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TEMAT 1

Urzędy zapowiadają kontrole 

w związku z dofinansowaniem 

do wynagrodzeń 

Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe oraz

wojewódzk ie urzędy pracy zapowiadają wnik l iwe kontrole

pracodawców, którzy skorzystal i z dof inansowań do

wynagrodzeń pracowników ze względu na spadek obrotów

gospodarczych w wyniku COVID-19.

Urzędnicy będą sprawdzać czy spadki obrotów gospodarczych zostały

ustalone prawidłowo, czy ich przyczyną rzeczywiście było wystąpienie

COVID-19 oraz czy prawidłowo została wyliczona kwota

dofinansowania. Sposób jej ustalania budzi w praktyce najwięcej pytań,

zwłaszcza na etapie przygotowywania tabeli excel służącej do jej

wyliczenia.

Wątpliwości dotyczą m.in. ustalenia wysokości wynagrodzenia, które

ma podlegać dofinansowaniu, biorąc pod uwagę składniki

wynagrodzenia, jakie wypłaca dany pracodawca oraz wyliczenia kwoty

wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający złożony wniosek, gdy

pracownicy byli przez kilka dni na zasiłkach, w tym na zasiłkach

covidowych.

W przypadku wniosków składanych przed Tarczą 4.0. sprawdzane

będzie to, czy rzeczywiście pracodawcy obniżyli wymiar czasu pracy

pracownikom lub zastosowali przestój. Mają być weryfikowane

harmonogramy czasu pracy oraz ewidencja czasu pracy pracowników,

a także listy płac.

Może bowiem okazać się, że obniżenie wymiaru czasu pracy było

fikcyjne, bo przez cały okres dofinansowania pracownicy mieli

wypłacane tzw. dopełnienia oraz wynagrodzenie i dodatek za

nadgodziny. Także przy wnioskach o dofinansowanie z Tarczy 4.0.

może być sprawdzana ewidencja czasu pracy. Urzędnik może chcieć

ustalić, czy na pewno wobec tej grupy nie był stosowany przestój.

Urzędnicy zapowiadają, że sprawdzany będzie też sposób

przeznaczenia otrzymanych środków.

Konsekwencje ewentualnych naruszeń, stwierdzonych podczas kontroli

mogą być daleko idące – obowiązek zwrotu całości otrzymanego

dofinansowania wraz z odsetkami oraz odpowiedzialność karna osoby,

która składała wniosek za złożenie fałszywego oświadczenia lub

zatajenie prawdy.

Warto zweryfikować wszystkie dokumenty i wyliczenia, które będą

podlegały kontroli, by być dobrze do niej przygotowanym.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny 

dr Iwona Jaroszewska-

Ignatowska

Radca prawny / Partner 
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TEMAT 2

Projekt zmian Kodeksu pracy 

w zakresie definicji  mobbingu

Na początku l ipca do Sejmu t raf i ł projekt nowel izacj i

Kodeksu pracy, który rozszerza def inic ję mobbingu

o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu

na płeć .

Zgodnie z projektem za mobbing mają być uznane:

• działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane

przeciwko pracownikowi,

• polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu,

• albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć

pracownika,

wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,

powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,

izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Obecnie różnicowanie wynagrodzenia jest rozpatrywane z punktu

widzenia dyskryminacji ze względu na płeć. Po nowelizacji pracownik

będzie mógł korzystać z szerszych uprawnień wobec pracodawcy.

W grę wchodzi zatem nie tylko odszkodowanie z tytułu naruszenia

zasady równego traktowania, ale również odrębne roszczenia z tytułu

mobbingu w postaci odszkodowania czy zadośćuczynienia pieniężnego

wówczas, gdy mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia.

Powyższe zmiany mają zwiększyć respektowanie zasady

równouprawnienia kobiet w zakresie wynagrodzenia za taką samą

pracę lub pracę takiej samej wartości. W ocenie projektodawcy obecne

instrumenty są nieskuteczne.

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacja Kodeksu pracy miałaby

wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Będziemy na bieżąco monitorować postępy prac legislacyjnych

i informować Państwa o przyjętych rozwiązaniach.

