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TEMAT 1

Nowe rozwiązania dla 

pracodawców w projekcie 

Tarcza 4.0

Trwają ostatnie prace nad nowym pakietem 

wsparcia dla przedsiębiorców. Wśród rozwiązań 

dedykowanych pracodawcom warto zwrócić uwagę 

na następujące propozycje:

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner

Rozszerzone dofinansowanie do

wynagrodzeń pracowników

Pracodawcy u których wystąpił spadek

obrotów gospodarczych (15 albo 25%)

w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą

uzyskać dofinansowania także na

wynagrodzenia (oraz składki na

ubezpieczenia społeczne pracowników

należnych od pracodawcy) pracowników

nieobjętych:

• przestojem, w tym przestojem

ekonomicznym w następstwie

wystąpienia COVID-19, oraz

• obniżonym wymiarem czasu pracy

w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wysokość dofinansowania ma wynieść na

ten moment 2132,59 PLN na pracownika

(plus składki). Dofinansowanie nie

przysługuje, jeżeli wynagrodzenie było

wyższe niż 300% przeciętnego

wynagrodzenia.

Do tych świadczeń stosuje się część zasad

obowiązujących przy przestoju

ekonomicznym i obniżeniu wymiaru czasu

pracy na podstawie Specustawy.

Doprecyzowanie pracy zdalnej

Ustawodawca postanowił doprecyzować

zasady wykonywania pracy zdanej.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać

polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności

i możliwości techniczne oraz lokalowe do

wykonywania takiej pracy i pozwala na to

rodzaj pracy.

Środki pracy i materiały do pracy potrzebne

do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę

logistyczną pracy zdalnej ma zapewniać

pracodawca.

Pracownik może używać innych środków

pracy pod warunkiem, że umożliwia to

poszanowanie i ochronę informacji

poufnych, a także informacji, których

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na

szkodę.

Na polecenie pracodawcy, pracownik ma

mieć obowiązek prowadzić ewidencję

wykonanych czynności.

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć

polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Ustawodawca nie zdecydował się jednak na

ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy

za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej

oraz za wypadki przy tej pracy w zakresie

związanym z zapewnionymi przez siebie

środkami pracy lub materiałami do pracy.
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Oznacza to, iż pracodawca ponosi

powyższą odpowiedzialność za zasadach

ogólnych wynikających z kodeksu pracy

Przestój ekonomiczny i obniżenie

wymiaru również dla innych przypadków

pogorszenia sytuacji pracodawcy

Pracodawca, u którego wystąpił spadek

przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

w następstwie wystąpienia COVID-19 (to nie

jest spadek obrotów gospodarczych o 15

czy 25%) i w związku z tym wystąpił istotny

wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,

będzie mógł:

• obniżyć wymiar czasu pracy pracownika

maksymalnie o 20%, nie więcej niż do

0,5 etatu; wynagrodzenie nie może być

jednak niższe niż minimalne

wynagrodzenie za pracę

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

pracownika przed jego obniżeniem;

• objąć pracownika przestojem

ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że

pracownikowi objętemu przestojem

ekonomicznym pracodawca wypłaca

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż

o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżenie czasu pracy albo objęcie

pracownika przestojem ekonomicznym

może być stosowane przez maksymalnie

6 miesięcy.

Udzielenie urlopów zaległych

Ustawa przewiduje możliwość udzielenia we

wskazanym przez siebie terminie, bez zgody

pracownika i z pominięciem planu urlopów,

urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego

przez pracownika w poprzednich latach

kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni

urlopu. Takie uprawnienie ma przysługiwać

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

lub stanu epidemii.

Niższe odprawy z tytułu rozwiązania

umów o pracę

W przypadku wystąpienia spadku obrotów

gospodarczych lub istotnego wzrostu

obciążenia funduszu wynagrodzeń,

o których mowa w ustawie wysokość

ustawowej odprawy wypłacanej w związku

z rozwiązaniem umowy o pracę nie może

przekroczyć 26 tys. PLN (dziesięciokrotność

minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Zmiany dot. funduszu świadczeń

socjalnych

W przypadku wystąpienia spadku obrotów

gospodarczych lub istotnego wzrostu

obciążenia funduszu wynagrodzeń,

o których mowa w ustawie pracodawca

może zawiesić obowiązki:

• tworzenia lub funkcjonowania funduszu

świadczeń socjalnych,

• dokonywania odpisu podstawowego,

• wypłaty świadczeń urlopowych.

