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DLA BIZNESU

Zbliża się termin na zawarcie umowy o
zarządzanie PPK - za tydzień mija czas na

konsultacje z załogą

Od 1 stycznia trwa ostatni etap wprowadzania
pracowniczych planów kapitałowych (PPK).
Dotyczy on wszystkich firm zatrudniających do
19 osób oraz jednostek sektora finansów
publicznych. Czasu jest coraz mniej gdyż termin
na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mija
23 kwietnia, natomiast równo za tydzień 23
marca, mija czas na podjęcie próby
konsultacji odnośnie wyboru instytucji
zarządzającej z załogą.

Przypomnijmy! Pracodawca musi wybrać
instytucję finansową, która będzie prowadziła
PPK jego pracowników. Przepisy nakazują
pracodawcy dokonanie tego wyboru w
porozumieniu z zakładową organizacją
związkową, a jeśli takiej nie ma w danym
podmiocie, to w porozumieniu z reprezentacją
osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie
przyjętym w danym przedsiębiorstwie. Ustawa o
PPK stanowi, że jeżeli na miesiąc przed
upływem terminu, w którym podmiot
zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia
umowy o zarządzanie PPK, porozumienie nie
zostanie osiągnięte, podmiot zatrudniający może
dokonać tego wyboru samodzielnie mając na
względzie najlepiej rozumiany interes osób
zatrudnionych. Należy jednak pamiętać, że
istnieje obowiązek podjęcia próby
porozumienia i konsultowania z
pracownikami wyboru instytucji. Wybór ten
trzeba udokumentować. Umowa o zarządzenia
PPK powinna być zawarta w postaci
elektronicznej, umożliwiającej ewentualny
wydruk.

Po umowie o zarządzanie pracodawca musi
zawrzeć kolejną umowę o prowadzenie PPK.
Najmniejsze firmy mają na to czas najpóźniej

do 10 maja 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK
pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz
wszystkich osób, których dotyczy obowiązek
PPK (poza tymi, którzy złożyli deklarację
rezygnacji z dokonywania wpłat) albo które mają
prawo do oszczędzania w tym programie i chcą z
niego skorzystać. Na liście do PPK mogą znaleźć
się osoby, które są między 18. a 55. rokiem
życia, otrzymują wynagrodzenie podlegające
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz
obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce. W
przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie
ukończyły 70. roku życia, umowa o
prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie
na ich wniosek.

Przypominamy że, jedynie mikrofirmy mogą
zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK w
przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione
w danym przedsiębiorstwie złożą deklarację
rezygnacji z PPK. Za mikroprzedsiębiorcę, dla
celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę,
który w co najmniej jednym roku z ostatnich
dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z
operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub
suma aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyła
równowartości w złotych 2 milionów euro.

UWAGA! Zwolnienie dla mikrofirm
obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba
zatrudniona złoży przedsiębiorcy wniosek o
dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w
którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę,
która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do
PPK. To oznacza, że jeśli chociaż jedna
zatrudniona osoba zmieni zdanie albo nowy
pracownik zechce oszczędzać na emeryturę w
PPK, pracodawcy dojdą nowe obowiązki.
Należy pamiętać, że za zniechęcanie
pracowników do PPK grożą sankcje.

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.



N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków
16/03/2021 godz. 15:00 Tel: +48 12 423 22 41

Wysyłanie na urlop wbrew woli
pracownika

Urlop jest jednym z najważniejszych uprawnień
pracowniczych. Jest on udzielany na wniosek
pracownika, więc zasadniczo pracodawca nie
może go zmusić do jego wykorzystania. W
prawie pracy istnieją jednak wyjątki od tej
zasady, które umożliwiają wysłanie na urlop
przymusowy.

