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Umowa o pracę nie musi być na piśmie – może być elektroniczna

Pracodawcy powinni zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego

Pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek zapewnienia 1,5 m 

odległości między stanowiskami pracy 

Pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika 

zwolnionego bez zachowania okresu wypowiedzenia 

Blankietowa zgoda na potrącenie należności z wynagrodzenia 

pracownika jest nieważna

IP Box pozwala na zastosowanie 5% stawki podatku – wypełnij 

test i sprawdź czy to rozwiązanie dla Ciebie
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TEMAT 1

Umowa o pracę nie musi być na 

piśmie – może być elektroniczna

Umowa o pracę może być zawarta przez wymianę maili. Kodeks pracy

nie przewidział bowiem rygoru nieważności w przypadku niezachowania

formy pisemnej. Można wysłać do pracownika maila z załączoną

umową i napisać, że proponujemy jej zawarcie.

Jeżeli pracownik odpowie również mailem, że zgadza się zawrzeć

przesłaną mu umowę, to dochodzi do jej zawarcia w tzw. formie

dokumentowej.

Jeśli umowa nie ma formy pisemnej, to przed dopuszczeniem

pracownika do pracy, pracodawca musi jednak na piśmie potwierdzić

ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Wymóg przekazania informacji na piśmie zostanie również spełniony,

gdy ze strony pracodawcy umowa wysłana w formie elektronicznej

zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdyż

podpis taki nadaje dokumentowi elektronicznemu wagę formy pisemnej.

Pracownik nie musi podpisywać umowy kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. W razie niemożliwości podpisania umowy przez

pracodawcę takim podpisem, wymienione wyżej kwestie trzeba będzie

potwierdzić tradycyjnym pismem.

***

Zdigitalizuj swój dział HR! W HRze nie musi być ani jednej kartki

papieru. Bez papieru można zatrudnić, zwolnić i zarządzać

pracownikiem. Poznaj szczegóły naszego nowego programu „HR bez

Papieru” – sprawdź hrbezpapieru.pl.

Magdalena Skwara 

Radca prawny 

https://hrbezpapieru.pl/?utm_campaign=prohr+wrzesien+2020&utm_medium=pdf&utm_source=raczkowski.eu
mailto:magdalena.skwara@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR


TEMAT 2

Pracodawcy powinni 

zwer yfikować ocenę r yzyka 

zawodowego

Państwowa Inspekcja Pracy zgodnie z zapowiedziami prowadzi kontrole

w zakresie przestrzegania zasad bhp, w tym oceny ryzyka zawodowego

pod kątem możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Pracodawca powinien zawczasu dokonać odpowiedniej weryfikacji

i ewentualnej aktualizacji w tym zakresie. Pozwoli to na uniknięcie

problemów w przypadku ewentualnej kontroli PIP oraz może zwiększyć

bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Pracodawca ma obowiązek stale oceniać i dokumentować ryzyko

zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne

środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ocena powinna być

przeprowadzona osobno dla danego stanowiska pracy i uwzględniać

jego specyfikę (np. bezpośredni kontakt z klientami).

W związku z pojawieniem się zagrożenia zakażenia koronawirusem

konieczne może stać się dodanie tego zagrożenia do listy ryzyk

zawodowych na danym stanowisku oraz wskazanie odpowiednich

środków profilaktycznych (np. stosowanie przyłbic, dezynfekowanie

dłoni, ograniczanie ilości osób w pomieszczeniach etc.).

Ocena ryzyka musi podlegać konsultacji ze służbą bhp lub osobami

wykonującymi zadania tej służby. Dobrą praktyką jest zaangażowanie

do oceny również pracowników wykonujących pracę na stanowisku

podlegającym ocenie.

Ewentualna modyfikacja oceny ryzyka zawodowego będzie wymagała

poinformowania zainteresowanych pracowników. Dla celów

dowodowych pracodawca powinien wymagać od pracowników

potwierdzenia otrzymania takiej informacji (np. w formie elektronicznej).

Wojciech Kwiatkowski

Radca prawny 

mailto:wojciech.kwiatkowski@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR%20KWIECIEN


TEMAT 3

Pracodawca w dalszym ciągu 

ma obowiązek zapewnienia 

1,5 m odległości między 

stanowiskami pracy

Obowiązek został podtrzymany w rozporządzeniu z 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Odległość ta powinna być liczona jako realna odległość pomiędzy

pracownikami wykonującymi pracę. W celu zachowania odpowiedniej

odległości konieczne może być np. przestawienie biurek w biurze.

Pracodawca nie musi zapewnić tej odległości pomiędzy stanowiskami

jedynie, jeżeli jej zachowanie jest niemożliwe ze względu na charakter

działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, czyli np.

w przypadku pracy przy taśmie produkcyjnej czy na budowie.

W takim wypadku jednak, pracodawca ma bezwzględny obowiązek

zapewnienia środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem

epidemii. W praktyce przyjęło się, że środkami takimi są maseczki,

ewentualnie pleksi, jeżeli ich zamontowanie jest możliwe na danym

stanowisku pracy.

Agnieszka Anusewicz

Adwokat

mailto:agnieszka.anusewicz@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR


TEMAT 4

Pracodawca ma obowiązek 

ponownego zatrudnienia 

pracownika zwolnionego bez 

zachowania okresu 

wypowiedzenia

Pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia

pracownika zwoln ionego bez zachowania okresu

wypowiedzenia z powodu przedłużającej s ię choroby (art .

