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ZUS może żądać od pracodawcy zwrotu 
niezasadnych zasiłków chorobowych 

Koronawirus –
jakie działania można podjąć wobec pracowników

PPK  – ważne terminy

Sprawowanie funkcji członka zarządu bez 
wynagrodzenia stanowi przychód dla zarządzanej 
spółki

Zwolnienie z pracy
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Wynagrodzenie za staż pracy

Kierownik sklepu również odpowiada  
za BHP

Szafki pracownicze w sklepie

PPK w kontroli PIP

Kodeks RODO dla sektora handlu





Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego kwartalnika  
PRO HR Handlowy adresowanego do rynku handlu detalicznego w Polsce.  
Z raportu Unibail-Rodamco-Westfield „How We Shop” wynika, że rynek 
zostanie zdominowany w 2020 r. przez pięć kluczowych trendów: upside 
down retail (rewolucja w sprzedaży), anti-prescription (wbrew sugestiom), 
self-sustaining stores (sklepy samowystarczalne), retail surgery (zakupy 
z chirurgiczną precyzją) oraz locally morphed retail (wkomponowanie 
w otoczenie). Tym zmianom zawsze towarzyszą też zmiany w prawie 
HR, które bezpośrednio przekładają się na funkcjonowanie sklepów  
czy całych sieci sprzedaży. Konstrukcja dodatku stażowego, kodeks 
RODO dla handlu, szafki pracownicze, BHP kierowników sklepów  
czy wreszcie PPK i kontrole PIP – to gorące tematy HR, na które powinni 
zwrócić Państwo uwagę w nadchodzących miesiącach.

Miłej lektury,
r.pr. Łukasz Kuczkowski



Nie jest niedopuszczalne różnicowanie wynagrodzeń pracowników  
w oparciu o ich staż pracy. Staż pracy może wpływać na jakość 
świadczonej pracy i jest bezpośrednio związany z jej ilością. Jest jednak 
niedopuszczalne dwukrotne różnicowanie wynagrodzenia w oparciu o te 
same kryteria: przez uwzględnianie stażu przy ustalaniu wynagrodzenia 
zasadniczego, a następnie przez przyznawanie dodatku stażowego. 

W takiej sytuacji pracownik z krótszym stażem znajduje się w o wiele 
gorszej sytuacji od pracowników z dłuższym stażem, wykonując jednocześnie  taką samą pracę.
Taka sytuacja może prowadzić do nierównego traktowania,  a także do dyskryminacji w przypadku 
wystąpienia przyczyny dyskryminacji.

Do naruszeń nie dojdzie, gdy konkretni pracownicy, w związku z posiadaniem większego 
doświadczenia, niejednakowo wykonują takie same obowiązki i w konsekwencji wykonują tej pracy 
więcej lub lepszej jakości. Jeśli natomiast efekt wykonywania takiej samej pracy, mimo posiadania 
większego doświadczenia, jest taki sam, to występujące różnice w wynagrodzeniu naruszają zasadę 
równych praw w zatrudnieniu.

W konsekwencji:

T E M AT 1

WYNAGRODZENIE ZA STAŻ PRACY
Jeżeli pracodawca wynagradza za staż pracy, to musi 
wynagrodzenie oceniać przez pryzmat równego traktowania.

Kryterium różnicowania w postaci stażu pracy nie można stosować „blankietowo”.

Różnicowanie wymaga audytu pracy pracowników.

To samo kryterium nie może różnicować wynagrodzenia „dwukrotnie”.

Wynagrodzenie można różnicować w oparciu o staż pracy tylko, gdy nabyte wraz z nim 
doświadczenie skutkuje większą ilością lub lepszą jakością pracy.
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T E M AT 2

Kierownik sklepu, jako osoba kierująca pracownikami, jest m.in. zobowiązany:

Te obowiązki obciążają kierownika sklepu pomimo istnienia służby BHP u pracodawcy. Kierownik 
sklepu nie może zwolnić się z powyższych obowiązków. Również pracodawca nie może tego zrobić.

Za naruszenie tych obowiązków kierownik sklepu może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną 
(kary porządkowe, zwolnienie z pracy), a także karną, gdy przez swoje zaniedbania naraża 
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Aby ograniczyć te ryzyka pracodawca powinien szczególną wagę przypisać odpowiednim szkoleniom 
kierowników sklepów z BHP oraz przeprowadzać wyrywkowe audyty przestrzegania BHP w sklepach  
i poziomu zaangażowania kierowników w zapewnienie przestrzegania tych zasad.

KIEROWNIK SKLEPU RÓWNIEŻ 
ODPOWIADA ZA BHP

Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.01

Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie.02

Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego.04

Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP.05

Organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy.
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Nie wystarczy zapewnić liczby szafek odpowiadającej liczbie osób pracujących na danej zmianie.
 
Przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakazują 
pracodawcy zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których 
rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane m.in. do liczby zatrudnionych osób oraz  
do warunków, w jakich praca ma być wykonana. 

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu liczba szafek w szatniach powinna być 
uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników, a nie pracowników aktualnie z nich korzystających 
na danej zmianie. Pracownik nie ma obowiązku zwolnić miejsca w szafce, by udostępnić ją innemu 
pracownikowi na kolejnej zmianie. 