Przypomnijmy! Prawo do urlopu
wypoczynkowego jest jednym z uprawnień
pracowniczych. Przepisy prawa pracy
gwarantują, że powinien on być: coroczny,
nieprzerwany i płatny. Prawo do urlopu jest
prawem podmiotowym pracownika o
charakterze osobistym, dlatego nie może on
zrzec się prawa do urlopu Podobnie pracownik
nie może swojego uprawnienia urlopowego
przenieść na osobę trzecią, np. na kolegę z pracy.
Zgodnie z zasadą corocznego urlopu
wypoczynkowego pracodawca ma obowiązek
udzielić pracownikowi urlopu w tym roku
kalendarzowym, w którym nabył do niego
prawo.

W większych zakładach pracy terminy urlopów
wypoczynkowych ustalane są zazwyczaj poprzez
plan urlopów który pracodawca ustala
samodzielnie, biorąc jednak pod uwagę wnioski
pracowników i konieczność zapewnienia
normalnego toku pracy. Nie jest on jednak
związany tymi wnioskami, a ich
nieuwzględnienie nie wymaga uzasadnienia.
Często właśnie konieczność zapewnienia
normalnego funkcjonowania zakładu powoduje,
że pracodawca może nie uwzględnić wniosku
pracownika dotyczącego terminu
wykorzystywania przez niego urlopu.

WAŻNE! Od zasady, że pracodawca nie jest
związany wnioskami pracowników co do
terminu urlopów przepisy przewidują trzy

wyjątki. Jest on bowiem zobowiązany do jego
udzielenia we wskazanym przez pracownika
terminie w przypadku, gdy:

● pracownica wnioskuje o udzielenie jej
urlopu wypoczynkowego bezpośrednio
po urlopie macierzyńskim (to
uprawnienie dotyczy też pracownika-ojca
wychowującego dziecko lub pracownika
- innego członka najbliższej rodziny, o
którym mowa w art. 175(1) pkt 3, który
korzysta z urlopu macierzyńskiego);

● pracownik zamierza skorzystać z urlopu
na żądanie;

● pracownik młodociany uczęszcza do
szkoły – należy udzielić mu urlopu w
okresie ferii szkolnych.

Ustalony plan urlopów powinien być podany do
wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo
przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń, rozesłanie w
lokalnym intranecie. Zgodnie bowiem z uchwałą
Sądu Najwyższego stanowiącą zasadę prawną,
„nie jest konieczne oddzielne zawiadomienie
pracownika o terminie urlopu wypoczynkowego,
jeżeli plan urlopu został podany do wiadomości
pracownika w sposób przyjęty w zakładzie pracy
co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem
urlopu” (sygn. akt V PZP 7/79).

UWAGA! Zgodnie z przepisami prawa pracy,
pracodawca nie ma obowiązku ustalania
planu urlopów, gdy nie działa u niego
zakładowa organizacja związkowa, albo
działająca organizacja związkowa wyraziła
zgodę na nieutworzenie planu urlopów.

W sytuacji, gdy pracodawca nie sporządza planu
urlopów, termin urlopu ustala w porozumieniu z
pracownikiem, biorąc pod uwagę jego wniosek
oraz konieczność zapewnienia normalnego toku
pracy w zakładzie. Należy jednak mieć na
uwadze, że przy braku planu urlopów
wypoczynkowych samo złożenie wniosku o
udzielenie urlopu nie usprawiedliwia
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nieobecności pracownika. W tej sytuacji
pracodawca nie jest bowiem związany
wnioskami pracowników, z wyjątkiem trzech
wspomnianych wyżej sytuacji. Z drugiej jednak
strony pracodawca nie może samodzielnie
jednostronnie nakazać pracownikowi korzystania
z urlopu. Może on jedynie sugerować
pracownikom wykorzystanie urlopów w
dogodnym dla niego terminie.