Paulina Zawadzka-Filipczyk

Radca prawny 

mailto:paulina.zawadzka-filipczyk@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR


TEMAT 3

Nowy projekt ustawy  

Rozszerzenie kompetencji  PIP

Obecnie Parlament pracuje nad zmianami przepisów

dotyczących delegowania pracowników, w tym rozszerzenia

uprawnień PIP.

Nowe przepisy stanowią implementację dyrektywy Parlamentu

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

zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników

w ramach świadczonych usług. Termin na jej wdrożenie minął 30 lipca

2020 roku.

Większe uprawnienia PIP dotyczyć będą delegowania i to zarówno

wysyłania pracowników do Polski, jak i z Polski.

Nowe przepisy kładą duży nacisk na zwalczanie oszustw lub nadużyć

związanych z delegowaniem. Z tych względów zwiększone zostaną

uprawnienia PIP. Współpraca PIP z instytucjami zagranicznymi zostanie

rozszerzona o kwestie zwalczania takich praktyk i reagowania na

przypadki nielegalnej działalności związanej z delegowaniem.

Ponadto PIP będzie uprawniona do zażądania informacji o delegowaniu

pracownika z Polski do innego kraju Unii Europejskiej nie tylko na

wniosek zagranicznych instytucji, ale również z własnej inicjatywy. Takie

działania PIP będzie mogła podjąć w przypadku podejrzenia naruszenia

przepisów państwa członkowskiego, do którego został skierowany

pracownik z Polski.

Skutkiem stwierdzenia przez PIP nieprawidłowości przy delegowaniu

pracownika na terytorium Polski będzie obowiązek stosowania prawa

właściwego, chyba że prowadziłoby to do objęcia pracownika

warunkami zatrudnienia mniej korzystnymi niż te, które mają

zastosowanie do pracowników delegowanych na terytorium Polski.

Katarzyna Wilczyk

Radca prawny 

mailto:katarzyna.wilczyk@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR%20KWIECIEN


TEMAT 4

Praca zdalna na dotychczasowych 

zasadach 

Sejm przedłużył możl iwość pracy zdalnej o co najmniej

3 miesiące .

Przepisy wprowadzające pracę zdalną miały charakter tymczasowy

i były odpowiedzią rządu na postępującą epidemię COVID-19. Wobec

utrzymującego się stanu zagrożenia Sejm postanowił przedłużyć okres

obowiązywania tego rozwiązania bez zmiany zasad pracy zdalnej.

W ustawie nowelizującej zasady delegowania pracowników przy

świadczeniu usług wskazano, że praca zdalna w obecnej postaci będzie

mogła być realizowana przez okres epidemii, okres zagrożenia

epidemicznego oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu. Warunkiem

stosowania pracy w takiej formule jest przeciwdziałanie COVID-19

i wydanie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę.

Obecnie nadal wiele firm, przede wszystkim biurowych, korzysta z pracy

zdalnej ograniczając obecność pracowników w zakładach pracy. Dzięki

powyższemu rozwiązaniu taka praca będzie mogła być kontynuowana

przez dłuższy okres zważywszy na realny poziom zagrożenia COVID-19

w Polsce.

Z tego też względu warto rozważyć wprowadzenie regulaminów pracy

zdalnej oraz uwzględnić w nich zasady łączenia pracy zdalnej z pracą

w zakładzie pracy.

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner

mailto:lukasz.kuczkowski@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR


Tarcza Prywatności  

Privacy Shield

Od 16 lipca 2020 r. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250

z dnia 12 lipca 2016 r., tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności)

jest nieważna, co oznacza, że od tego dnia Tarcza Prywatności

nie może być traktowana jako podstawa transferu danych

osobowych do USA.

Trybunał wskazał, że wymogi prawa krajowego Stanów

Zjednoczonych, w szczególności uprawnienia władz

amerykańskich do dostępu do danych osobowych w celach

bezpieczeństwa narodowego, nie przyznają podmiotom danych

praw, które mogłyby być egzekwowane przed amerykańskimi

sądami.

