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DLA BIZNESU

Praca hybrydowa a przepisy BHP

Wielu przedsiębiorców rozpoczęło już prace nad
systemem powrotu pracowników do biur. Często
idą one w kierunku modelu hybrydowego czyli
tzw. “hot desków”, które pozwalają na pracę w
biurze, przy jednoczesnym ograniczeniu
powierzchni biurowej i oszczędności dla firmy.
Dzisiaj pokrótce przypomnijmy jakie obowiązki
spoczywają na pracodawcy w momencie
wprowadzenia modelu hybrydowego bądź
rotacyjnego.

Pomieszczenia pracy dzielą się na dwa rodzaje:

● pomieszczenia stałej pracy, w których
łączny czas przebywania tego samego
pracownika w ciągu jednej doby trwa
dłużej niż 4 godziny,

● pomieszczenia pracy czasowej, w
których łączny czas przebywania tego
samego pracownika w ciągu jednej doby
trwa 2-4 godzin.

Dla pomieszczeń pracy czasowej obowiązują
łagodniejsze wymogi BHP, natomiast jeśli
pracownicy biurowi będą wykonywać pracę stałą
powyżej 4 godzin samo stanowisko również
musi opowiadać standardowym zasadom
ergonomii i wymogom pracy z monitorem
komputerowym. Podstawą jest tutaj
zapewnienie pracownikowi odpowiedniej
przestrzeni przepisy mówią, że nie może być to
mniej niż 13 m³ wolnej objętości oraz co
najmniej 2 m² wolnej powierzchni na
pracownika, niezajętej przez urządzenia
techniczne lub sprzęt. Ponadto przestrzeń musi
być prawidłowo oświetlona i zapewniać
odpowiednią temperaturę oraz wymianę
powietrza. W związku z tym nie wskazane jest
aby dopuszczać do sytuacji, w której, w celu
zaoszczędzenia na wynajmowanych
powierzchniach, będzie się grupować

pracowników z kilku biur w jednym
pomieszczeniu (zakładając pracę rotacyjną).

Pracodawca wprowadzając pracę hybrydową
powinien zapewnić dodatkowe formy nadzoru
oraz informowania lub szkolenia pracowników,
które sprawią, że faktycznie do hot desków będą
się przysiadać na chwilę. Stanowiska te muszą
być również odpowiednio oświetlone lub
powinny posiadać dodatkowe oświetlenie
punktowe. Częstym błędem w miejscach
stawiania hot desków jest wprowadzanie
„nastrojowego” oświetlenia, które niestety już po
kilku minutach powoduje zmęczenie oczu.

Firmy, które planują wprowadzenie hot desków,
powinny również wziąć pod uwagę kilka
dodatkowych wytycznych oprócz odpowiedniej
wielkości miejsca roboczego. Jako że wciąż
panuje epidemia, to wprowadzane rozwiązania
muszą zapewniać pracownikom odpowiedni
poziom zabezpieczenia przed koronawirusem.
Należy zadbać o dezynfekcję stanowiska,
wliczając w to powierzchnie, których dotyka
pracownik jak i wykorzystywanego rotacyjnie
przez pracowników sprzętu (np. klawiatury i
myszki). Dezynfekcja powinna się odbywać
zawsze po skończonej pracy danego
pracownika lub po odejściu od biurka czy w
każdy inny sposób, który zagwarantuje kolejnej
osobie chcącej skorzystać z danego stanowiska,
że jest ono zdezynfekowane. Nie wolno
zapominać również zachowaniu minimalnych
odstępów (1,5 m) między osobami, które mają
ograniczać możliwość transmisji wirusa.

Ulga Termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to regulacja
wspierająca przedsięwzięcia
termomodernizacyjne. Dzięki niej, podatnicy
mogą odliczyć od podstawy opodatkowania
niektóre wydatki, np. na ulepszenie budynku
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lub zastosowanie nowego źródła energii, i w
rezultacie zapłacić niższy podatek dochodowy.

Według przepisów z ulgi termomodernizacyjnej
może skorzystać osoba fizyczna, która jest
właścicielem lub współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i rozlicza się z
fiskusem korzystając z:

● podatku według skali podatkowej (17
proc. i 32 proc.),

● według 19 proc. stawki podatku,
● ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych.

UWAGA! Z ulgi termomodernizacyjnej nie
można korzystać w przypadku budynku
będącego w budowie. Odliczeniu podlegają
zarówno materiały budowlane, urządzenia, jak i
usługi niezbędne podczas montażu.

Każdy z właścicieli budynku może odpisać do 53
tys. zł. Małżonkowie mogą łącznie skorzystać ze
zmniejszenia podatku o 106 tys. zł. W ramach
ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć
wydatki poniesione m.in. na:

● montaż instalacji fotowoltaicznej,
● ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
● kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
● montaż kotła gazowego

kondensacyjnego, olejowego
kondensacyjnego,

● materiały budowlane wykorzystywane do
docieplenia przegród budowlanych, płyt
balkonowych oraz fundamentów
wchodzące w skład systemów dociepleń
lub wykorzystywane do zabezpieczenia
przed zawilgoceniem,

● węzeł cieplny wraz z programatorem
temperatury,

● montaż pompy ciepła,
● materiały budowlane wchodzące w skład

systemu ogrzewania elektrycznego,
instalacji grzewczej,

● stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna,
okna połaciowe wraz z systemami
montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
garażowe, powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne.

UWAGA! Odliczeniu nie podlegają wydatki
sfinansowane lub dofinansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Możliwość odliczenia wydatku na
przedsięwzięcie termomodernizacyjne
uwarunkowana jest zakończeniem takiego
przedsięwzięcia w okresie trzech kolejnych
lat, licząc od końca roku podatkowego, w
którym poniesiono pierwszy wydatek.

WAŻNE! W sytuacji, gdy podatnikowi nie uda
się zrealizować przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w okresie trzech
kolejnych lat, obowiązany jest on do zwrotu ulgi
w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął
trzyletni termin.

Kwota odliczenia, która nie może zostać
odliczona w jednym roku ze względu na brak
pokrycia w dochodzie (przychodzie w przypadku
zryczałtowanego podatku dochodowego)
podatnika, może zostać odliczona w kolejnych
latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat,
licząc od końca roku podatkowego, w którym
poniesiono pierwszy wydatek.

źródło: prawo.pl,infor.pl,gov.pl
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