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DLA BIZNESU 

Ważne pytania i odpowiedzi w czasie pandemii  

 
PYTANIE 1 

Czy przedsiębiorstwo może zawiesić wypłaty świadczeń      
urlopowych? 

ODPOWIEDŹ 1 

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku       
każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku      
kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze      
co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata       
następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym        
rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. 

Na mocy art. 15ge ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych          
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia       
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu       
COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy,      
spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu      
obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może     
zawiesić obowiązki: 

1. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego    
funduszu świadczeń socjalnych, 

2. dokonywania odpisu podstawowego, 
3. wypłaty świadczeń urlopowych. 

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe      
reprezentatywne zawieszenie powyższych obowiązków    
następuje w porozumieniu z tymi organizacjami      
związkowymi. Pracodawca może więc zawiesić wypłaty      
świadczeń urlopowych. Natomiast należy mieć na      
względzie, że jeżeli bez wypłaty pozostał tylko jeden        
pracownik, może zostać to uznane za dyskryminację. 

PYTANIE 2 

Czy pracodawca ma prawo karać pracowników, którzy       
nie stosują się do wewnętrznych regulacji w zakresie        
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19? 

ODPOWIEDŹ 2 

Pracodawca, który w związku z przeprowadzeniem      
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik       
biologiczny powodujący chorobę COVID-19, wprowadził     
środki profilaktyczne - przykładowo dystans między      
stanowiskami pracy, maseczki lub inne dopuszczalne      
rozwiązania zasłaniające usta i nos, środki do dezynfekcji        
rąk czy rękawiczki, ma prawo egzekwować od       
pracowników stosowanie wspomnianych środków    
profilaktycznych. Naruszenie przez pracowników    
obowiązku stosowania właściwej, przyjętej w zakładzie      
pracy profilaktyki przeciwwirusowej wpisuje się w      
nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i      
porządku w procesie pracy – co może skutkować        
nałożeniem kary upomnienia lub nagany. Przewinienie      
takie może być również kwalifikowane jako naruszenie       
przepisów z zakresu bhp - uwzględniając fakt, iż        
stosowanie środków zapobiegawczych może wynikać     
bezpośrednio z przepisów sanitarnych ale również z       
zaktualizowanej oceny ryzyka. W przypadku takiej      
kwalifikacji pracodawca ma możliwość zastosowania     
kary pieniężnej. 

PYTANIE 3 

Czy pracownik musi podać adres, pod którym       
wykonuje pracę zdalną? Czy ma to znaczenie w razie         
wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej?  

ODPOWIEDŹ 3 

Ustawodawca nie nakłada obowiązku wskazania przez      
pracownika konkretnego adresu i teoretycznie może ją       
wykonywać gdziekolwiek. Warto jednak pamiętać, że w       
ustawie zapisane zostały wymogi posiadania umiejętności i       
możliwości technicznych oraz lokalowych do     
wykonywania takiej pracy oraz warunku, że umożliwiają       
one poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych        
tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy      
przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także      
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić     
pracodawcę na szkodę. Możemy więc ograniczyć      
możliwość wykonywania pracy zdalnej w miejscach      
publicznych. Rozwiązaniem jest wprowadzenie    
następujących postanowień do regulaminu pracy: 

"Pracownik musi zapewnić właściwe warunki     
umożliwiające mu skuteczną pracę zdalną z zachowaniem       
właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji.    
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Niedozwolone jest podejmowanie pracy zdalnej w      
miejscach publicznych, jak kawiarnie, restauracje, galerie      
handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć      
fragmenty służbowych rozmów lub zapoznać się z       
fragmentami wykonywanej pracy." 

Takie postanowienia nie ograniczają pracownika do pracy       
w domu czy poza miejscem zamieszkania (u rodziny, na         
działce), ale jednocześnie zabezpieczają interes     
pracodawcy. 

W przypadku wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej        
dla kwalifikacji prawnej zdarzenia nie ma znaczenia, czy        
do wypadku doszło w siedzibie pracodawcy, czy też poza         
tą siedzibą (np. w miejscu zamieszkania pracownika).       
Istotnym jest bowiem to, czy dana osoba w chwili         
wypadku realizowała obowiązki służbowe na zlecenie      
pracodawcy lub w jego interesie. 

Tym samym w przypadku, w którym pracownik       
wykonujący pracę zdalną (np. w miejscu zamieszkania)       
ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien      
przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych     
określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie      
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy       
(powołać zespół powypadkowy i sporządzić dokumentację      
powypadkową), i w zależności od ustaleń zespołu       
powypadkowego, dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia.     
Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budziły      
wątpliwości, a z ustaleń wynikać będzie, że do zdarzenia         
faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika       
obowiązków służbowych, to takie zdarzenie powinno      
zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. 

PYTANIE 4 

Jeśli za nocleg zapłacano bonem turystycznym, to       
przelew otrzymany przez przedsiębiorcę z ZUS      
(równowartość bonu) jest przychodem opodatkowanym     
stawką VAT 8% (tak jak normalnie sprzedaż za        
wynajem apartamentu), czy z racji tego, że była zapłata         
bonem to należy ten przychód zaksięgować bez stawki        
VAT (8%)? 

ODPOWIEDŹ 4 

W terminie wykonania usługi powinno się wykazać w        
całości przychód ze sprzedaży usługi w ewidencjach       
księgowych z właściwą 8% stawką podatku VAT. 

Wpłynięcie przelewu z ZUS nie będzie wówczas miało        
znaczenia dla ustalenia obowiązku podatkowego (który      
powstał wcześniej z chwilą wykonania usługi) i nie będzie         

wymagało wykazania w ewidencjach księgowych     
prowadzonych dla celów VAT. 

Przykład: Ośrodek wypoczynkowy sprzedał usługę     
hotelarską za 2800 zł + 224 zł VAT (8 proc.). Dotyczyła           
ona pobytu dwójki uprawnionych dzieci (ich noclegów       
800 zł + 64 zł VAT) i ich rodziców. Rodzice dokonali           
płatności za pobyt dzieci 864 zł bonem, a resztę gotówką          
2160 zł. 

Operacje w księgach będą następujące: 

1. Ujęcie przychodu ze sprzedaży usługi hotelarskiej: 

● Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 3024 zł, 
● Ma „Przychody ze sprzedaży” 2800 zł, 
● Ma „VAT należny” 224 zł. 

2. Zapłata gotówką: 

● Wn „Kasa” 2160 zł, 
● Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 2160 zł. 

 

3. Zapłata bonem: 

● Wn „Pozostałe rozrachunki” – płatność bonem      
turystycznym 864 zł, 

● Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 864 zł. 

4. Wpływ środków z ZUS: 

● Wn „Rachunek bankowy” 864 zł, 
● Ma „Pozostałe rozrachunki” – płatność bonem      

turystycznym 864 zł. 
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