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• Pracodawca, który otrzyma dofinansowanie na wynagrodzenie

pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym

wymiarem czasu pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę

z przyczyn niedotyczących pracowników przez okres dofinansowania

oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego

zakończeniu.

Jeżeli zatem pracodawca otrzymał dofinansowanie na

3 miesiące, to okres ochronny wynosi 6 miesięcy.

UWAGA – projekt ustawy Tarcza 2 skraca ten okres ochronny do

okresu dofinansowania (czyli o połowę). Oczywiście nie ma

przeszkód, aby w okresie ochronnym zwolnić pracownika z jego

winy.

• Naruszenie zakazu oznacza konieczność zwrotu dofinansowania na

zwolnionego pracownika oraz sprawę w sądzie pracy

o odszkodowanie (do 3 pensji).

• W przypadku uzyskania od starosty dofinansowania na pokrycie

części kosztów wynagrodzeń pracowników, pracodawca jest

zobowiązany utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych tym

dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz okres równy

dofinansowaniu po jego zakończeniu.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem oznacza obowiązek zwrotu

kwoty dofinansowania na tego pracownika.

• Pożyczka uzyskana przez mikro-przedsiębiorcę zostanie umorzona,

pod warunkiem, że nie zmniejszy się stan zatrudnienia u tego mikro-

przedsiębiorcy przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner

TEMAT 1

Dofinansowanie wprowadza 

ograniczenia w stosunkach pracy
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TEMAT 2

Nie tylko tarcza pomoże 

ograniczyć koszty pracownicze

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych 

warunków zatrudnienia pracowników wg Kodeksu 

pracy (art. 231a)

Kto może z niego skorzystać?

Pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż

20 pracowników.

W jakich przypadkach?

Gdy uzasadnia to sytuacja finansowa pracodawcy (brak wymogu

wystąpienia spadku obrotów w konkretnej wysokości).

W jaki sposób?

Konieczne jest zawarcie porozumienia z reprezentującą pracowników

organizacją związkową albo przedstawicielstwem pracowników wyłonionym

w trybie przyjętym u pracodawcy (jeżeli u pracodawcy nie ma związku

zawodowego) oraz przekazanie go PIP.

Czy pracodawca może wprowadzić takie rozwiązanie jednostronnie?

Nie.

Co powinno zawierać takie porozumienie?

Wskazanie:

• podstawy prawnej;

• okresu obowiązywania (maksymalnie 3 lata);

• warunków, które ulegają pogorszeniu (nie mogą być gorsze niż te

wynikające z kodeksu pracy i innych ustaw np. nie można obniżyć

wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego);

• czy ma zastosowanie do wszystkich pracowników, czy do wybranych

grup (w tym ostatnim przypadku - konieczność wyłonienia ich w sposób

obiektywny).

Dodatkowa zaleta?

Brak konieczności wręczania pracownikom wypowiedzeń zmieniających.

Magdalena Skwara 

Radca prawny
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Można to zrobić zarówno w drodze porozumienia jak i jednostronnie –

za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Do porozumienia dojdzie,

gdy obie strony oświadczą jego zawarcie (również podczas wideo lub

telekonferencji). Pisemna forma nie jest wymagana. Ustne

porozumienia mogą być jednak różnie rozumiane i (wbrew intencjom)

wywoływać konflikty.

Dlatego podczas rozmowy należy przesłać pracownikowi treść

porozumienia i uzyskać od niego mailowe potwierdzenie, że zawiera to

porozumienie. Przy porozumieniach zmieniających trzeba jeszcze

pamiętać o potwierdzeniu pracownikowi dokonanej zmiany (na piśmie

albo mailowo – z podpisem elektronicznym). To jest jednak tylko

„potwierdzenie” już dokonanej czynności.

Przesyłając wypowiedzenie w mailu trzeba pamiętać o:

• podpisaniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Składa się

go za pomocą specjalnego urządzenia, które można kupić u jednego

z pięciu dostawców. Procedura uzyskania podpisu trwa od kilku do

kilkunastu dni;

• odpowiednim pełnomocnictwie (jeśli wypowiedzenie podpisuje

pełnomocnik);

• zebraniu dowodów na doręczenie wypowiedzenia. Wysyłając maila

należy zaznaczyć opcję „Żądaj potwierdzenia dostarczenia” oraz

„Żądaj potwierdzenia przeczytania”. W razie sporu, takie

potwierdzenia będą dowodem. Warto też zadzwonić do pracownika

i potwierdzić, że mail dotarł.

Każde zdalne zwolnienie musi być starannie zaplanowane. Podczas

rozmowy może dojść do różnych nieprzewidzianych sytuacji (jak np.

rozłączenie się pracownika). Osoby prowadzące rozmowę muszą

wiedzieć jak zachować się w różnych sytuacjach.

Nie ma 

przeszkód, aby 

zdalnie 

rozwiązać 

umowę o pracę

TEMAT 3

Rozwiązanie umowy o pracę na odległość?

Piotr Graczyk

Adwokat

Iza Gawryjołek

Aplikant adwokacki

Agnieszka Piasecka 

Aplikant adwokacki 
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TEMAT 4

Odpowiedzialność karna za 

podejmowane decyzje w dobie 

koronawirusa

Żadna z naprędce projektowanych i wprowadzanych ustaw nie zwalnia

kadry zarządzającej przedsiębiorstw z odpowiedzialności karnej za błędne

decyzje podejmowane w czasie kryzysu.

„Tarcze” mają chronić przed skutkami ekonomicznymi pandemii, ale nie

chronią zarządów, rad nadzorczych i innych osób którym powierzono

zarządzanie majątkiem, przed odpowiedzialnością karną.