Pomimo, że decyzja z pozoru dotyczy tylko Tarczy Prywatności

sprawa Schrems II dotyczyła dwóch podstaw przekazywania

danych osobowych do państwa trzecich, w kontekście transferów

do USA:

• porozumienia Tarcza Prywatności,

• tzw. standardowych klauzul umownych.

Należy sprawdzić, czy w organizacji nie dochodzi do transferów

danych do USA na podstawie Pirvacy Shield. Jeśli dochodzi, są

dwie możliwości:

• znalezienie innej podstawy transferu,

• wstrzymanie transferu.

Jeżeli transfer danych był oparty na standardowych klauzulach

umownych wówczas dla jego bezpiecznego kontynuowania,

z uwagi na zakwestionowane uprawnienie amerykańskich służ

specjalnych konieczne jest dokonanie sprawdzenia, we

współpracy z podmiotem odbierającym dane czy oceny czy nie

należy udzielić dodatkowych zabezpieczeń ponad te, które są

przewidziane w klauzulach.

Co powinien zrobić 

administrator danych?

TEMAT 5

Wyrok Schrems II a transfer y danych do USA

Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Schrems II

(C-311/18) na transfery danych do USA

Dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny / Partner

Michalina Kaczmarczyk

Radca prawny

mailto:dominika.dorre-kolasa@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR
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TEMAT 6

Praca zdalna z zagranicy: 

Przeprowadź test i  sprawdź, 

czy Twoja organizacja jest 

dobrze przygotowana na takie 

rozwiązanie

Już w ostatnich latach praca zdalna mocno zyskiwała na popularności,

ale w czasie pandemii stała się właściwie nową rzeczywistością.

W większości branż, w których praca może być wykonywana spoza

biura, pracownicy pracują właściwie z każdego miejsca, również

z zagranicy.

Nie każdy pracodawca, zgadzając się na pracę z zagranicy, zdaje sobie

jednak sprawę ze skutków i ryzyk w zakresie m.in. podatków

pracowniczych i ubezpieczeń społecznych jakie praca ta za sobą

niesie, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika w Polsce i za

granicą.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, czy Państwa organizacja jest dobrze

przygotowana do takiego rozwiązania, czy też jest narażona na ryzyka

w zakresie prawa HR, zapraszamy do wypełnienia testu.

Wynikiem testu jest wstępna ocena sytuacji w organizacji oraz

wskazówki* co do dalszych kroków.

Więcej na stronie testu: LINK

*Wskazówki nie stanowią porady prawnej. Wszystkie informacje są

poufne.

Katarzyna Serwińska

Doradca podatkowy 

Partner

Adam Alkadi

Doradca podatkowy

https://raczkowski.eu/praca-zdalna-z-zagranicy-test?utm_campaign=prohr+sierpien+2020&utm_medium=pdf&utm_source=raczkowski.eu
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AKTUALNOŚCI

Ranking Rzeczpospolita | Jesteśmy

największą kancelarią prawa HR

Według XVIII edycj i Rank ingu

Kancelar i i Prawniczych 2020,

Raczkowski jest największą kancelar ią

prawa HR i prawa pracy w Polsce pod

względem l iczby adwokatów i radców

prawnych, a także według l iczby

prawników .

Znaleźl iśmy się na l iśc ie top 50

największych kancelar i i na polsk im

rynku.

Więcej : LINK

Bierzemy udział w pracach

legislacyjnych

w dniu 5 sierpnia 2020 roku, został

opublikowany projek t nowego prawa

holdingowego.

Projektowane zmiany są rewolucyjne

i istotnie zmienią funkcjonowanie grup

kapitałowych, rad nadzorczych

i zarządów spółek .

Zostal iśmy zaproszeni do zgłaszania

uwag do projektu. Z ramienia naszej

kancelar i i przygotowują je Katarzyna

Sarek-Sadurska oraz Iza Gawryjołek .

Więcej : LINK

https://raczkowski.eu/aktualnosci/publikacje/2020/ranking-kancelarii-prawniczych-rzeczpospolita.html?utm_campaign=prohr+sierpien+2020&utm_medium=pdf&utm_source=raczkowski.eu
https://bit.ly/2EOzCHo
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