia finansowe. Dla

przykładu, w przypadku uznania za

nieważne porozumienie o obniżeniu

wymiaru czasu pracy, pracodawca może

być zobowiązany zwrócić pracownikom

obniżone z tego tytułu wynagrodzenia,

a urzędowi pracy – dofinansowanie

otrzymane w ramach przeciwdziałania

COVID-19.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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TEMAT 6

Praca a światopogląd

O sprawie zwoln ienia pracownika,
który nie popierał Dnia Solidarności
z osobami ze środowiska LGBT,
było głośno w całym kraju.

Osobie, która rozwiązała z nim
umowę z powodu wpisu w f irmowym
intranecie, prokuratura przedstawi ła
zarzut popełnienia przestępstwa
ograniczenia w prawach ze względu
na przynależność wyznaniową .

Na podstawie tej sprawy widać, jak
ściś le należy oddzie lać sferę
zawodową od światopoglądu .

Znaczenie tej sprawy jest ogromne. Z jednej

strony dotyka zagadnień fundamentalnych –

konstytucyjnie chronionych praw jednostki

(wolność wyznania i wypowiedzi, zakaz

dyskryminacji), z drugiej zaś dotyczy

codzienności, z którą styka się niemalże

każdy pracodawca – coraz swobodniejszymi

wypowiedziami pracowników dotyczącymi

aktywności pracodawcy, pojawiającymi się

na wielu forach, w tym w mediach

społecznościowych.

O tym, że każdy z nas ma konstytucyjnie

zagwarantowaną wolność autonomicznego

światopoglądu, m.in. wolność wyznania,

wolność wypowiedzi, a nadto nie może być

poddawany dyskryminacji w miejscu pracy,

m.in. ze względu na wyznawaną religię czy

też poglądy polityczne, nie trzeba nikogo

przekonywać.

Ale czy pracodawca, często organizacja

zatrudniająca tysiące ludzi,

o międzynarodowym charakterze, może

wyznawać określony światopogląd

i narzucać go? Czy może wymagać aby jego

pracownicy podzielali wartości organizacji,

której są członkami?

Pracownik zazwyczaj już na wstępie

współpracy z pracodawcą zobowiązuje się

do tego, oświadczając że zapoznał się ze

zbiorem zasad/praktyk/wartości lub

Kodeksem etyki organizacji i że będzie go

przestrzegać.

Pracodawca ma prawo i obowiązek

podejmowania działań służących coraz

lepszej internalizacji norm, które deklaruje,

szkoląc pracowników, prowokując dyskusje

których celem jest pogłębienie świadomości

i kultury organizacji, sposobu w jaki

organizacja chce te cele osiągać.

Jednak prawo do wypowiedzi, wolność

wyznania i wyrażania poglądów politycznych

należy do katalogu podstawowych praw

człowieka i nie może zależeć od tego, jaki

pogląd prezentuje pracodawca.

Europejska Konwencja o ochronie praw

człowieka w art. 10 chroni prawo do

wyrażania opinii wskazując, że korzystanie

z niego wiąże się z odpowiedzialnością

a ewentualne ograniczenia winny wynikać

z ustaw i być podyktowane, m.in. ochroną

dobrego imienia i praw innych osób. Takie

ograniczanie również może się spotkać

z adekwatną reakcją – także w sferze prawa

karnego.

Pracodawca, który zakazuje prawa do

swobodnej wypowiedzi lub narzuca wartości

i poglądy, które leżą w sferze autonomii

jednostki narusza prawa człowieka i może

ponieść za to odpowiedzialność – nawet

prawnokarną.

Tylko stała praca nad kulturą organizacji,

komunikacją która szanuje ludzką godność

i właściwe reagowanie na zdarzenia, które

stanowią konflikty wartości, jest właściwym

narzędziem przeciwdziałania eskalacji tego

typu problemów.

Janusz Tomczak

Adwokat / Partner

dr Damian Tokarczyk

Adwokat
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Szkoła Mistrzów Prawa Pracy 

rusza w paździer niku

Zapraszamy wszystk ie osoby zajmujące się HR, które chcą

poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności .

Podczas IX edycj i Szkoły Mistrzów Prawa Pracy skupimy się

na umiejętnościach rozwiązywania problemów z zakresu

prawa pracy. Nie uczymy przepisów prawnych.

W trakcie szkolenia słuchacze wypracują praktyczne

umiejętności samodzielnego poruszania się po

zagadnieniach oraz poznają i przeanal izują najnowsze

wyzwania prawa pracy i HR.

Szkolenie jest prowadzone przez partnerów oraz

specjal is tów Kancelar i i w formie warsztatów, z ograniczonym

gronem słuchaczy.

Więcej informacj i i szczegółowy program TUTAJ.

Szkolenie jest płatne .

ZAPISZ SIĘ

Katarzyna Dobkowska

Radca prawny / Partner

Koordynatorka 
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Newsletter PRO HR nie zawiera opinii prawnych i nie może być traktowany jako ich źródło. W celu uzyskania porady 

prawnej w stosownym przedmiocie prosimy o kontakt na adres: office@raczkowski.eu.
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