Jeżeli u pracodawcy działają związki

zawodowe wymaga to porozumienia z nimi.

Prawo wypowiedzenia umowy o zakazie

konkurencji

Strony umowy o zakazie konkurencji

obowiązującym po ustaniu:

• stosunku pracy,

• umowy agencyjnej,

• umowy zlecenia,

• innej umowy o świadczenie usług,

• umowy o dzieło,

– na rzecz których ustanowiono zakaz

działalności konkurencyjnej, mogą ją

wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Takie prawo przysługuje obu stronom.

Więcej w artykule „Kolejne wsparcie dla

pracodawców w Tarczy 4.0 | PRO HR

Koronawirus”

https://bit.ly/2M6oB4F


Od końca kwietnia działa rządowy program pomocy dla przedsiębiorców „Tarcza

Finansowa PFR”. O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się już

mikrofirmy oraz mali i średni przedsiębiorcy. Wysokość subwencji może wynieść

nawet do 3,5 mln złotych.

Aby skorzystać z programu przedsiębiorca musi:

• odnotować spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25%

w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 r. w porównaniu do poprzedniego

miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;

• należeć do sektora mikro- lub MŚP, tj.:

o zatrudniać do 249 pracowników,

o z rocznym obrotem nieprzekraczającym 50 mln EUR lub sumą bilansową

nieprzekraczającą 43 mln EUR.

Pierwotnie PFR w wyjaśnieniach do Regulaminu Tarczy dla MŚP wskazywał, że

przy określaniu kryteriów MŚP bierze się pod uwagę poziom zatrudnienia i obrót

(lub sumę bilansową) jedynie wnioskodawcy.

Po kilku dniach zdanie zmienił i przyjął (zgodnie zresztą z Rozporządzeniem

Komisji (UE) nr 651/2014 i decyzją notyfikacyjną), że przy kwalifikacji należy

brać pod uwagę również dane przedsiębiorców powiązanych i partnerskich.

Powyższa zmiana jest bardzo istotna, ponieważ nawet mała spółka, będąca

częścią grupy kapitałowej, może teraz spełniać kryteria dużego przedsiębiorcy.

Dla wielu przedsiębiorców może to niestety oznaczać, że nie będą mogli

skorzystać z pomocy Tarczy PFR dla mikro-/MŚP, albo też konieczność zwrotu

otrzymanej subwencji (choć w Regulaminie Programu znalazł się zapis mający

uchronić przedsiębiorców przed koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji na

skutek zmian w warunkach kwalifikacji do sektora mikro-/MŚP).

Pomimo praktycznych problemów Tarcza PFR jest obecnie najbardziej

atrakcyjnym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorców mikro-/MŚP

w czasach kryzysu.

Na start czeka jeszcze Tarcza PFR dla Dużych Firm z pulą 25 mld zł. Wymaga

ona jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej. Na razie możliwe jest składanie

wstępnych wniosków o subwencje, na podstawie których PFR przeprowadza

indywidualną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

TEMAT 2

Kto dostanie (a kto zwróci) pomoc 

z Tarczy PFR?

Mała spółka, będąca częścią grupy kapitałowej, może 

spełniać kryteria dużego przedsiębiorcy, co oznacza 

brak wsparcia z PFR
Wojciech Kwiatkowski

Radca prawny

Natalia Basista

Adwokat
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Przepisy o zwalczaniu 

COVID-19 nie regulują 

zwrotu kosztów pracy 

zdalnej

Jak dotąd, przepisy specustawy nie wprowadziły żadnego rozwiązania

służącego pokryciu dodatkowych kosztów ponoszonych przez

pracowników w związku z wykonywaniem pracy w sposób zdalny.

Dlatego należy odwołać się do dotychczasowych zasad.