Każdy pracownik ma prawo zostawić w szafie własną odzież po skończonej zmianie. Nie ma 
przy tym znaczenia organizacja i harmonogram czasu pracy. Liczba szafek powinna odpowiadać 
zatrudnionym, tak by każdy pracownik mógł korzystać z nich stale. 

W związku z powyższym, praktyka polegająca na opróżnianiu szafek, w celu zrobienia miejsca  
na odzież innego pracownika, nie jest zgodna z obowiązującymi normami.

T E M AT 3

SZAFKI PRACOWNICZE  
W SKLEPIE
Sklep ma obowiązek zapewnić 
odpowiednią ilość szafek 
pracowniczych, bez względu  
na organizację czasu pracy.



Powyższe wykroczenia zagrożone są karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł. 
Karze grzywny podlega więc nie tyle niewykonanie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o PPK,  
co już sama nieterminowość w ich realizacji. Teoretycznie nawet jednodniowe opóźnienie naraża osobę 
odpowiedzialną na karę grzywny.

PIP nie jest natomiast uprawniona do kontrolowania pracodawców w zakresie nakłaniania do rezygnacji 
z oszczędzania w PPK. Taka sprawa powinna trafić do Policji, która jest głównym oskarżycielem  
w sprawach wykroczeniowych. Ewentualną grzywnę za nakłanianie do nieoszczędzania w PPK nakłada 
na pracodawcę sąd.

Niedopełnienia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy  
o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie.01

Niezgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo 
udzielania w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień bądź odmawiania ich udzielenia.03

Nieprowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.04

Niedopełnienia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami 
terminie.02

PIP będzie kontrolował zawieranie umów o prowadzenie PPK  
w terminie i dokonywanie wpłat do PPK w terminie.

PIP jest również uprawniona do nakładania grzywien za naruszenia 
niektórych przepisów dotyczących PPK (w ramach postepowania 
wykroczeniowego), m.in.: 
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PPK W KONTROLI PIP
W związku z wdrożeniem pierwszych Pracowniczych Planów 
Kapitałowych (PPK), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 
zapowiada ich kontrolę wśród największych pracodawców. 

r.pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk



czas pracy, ograniczenie handlu w niedzielę, 

wypłata minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, 

przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów terminowych,

szkolenia wstępne i okresowe, 

badania lekarskie, 

przestrzeganie przepisów dotyczących PPK, 

wypłaty wynagrodzenia osobom posiadającym zobowiązania alimentacyjne. 

Program PIP zakłada przeprowadzenie kompleksowych kontroli m.in. w branży handlowej.  
Do najistotniejszych aspektów kontroli PIP w 2020 roku będą należały: 

Planowane są również kontrole w zakresie legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. 
Sugerujemy dokonanie przeglądu wymienionych wyżej obszarów. 
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PIP BĘDZIE KONTROLOWAŁ 
HANDEL W 2020
PIP zamierza przeprowadzić w 2020 roku 
ogółem 72 tys. kontroli. 

r.pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk



Polska Rada Centrów Handlowych opublikowała projekt Kodeksu 
RODO dla sektora handlu. W prace zaangażowani zostali zarówno 
właściciele centrów handlowych jak i ich zarządcy.
 
W Kodeksie doprecyzowano przykłady przetwarzania danych 
osobowych opartych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora danych, które ujęte zostały jako standardowe czynności 

dla branży centrów handlowych – zwolnione z testu równowagi (balancing test). 

Kodeks określa też ogólne wytyczne dla administratora m.in. w odniesieniu do wymaganej 
dokumentacji oraz obowiązków administratorów danych. Uregulowano też zasady korzystania 
z monitoringu wizyjnego, przetwarzania danych osobowych nieletnich pozostawionych pod 
tymczasową opieką oraz opracowano rozdział poświęcony outsourcingowi usług.

Twórcy kodeksu podjęli próbę wskazania modelowych rozwiązań, które mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa podmiotów danych osobowych. Niemniej, niektóre z jego postanowień dotyczących 
doprecyzowania uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów w określonych 
kontekstach, wymagają ponownej weryfikacji i doprecyzowania. 

Również rozdział poświęcony ochronie danych utrwalonych na nagraniach monitoringu przemilcza 
kwestie tego, czy najemcy lokalu w centrum handlowym może być udostępnione takie nagranie. 
Choć Kodeks skierowany jest zarówno do właścicieli centrów handlowych jak również podmiotów 
zarządzających centrami, to dokument nie zawiera wskazówek w odniesieniu do jakich procesów 
ww. podmioty uznane będą za administratora, a w stosunku do jakich za procesora (subprocesora).
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KODEKS RODO DLA SEKTORA HANDLU

Newsletter PRO HR Handlowy 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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Spotkaj się z nami

Compliance Day
Konferencja dla praktyków compliance

4 czerwca 2020, Warszawa

raczkowski.eu/compliance-day-2020

Obserwuj nas

Skontaktuj się 

   prohr@raczkowski.eu

www.raczkowski.eu 
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