53 kp), który odzyskał zdolność do pracy w okresie

6 miesięcy od rozwiązania umowy.

Dla zaktualizowania się obowiązku pracodawcy konieczne jest

zgłoszenie przez pracownika chęci ponownego zatrudnienia. Zgłoszenie

powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy

o pracę, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności w pracy. Po

upływie tego terminu roszczenie pracownika wygasa. Zgłoszenia można

dokonać w dowolnej formie.

Obowiązek zatrudnienia zaktualizuje się, jeżeli pracodawca będzie miał

możliwość powierzenia pracownikowi pracy, przy uwzględnieniu jego

kwalifikacji i predyspozycji zawodowych.

Ponowne zatrudnienie nie musi nastąpić na poprzednich warunkach,

w szczególności na tym samym stanowisku i za niemniejszym

wynagrodzeniem.

W przypadku niezatrudnienia pracownika, mimo takiej możliwości,

pracownik będzie mógł domagać się na drodze sądowej nawiązania

stosunku pracy i odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy.

Piotr Lewandowski

Radca prawny 

mailto:piotr.lewandowski@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR


TEMAT 5

Blankietowa zgoda na 

potrącenie należności 

z wynagrodzenia pracownika 

jest nieważna

Pracownik musi dok ładnie wiedzieć, jaka kwota zostanie

mu potrącona i wyrazić swoją zgodę na potrącenie na

piśmie .

Nieważne są blankietowe zgody na potrącanie „wszelkich należności”.

W sprawie niedawno rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny

(wyrok z 16.07.2020, I OSK 3015/19) za nieważną uznana została

również zgoda na potrącenie w sytuacji, gdy dotyczyła przyszłych

należności, które miały być obliczone zgodnie z algorytmem

uzgodnionym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w umowie.

Pracownik mógł używać samochodu służbowego do celów prywatnych,

miał jednak ponosić tego koszty. W umowie znalazła się zgoda na

potrącenia oraz sposób obliczania takich kosztów w oparciu o stawkę

kilometrową.

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i potrącił

z wynagrodzenia kwotę obliczoną zgodnie z umową. W zakładzie

doszło do kontroli PIP. Inspektor pracy nakazał zwrot potrąconej części

wynagrodzenia, uznając że zgoda na potrącenia była nieważna, bo nie

wskazuje konkretnej kwoty.

Pracodawca zaskarżył nakaz, ale zarówno Wojewódzki Sąd

Administracyjny, jak i NSA zgodziły się z Inspektorem i nie zmieniły

decyzji.

Maciej Mioduszewski

Aplikant radcowski

mailto:maciej.mioduszewski@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR


TEMAT 6

IP Box pozwala na 

zastosowanie 5% stawki 

podatku – sprawdź czy to 

rozwiązanie jest dla Twoich 

Współpracowników

IP Box pozwala na preferencyjne opodatkowanie dochodów

uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych

w oparciu o kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Rozwiązanie to dotyczy przede wszystkim indywidualnych

przedsiębiorców działających w branży IT, gdyż to właśnie dochód ze

zbycia autorskiego prawa do programu komputerowego może, pod

pewnymi warunkami, podlegać 5% stawce podatku.

Należy jednak pamiętać, że w celu zastosowania IP Box, zasady

współpracy z przedsiębiorcą powinny zostać odpowiednio określone

m.in. w zakresie wysokości wynagrodzenia za przeniesienie prawa

autorskiego do programu komputerowego.

Zapraszamy do sprawdzenia czy indywidualni przedsiębiorcy

świadczący usługi w Państwa organizacji mogą korzystać z IP Box.

Zachęcamy również firmy niedziałające w branży IT, ale

współpracujące z programistami, do wypełnienia testu.

Więcej na stronie testu*: LINK

*Wskazówki nie stanowią porady prawnej. Wszystkie informacje są poufne.

Tomasz Kret

Starszy prawnik

Adam Alkadi

Doradca podatkowy

https://raczkowski.eu/ip-box-test?utm_campaign=prohr+wrzesien+2020&utm_medium=pdf&utm_source=raczkowski.eu
mailto:tomasz.kret@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR
mailto:adam.alkadi@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR%20CZERWIEC


AKTUALNOŚCI

HR BEZ PAPIERU 

Łączymy prawo i technologię

Połączyl iśmy si ły z kancelar ią Maruta 

Wachta w innowacyjnym projekcie 

„HR bez Papieru”,  k tóry przeprowadzi 

rewolucję w działach HR – częściowo 

lub całkowicie zel iminujemy papier 

w procesach HR. 

Korzyści są oczywiste: szybsze 

procesy, obniżenie kosztów, 

oszczędność przestrzeni.

Jak wdrożymy HR bez Papieru 

w Twojej  organizacj i? W ięcej na 

stronie hrbezpapieru.pl.

MIĘDZYNARODOWY BADANIE  

The World 2021 – Forces For 

Change

Jak zmiany prawne i społeczne 

związane z pandemią koronawirusa

wpływają na HR?  

Zapraszamy do wypełnienia 

anonimowej ank iety w ramach 

międzynarodowego badania Ius

Labor is i  otrzymania raportu „The 

World 2021 – Forces For Change”  

z opisem trendów, k ierunków zmian 

i  wniosków.

LINK do ank iety

https://hrbezpapieru.pl/?utm_campaign=prohr+wrzesien+2020&utm_medium=pdf&utm_source=raczkowski.eu
https://bit.ly/2GE8OL5
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