Koszty ponoszone przez pracowników w związku z pracą zdalną

powinny być zwracane podobnie jak wydatki służbowe, na podstawie

dowodów potwierdzających ich poniesienie.

Pracownik występujący o zwrot powinien przedstawić wiarygodne

dowody poniesienia kosztów oraz, na żądanie, uzasadnić ich związek

z wykonywaną pracą. Zwrot kosztów może obejmować także

zwiększone zużycie mediów.

Jeżeli pracodawca zwróci koszt zakupu urządzenia niezbędnego do

pracy zdalnej, powinno ono w zasadzie stać się częścią majątku

pracodawcy. Jeżeli pracodawca zdecyduje o pozostawieniu urządzenia

pracownikowi, jego wartość powinna zostać uznana za przychód

pracownika.

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z opodatkowania ekwiwalentów

pieniężnych za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Zaznaczamy, że ekwiwalent to kwota, która odpowiada swoją

wysokością kwocie kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika,

a tym samym istotne jest, aby pracodawca chcący zastosować to

zwolnienie dokładnie zweryfikował jaki uszczerbek ponosi pracownik

w związku z używaniem prywatnego sprzętu do celów służbowych.

Ekwiwalent nie powinien uwzględniać podwyższonych kosztów zużycia

mediów, dostępu do Internetu oraz kawy lub herbaty spożywanych przez

pracowników w trakcie pracy zdalnej.

Tomasz Kret

Starszy 

prawnik

Zwolniony 

z opodatkowania 

ekwiwalent

Zwrot kosztów pracy 

zdalnej powinien być 

dokonywany przez 

pracodawcę na zasadach 

ogólnych

TEMAT 3

Zwrot kosztów pracy zdalnej a PIT

Pracodawca powinien zwrócić pracownikom poniesione przez nich

koszty pracy zdalnej

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie całego procesu pracy,

w tym za organizację stanowiska pracy i zapewnienie wyposażenia niezbędnego do

wykonywania pracy. Dlatego pracownik nie ma obowiązku posługiwania się własnymi

narzędziami i sprzętem przy wykonywaniu pracy, również w przypadku pracy

zdalnej .

Adam Alkadi

Doradca

podatkowy
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TEMAT 4

Praca z COVID-19 w tle

Nadchodzi czas otwierania gospodarki

i ograniczania samoizolacji. COVID-19 zostanie

z nami jeszcze długo . Ważne jest zatem właściwe

przygotowanie pracodawcy na funkcjonowanie

z COVID-19 za „bramą zakładu czy biura”. Jest to

istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa

pracowników i pracodawcy.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
To bezpieczeństwo zwiększa ustalenie zasad postępowania w związku

z powrotem pracowników do pracy (w tym po okresie pracy zdalnej)

czy działań, które należy podjąć w przypadku zdiagnozowania

podejrzenia koronawirusa u jednego z pracowników.

Takie zasady należy spisać w procedurze i upowszechnić ich

stosowanie w zakładzie. Co więcej, ze względu na odpowiedzialność

pracowniczą, karną czy administracyjną należy zadbać również

o uzupełnienie zakresów obowiązków osób, którym powierzone są

określone role w ramach takiej procedury, jak i wyposażyć te osoby

w określone narzędzie (np. budżet, szkolenie, itp.).

O jakich ryzykach należy pamiętać opracowując takie zasady?

Obejmują one:

• BHP;

• ochronę danych osobowych;

• ochronę dóbr osobistych;

• odpowiedzialność pracodawcy za szkody / zadośćuczynienie wobec

pracowników;

• odpowiedzialność karną pracowników odpowiedzialnych

w organizacji np. za HR, BHP czy zakupy);

• zapewnienie ciągłości działalności firmy (business continuity).
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TEMAT 5

Rozprawa sądowa przez Inter net –

to już możliwe…

Od 16 maja 2020 r., w ramach Tarczy Antykryzysowej

3.0 wprowadzono przepisy, które mają umożliwić

sądom działanie w warunkach pandemii. Wraz z tym

zniesiono zawieszenia biegu terminów procesowych

i sądowych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie

nowelizacji .

