
N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
12/05/2020 godz. 12:00 

DLA BIZNESU  
 

Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy - BHP 
w trakcie trwania pandemii 

 
W zeszłym tygodniu Wiesław Łyszczek, główny      
inspektor pracy, wydał zalecenia dla pracodawców,      
przedsiębiorców i osób organizujących pracę innym      
osobom. Mają one związek z rozpoczętym przez rząd        
odmrażaniem gospodarki i powrotem zakładów pracy      
do normalnego funkcjonowania. Poniżej prezentujemy     
Państwu opis najważniejszych punktów. 
 
W pierwszym kroku PIP zwraca uwagę na konieczność        
identyfikacji zagrożeń fizycznych, biologicznych,    
chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo      
przeprowadzoną ocenę ryzyka w środowisku pracy.      
Zaleca się, by w trakcie weryfikacji oceny ryzyka zwrócić         
uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną        
problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki         
zapobiegawcze pomogą firmie przywrócić pełnię     
zdolności produkcyjnych i operacyjnych. 
 
Po aktualizacji oceny ryzyka kolejnym krokiem jest       
stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki      
bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie     
pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości     
rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. 
 
Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można      
sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana      
organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to         
możliwe), a jeśli nie jest to możliwe – minimalizujące         
zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników      
poprzez: 
 
● środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np.      

obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk    
pracy przegrodami); należy unikać elementów, które      
nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny         
doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np.       
potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu.      
Jeśli nie można zastosować przegrody, należy      
zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami     
(odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o        
sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy, 

● środki organizacyjne (np. zmianowość na     
stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i      
ilości przerw w pracy, kierowanie tylko      
wykwalifikowanych pracowników do wykonania    
określonej pracy), 

● środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3,        
N95 itp.), 

● środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania     
reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad      
pracownikami), 

● działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie    
środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska       
pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia      
technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki;      
zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń    
pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno –       
sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny –      
praktyczne informacje rozmieszczone w    
ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy,    
dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej      
Inspekcji Sanitarnej). 

 
Dalej PIP zaleca, aby przed wznowieniem pracy przez        
pracowników poinformować ich o wprowadzanych     
zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie         
potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego      
korzystania ze środków ochrony indywidualnej. W      
początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy     
dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac        
można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie        
niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie        
(przez telefon, organizując wideokonferencje), a nie      
osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować      
obecność stron trzecich i osób postronnych. 
 
Według zaleceń należy redukować, na tyle, na ile to         
możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np.      
podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników,       
którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami       
oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu       
ani maszyn stacjonarnych. Przykładowo, w miarę      
możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze,        
pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja       
pomieszczeń). Zwraca się również uwagę, na istotną rolę        
w monitorowaniu sytuacji i w zapobieganiu nadmiernemu       
obciążeniu pracą poszczególnych pracowników oraz     
przestrzeganiu przepisów w zakresie czasu pracy i       
okresów odpoczynku. 
 
W dalszej części zaleceń PIP przytacza tzw. “dobre        
praktyki” minimalizujące narażenia na wirus SARS-CoV-2      
w miejscu pracy. Pełną treść zaleceń znajdą Państwo        
TUTAJ 
 
Co o zaleceniach mówią pracodawcy oraz eksperci?  
 
Eksperci zwracają uwagę że zalecenia PIP w niektórych        
punktach są sprzeczne z rozporządzeniem w sprawie       
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów      
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim         
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zakłady pracy mają zapewnić odległość między      
stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba        
że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności         
wykonywanej w danym zakładzie pracy. Wówczas zakład       
zapewnia środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki      
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk - o przegrodach         
rozporządzenie nie wspomina. Wątpliwości budzi również      
klasa maseczek wymaganych przez PIP i kwestia czy        
powinno się ich wymagać w zawodach nie-medycznych. 
 
Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że tak wyspecjalizowany      
organ jak PIP, zamiast wydawać ogólne zalecenia,       
aktualne w połowie marca powinien postarać się o        
szczegółowe wytyczne dla poszczególnych branż, realne      
do wykonania w obecnych warunkach, gdyż to co        
sprawdza się w biurach nie koniecznie może mieć        
zastosowanie w przemyśle czy handlu.  
 
Kolejną kwestią na którą zwracają uwagę zwłaszcza       
mniejsi przedsiębiorcy to fakt że zalecenia PIP stają się         
znaczącą inwestycją. Zwłaszcza w kontekście bardzo      
wysokich cen, które obecnie dotyczą takich towarów jak        
plexia, rękawiczki, płyny do dezynfekcji czy      
specjalistyczne maseczki. 
 
UWAGA! Przypominamy, że choć zalecenia     
Państwowej Inspekcji Pracy nie są prawem, to zwykle        
trzeba je stosować. Inspektorzy pracy, gdy przychodzą       
z kontrolą, w pierwszej kolejności zweryfikują, czy są        
przestrzegane ich wytyczne. 
 

DLA KSIĘGOWYCH 
 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
pozwala opóźniać zwroty VAT przez Fiskusa  

 
Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym kilka dni temu        
wyroku (sygn. akt I FSK 373/20) potwierdził, że        
warunkiem przedłużenia terminu zwrotu kwoty     
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest       
udowodnienie braku podstaw do zwrotu. Zdaniem sądu,       
wystarczające w świetle przepisów ustawy o VAT jest już         
samo istnienie wątpliwości co do zasadności zwrotu czy        
też wymagających weryfikacji niejasności. 
 
Jak informuje portal prawo.pl z art. 87 ust. 1, 2 i 6 ustawy             
o VAT wynika, że w sytuacji, w której kwota podatku          
naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od       
kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do       
obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za        
następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek        

bankowy w terminie 60 lub 25 dni od dnia złożenia          
rozliczenia. W przypadku jednak, gdy zasadność zwrotu       
wymaga dodatkowego zweryfikowania, wskazany    
termin może zostać przedłużony do czasu zakończenia       
weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach      
czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli     
celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Zasada     
ta wynika z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. 
 

Okazuje się, że głównym problemem jest to że ustawa o          
VAT posługuje się nieprecyzyjnym sformułowaniem     
dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrotu VAT.     
Jest to określenie niejasne i nieostre, budzące wiele        
wątpliwości interpretacyjnych. Brak skonkretyzowanych    
przesłanek uzasadniających wydłużenie terminu zwrotu     
tego podatku sprawia, że organy w praktyce nadużywają        
swoich uprawnień w tym zakresie – zwraca uwagę        
mecenas Bartłomiej Senderowski z zespołu VAT, Akcyzy       
i Cła w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Podkreśla       
również, że wobec braku konkretnych przesłanek może       
hipotetycznie dochodzić do sytuacji, gdzie dwa różne       
urzędy skarbowe w takim samym stanie faktycznym       
podejmą dwa odrębne rozstrzygnięcia – jeden wypłaci       
VAT w terminie, a drugi dopatrzy się nieprawidłowości -         
co będzie podstawą do wydłużenia terminu zwrotu. 
 
Brak zwrotu VAT w terminie jest jedną z najbardziej         
uciążliwych form czynności sprawdzających dla     
przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że urzędnicy      
potrafią prowadzić weryfikację bardzo długo i wnikliwie.       
Często kwoty różnicy w VAT do zwrotu są bardzo         
wysokie. Sumy niejednokrotnie mogą zachwiać płynnością      
finansową firm. Wyrok NSA niestety potwierdza tylko ten        
problem. 
 
Źródło: prawo.pl, pip.gov.pl 
 

Informujemy, że od dnia dzisiejszego nasze biuletyny       
mogą być przesyłane w większych odstępach czasu - nie         
codziennie. Bardzo zależy nam na tym, aby dostarczać        
Państwu tylko przydatne i praktyczne informacje,      
dlatego wolimy unikać dodatkowego zalewania Państwa      
“tematami zastępczymi”.  
 

Wszystkie newslettery wraz z wyszukiwarką treści      
znajdą Państwo na naszym blogu okolicebiznesu.pl. 
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