Zasadniczo kodeks pracy stanowi, że tylko w
jednej sytuacji pracodawca może nakazać
pracownikowi korzystanie z urlopu w
wyznaczonym przez siebie terminie. Ma to
miejsce, gdy pracownik jest zobowiązany do
wykorzystania przysługującego mu urlopu w
okresie wypowiedzenia. Decyzja o udzieleniu
urlopu w okresie wypowiedzenia pozostaje w
woli pracodawcy, bez konieczności
porozumienia, czy uzgodnienia jej z
pracownikiem. Pracodawca nie musi jednak
skorzystać z tego uprawnienia i może podjąć
decyzję, np. że w okresie wypowiedzenia
pracownik będzie normalnie świadczył pracę a
za niewykorzystany w naturze urlop z powodu
rozwiązania umowy o pracę zostanie mu
wypłacony ekwiwalent pieniężny. Co ważne, w
okresie wypowiedzenia pracodawca udziela
urlopu w wymiarze przysługującym
pracownikowi w danym roku kalendarzowym
proporcjonalnie do okresu pracy u tego
pracodawcy. Można również udzielić w tym
okresie urlopu zaległego.

UWAGA! Zdarzają się też sytuacje, gdy w
okresie wypowiedzenia pracodawcy zwalniają
pracowników z obowiązku świadczenia pracy. W
okresie wypowiedzenia umowy o pracę
pracownik jest jednak obowiązany wykorzystać
przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli
takiego urlopu pracodawca mu udzieli. Dlatego
pracodawca, który zamierza wysłać pracownika
na urlop w okresie wypowiedzenia a następnie
zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy
powinien te działania wykonać w odpowiedniej

kolejności, tzn. najpierw udzielić pracownikowi
urlopu wypoczynkowego określając termin jego
wykorzystywania w okresie wypowiedzenia a
następnie określić czas, w którym pracownik jest
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami Departamentu
Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy
„pracownik nie może jednocześnie być
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i
wykorzystywać urlop.”

Urlop przymusowy w okresie wypowiedzenia
nie budzi wątpliwości, gdyż takie rozwiązanie
przewiduje wyraźny przepis prawa. Takich
uprawnień jednak pracodawca nie ma w
przypadku, gdy pracownik odmawia
wykorzystania urlopu zaległego. Nie może on
jednostronne wyznaczyć pracownikowi terminu
tego urlopu. Natomiast może zobowiązać go do
wskazania terminów korzystania z zaległych
urlopów w wyznaczonym przepisami okresie,
czyli do 30 września następnego roku
kalendarzowego. Za brak współpracy ze strony
pracowników w tym zakresie, pracodawca może
nakładać kary porządkowe zgodnie z art. 108
k.p. Takie działanie może bowiem zostać uznane
za nieprzestrzeganie przez pracowników
ustalonej organizacji i porządku w procesie
pracy. Natomiast Sąd Najwyższy wskazuje, że
"pracodawca może wysłać pracownika na
zaległy urlop, nawet, gdy ten nie wyraża na to
zgody. Ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko
wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie
jest możliwe”. Pracodawca musi też pamiętać, że
uniemożliwianie pracownikowi wypoczynku jest
wykroczeniem przeciwko jego prawom. Dlatego
powinien udzielić zaległego urlopu najpóźniej
we wskazanym przez przepis terminie, czyli do
końca września następnego roku
kalendarzowego.

UWAGA! Tarcza 4.0. wprowadza nowe
rozwiązania dotyczące zaległego urlopu
wypoczynkowego. Zgodnie z nimi,
pracodawca będzie mógł jednostronnie
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skierować pracownika na 30 dni zaległego
urlopu wypoczynkowego. Sytuację tę reguluje
art. 15 gc ustawy z 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Przepis ten stanowi, że w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu
COVID-19, pracodawca może udzielić
pracownikowi, w terminie przez siebie
wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z
pominięciem planu urlopów, urlopu
wypoczynkowego niewykorzystanego przez
pracownika w poprzednich latach
kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a
pracownik jest obowiązany taki urlop
wykorzystać. Wynika z tego, że pracodawca
podejmuje tę decyzję jednostronnie, ponieważ
sam wskazuje termin, kiedy wysyła pracownika
na urlop. Przepis ten dopuszcza też pominięcie
już obowiązujących planów urlopowych. Z
drugiej strony, ogranicza czas, na jaki będzie
można wysłać pracownika na zaległy urlop
wypoczynkowy. Polecenie pracodawcy może
obejmować bowiem maksymalnie 30 dni.
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