… chyba że stawiennictwo w sądzie nie wywoła nadmiernego

zagrożenia dla zdrowia

Nową regułą jest odbywanie się rozpraw i posiedzeń jawnych zdalnie przy

użyciu sprzętu, umożliwiającego przeprowadzenie ich na odległość

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Taka zasada obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz

w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

Uczestnicy postępowania nie muszą przebywać w budynku sądu. Mogą

połączyć się z sądem przez Internet, tak samo jak sędziowie

i ławnicy, z tym że w przypadku tych ostatnich konieczna jest decyzja

prezesa sądu, uzasadniona szczególnymi okolicznościami oraz nie może to

dotyczyć posiedzeń, na których dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Z opcji wideokonferencji skorzystać nie mogą przewodniczący

i referent sprawy. „Tradycyjna” rozprawa będzie mogła zostać

przeprowadzona, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia

osób w niej uczestniczących.

… a sąd nie zdecyduje o przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego

Jeśli przeprowadzenie rozprawy (posiedzenia jawnego) w sposób zdalny

jest niemożliwe, a procedowanie w „klasycznym” trybie mogłoby wywołać

nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników, natomiast przewodniczący

uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, wtedy może zarządzić

przeprowadzenie posiedzenia niejawnego.

Warunkiem jest jednak brak sprzeciwu stron postępowania w terminie 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie

niejawne.

Na posiedzeniu niejawnym można też zamknąć rozprawę i wydać wyrok,

jeśli przeprowadzono wszystkie dowody. Wcześniej należy jednak odebrać

na piśmie stanowiska stron.

Anna Boguska

Radca prawny
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Marta Dudczak 

Konsultant imigracyjny

TEMAT 6

Dostęp do prac sezonowych bez 

zezwolenia dla cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemca w zakresie wybranych

prac sezonowych nie wymaga uzyskania

zezwolenia na pracę

Przedsiębiorcy w okresie pandemii napotykal i na utrudnienia

w uzysk iwaniu właściwego zezwolenia na pracę czy wizy dla

cudzoziemców . W ynika to z ograniczenia funkcjonowania

urzędów wojewódzk ich oraz konsulatów . Wsparcie branży

turystycznej i rolnictwa w szczyc ie sezonu przez tę kategor ię

pracowników stanęło pod znak iem zapytania.

Tarcza 

antykryzysowa 3.0. 

– odpowiedź 

na obawy 

przedsiębiorców

W związku z problemem, ustawodawca zwolnił

cudzoziemców z obowiązku posiadania

zezwolenia na pracę w przypadku zatrudnienia w

ramach kategorii działalności, dla których

wcześniej wymagane było zezwolenie na pracę

sezonową. Uprawnienie obejmuje obywateli

państw trzecich, którzy posiadali:

• zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę

sezonową ważne po 13.03.2020 r. lub

• zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu

wykonywania pracy, w którym co najmniej

jeden dzień okresu pracy określonego w tym

oświadczeniu przypada po 13.03.2020 r.

Wprowadzone przepisy zapobiegają niedoborom

pracowników. Dzięki nim zatrudnienie

cudzoziemców jest także o wiele prostsze.

Przedsiębiorca nie musi przechodzić przez

czasochłonne i skomplikowane procedury celem

uzyskania właściwych zezwoleń. Przyjęte

rozwiązania stanowią również alternatywę dla

cudzoziemców zatrudnionych wcześniej w innych

branżach. Zachęcają ich do pozostania w Polsce

w okresie pandemii.

Wsparcie 

przedsiębiorców 

i uelastycznienie 

statusu 

cudzoziemców
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Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu

Odosobnienie w związku z chorobą zakaźną stanowi jedną z przyczyn

usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, której wystąpienie

przed ustalonym terminem rozpoczęcia urlopu (najpóźniej w dniu

poprzedzającym ten termin) powoduje automatyczne, bez wniosku

pracownika, przesunięcie urlopu na termin późniejszy.

Przerwanie urlopu

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi – w terminie

późniejszym - tej części urlopu której z powodu odosobnienia w związku

z chorobą zakaźną nie wykorzystał.