W tych trudnych czasach ciąży na nas szczególne ryzyko. Trudnych decyzji

jest więcej. Wiele z nich jest brzemiennych w daleko idące skutki.

Potrzebna jest więc równie duża ostrożność.

Błędna decyzja w rozporządzeniu majątkiem o wartości powyżej 200.000

złotych to potencjalny zarzut popełnienia przestępstwa niegospodarności

menadżerskiej. Decyzje podejmowane w obliczu problemów

z wypłacalnością przedsiębiorstwa to również ryzyko odpowiedzialności

karnej za działanie na szkodę wierzycieli. Dlatego mimo stresu i presji

czasu musimy działać z namysłem.

Nasze doświadczenie pokazuje, że okres kryzysu gospodarczego to

czas, w którym znacząco rośnie ryzyko nadużyć, zachowań

niezgodnych z prawem i nieetycznych. Już teraz media donoszą

o rosnącej liczbie wyłudzeń i oszustw internetowych. Musimy chronić przed

nimi naszą firmę.

Członkowie organów spółek, osoby zarządzające majątkiem,

oficerowie compliance, przedstawiciele działów bezpieczeństwa

funkcjonujący w dużych przedsiębiorstwach powinni położyć jeszcze

większy nacisk na ZAPOBIEGANIE nieprawidłowościom i właściwą ocenę

ryzyka.

A gdy dojdzie do wyrządzenia szkody, podjąć próby bezzwłocznego jej

naprawienia.

Zapobieganie to jeden z podstawowych celów systemu compliance, który

winien zapewniać sprawne działanie przedsiębiorstwa również

w warunkach kryzysowych.

Janusz Tomczak

Adwokat / Partner

dr Damian Tokarczyk

Adwokat
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TEMAT 5

Zmiana umowy o zarządzanie PPK 

nie wymaga zgody strony 

społecznej

Interpretacja PFR wskazująca na taką konieczność jest 

błędna

W jednej ze swoich ostatnich interpretacji PFR wskazuje, że zmiana umowy

o zarządzanie PPK wymaga każdorazowej zgody związku zawodowego albo

reprezentacji pracowników. Co więcej, w ślad za tą interpretacją niektóre

instytucje finansowe zaczęły wprowadzać do swoich umów o zarządzanie

PPK analogiczne postanowienia.

Taka interpretacja nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. Zgodnie

bowiem z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa”), strona

społeczna uczestniczy jedynie w wyborze instytucji finansowej. Podstawą

działania strony społecznej jest art. 7 powyższej ustawy.

Dalsze przepisy ustawy nie przewidują jakichkolwiek dodatkowych

uprawnień dla strony społecznej. Trudno tutaj mówić o wykładni

celowościowej na którą w swojej interpretacji powołuje się PFR, skoro

wykładnia językowa nie daje żadnych wątpliwości co do braku dalszych

uprawnień strony społecznej.

W konsekwencji brak jest podstaw do uznania, że zmiana umowy

o zarządzanie PPK wymaga zgody strony społecznej.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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TEMAT 6

Czy polubienie wpisu może zostać 

uznane za przestępstwo? 

Tak, jeżeli wpis ma charakter zniesławiający i jak na razie jedynie

w Szwajcarii.

Takie stanowisko zajął Sąd Federalny w Szwajcarii. Sprawa dotyczyła

internauty, który „polubił” na portalu Facebook i przekazał dalej obraźliwy

wpis, propagujący prawicowe czy wręcz antysemickie treści. Sąd uznał taką

osobę za współwinną naruszenia dóbr osobistych jakiego dopuścił się autor

tego wpisu.

W ocenie Sądu polubienie wpisu na portalu ma wpływ na zwiększenie jego

zasięgu wśród innych użytkowników (podczas gdy wpisy bez polubień nie

mają takiego oddziaływania gdyż są niewidoczne). Podstawą takiej oceny

jest to, iż obraźliwe wpisy dzięki udostępnieniom docierają do osób, które

podobnych treści nie popierają.

Czy internauci w Polsce również powinni się obawiać?

Coraz częściej pracodawcy wyciągają negatywne konsekwencje wobec

pracowników za ich działania w mediach społecznościowych, które

naruszają podstawowe obowiązki pracownicze (np. dbanie o dobro zakładu

pracy czy zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby

narazić pracodawcę na szkodę).

Również i sądy w Polsce mają podstawy prawne do podobnej oceny

skutków udostępnienia zniesławiającego wpisu do jakiej doszedł szwajcarski

sąd. Oznacza to, iż w przyszłości podobny wyrok może zapaść i u nas.

Przykład szwajcarski pokazuje zatem, iż każdy użytkownik internetu

powinien bacznie oceniać jakie treści propaguje.

Katarzyna Wilczyk

Radca prawny 
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pracodawca-pracownik 
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Podejmujesz decyzje biznesowe w zakresie zarządzania kapitałem

i chciałbyś wiedzieć jakie rozwiązania / scenariusze rozważają inni

pracodawcy z Twojej branży?

Przeprowadzasz trudne wideo rozmowy z pracownikami dotyczącymi m.in.

zwolnień, wynagrodzenia, czasu pracy?

Wiemy, jakie rozwiązania związane z zatrudnieniem i zwolnieniem

pracowników są stosowane przez pracodawców i czym się kierować,

dobierając konkretną formę.
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Więcej informacji 

i zapisy

http://firstintalent.com/


obserwuj nas

skontaktuj się z nami

www.raczkowski.eu

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.

Copyright © 2020: Raczkowski sp.k.

http://www.raczkowski.eu/
http://bit.ly/38pkQAX
mailto:prohr@raczkowski.eu
http://bit.ly/2UvXmpu
http://bit.ly/2UvXmpu
http://bit.ly/38pkQAX