Odosobnienie w związku z chorobą zakaźną – czyli co?

Pojęcie odosobnienia w związku z chorobą zakaźną nie zostało odrębnie

zdefiniowane w przepisach prawa. W ustawie o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wymienione zostały różne

sytuacje, które mieszczą się w zakresie tego pojęcia, a mianowicie:

• izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę

zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną,

w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika

chorobotwórczego na inne osoby;

• izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej

z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej

hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania

lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie

niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

• kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na

zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie

niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

TEMAT 7

Ur lop wypoczynkowy a odosobnienie 

pracownika w związku z chorobą zakaźną

Jeszcze kilka miesięcy temu odosobnienie w związku 

z chorobą zakaźną miało marginalne praktyczne znaczenie 

dla kwestii urlopowych. 

Stan epidemii spowodował jednak, iż zagadnienie to stało 

się istotne, zwłaszcza w nadchodzącym sezonie urlopowym. 

dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny / Partner
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Nałożenie obowiązku poddania się izolacji, izolacji w warunkach

domowych jak i kwarantannie co do zasady odbywa się w drodze

decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, która

stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy,

a w konsekwencji uzasadniający przesunięcie terminu urlopu czy jego

przerwanie.

Kwarantanna bez decyzji

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

przewiduje obowiązek poddania się kwarantannie bez decyzji organu

inspekcji sanitarnej z mocy prawa.

Przesunięcie terminu urlopu lub jego przerwanie będzie następowało

na podstawie informacji pochodzącej od pracownika objętego

kwarantanną, którą może przekazać za pośrednictwem maila, sms-a,

telefonicznie.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w okresie kwarantanny,

a zatem również przesuniecie czy przerwanie urlopu, w tych

przypadkach jest pisemne oświadczenie pracownika, które ma być

złożone już po okresie odbywania kwarantanny – do 3 dni roboczych

od jej zakończenia.

Okres kwarantanny Osoba zobowiązana do poddania się 

obowiązkowej kwarantannie 

14 dni od dnia następującego po 

przekroczeniu tej granicy

osoba, która przekroczyła granicę w celu 

udania się do swojego miejsca 

zamieszkania lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkami 

określonymi w rozporządzeniu) 

14 dni od dnia następującego po 

przekroczeniu tej granicy

domownik osoby przekraczającej 

granicę 

okres odpowiadający okresowi 

kwarantanny domownika do 21 dni

domownik osoby która odbywa 

kwarantannę na podstawie decyzji 

sanepidu



TEMAT 8

Bieg ter minów w postępowaniach 

administracyjnych został 

przywrócony

Szczególnie ważne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców: bieg

terminów w postępowaniach administracyjnych został przywrócony od 23

maja 2020 r. na podstawie specustawy Tarcza antykryzysowa 3.0.

• Bieg terminów w postępowaniach administracyjnych został wstrzymany

na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu

epidemii. Przepisy wprowadzono ustawą z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw.

W okresie obowiązywania przepisów terminy administracyjne nie

rozpoczęły biegu bądź ich bieg uległ zawieszeniu jeżeli rozpoczął się

przed uchwaleniem spec-ustawy.

• Regulacja związana była z ograniczeniem funkcjonowania urzędów

i zmniejszeniem ich dostępności dla interesantów w okresie pandemii.

• Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się

wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) przepisy wstrzymujące bieg

terminów zostały uchylone.

• Terminy rozpoczęły swój bieg bądź ich bieg został wznowiony od dnia

23.05.2020 r., pomimo tego, że nadal obowiązuje stan epidemii.

Wznowienie terminów pozwoli na przywrócenie standardowej obsługi spraw

z zakresu postępowań administracyjnych. Wznowienie terminów nastąpiło

jednak po zaledwie 7 dniach od dnia wejścia w życie przepisów Tarczy 3.0.

Możliwe jest przeoczenie upływu wstrzymanych wcześniej terminów.

Koniecznym jest zatem niezwłoczne zweryfikowanie terminów czynności, do

których dokonania są zobowiązane strony postępowań administracyjnych.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny 

Marta Dudczak 

Konsultant imigracyjny
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