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DLA BIZNESU 

Ważne pytania i odpowiedzi  

 
PYTANIE 1 

Czy pracodawca może zlecić pracownikom wykonanie      
testów? 

ODPOWIEDŹ 1 

Pracodawca nie może nakazać pracownikom wykonania      
testów, tak samo jak nie jest uprawniony do uzyskania         
wyników takiego testu. Wyjątek od tej reguły stanowiłaby        
decyzja służb sanitarnych lub odpowiedniego wojewody,      
nakazująca pracodawcy podjęcie takiego działania. 

Pracodawca kierując się względami bezpieczeństwa pracy,      
może skierować pracownika do lekarza medycyny      
pracy, w którego gestii mogłoby być zlecenie badania w         
kierunku zakażenia wirusem SARS-COVID-2, jednakże     
pracodawca nie miałby wiedzy o przeprowadzeniu tego       
testu, ani o jego wyniku. W takim wypadku otrzymałby         
jedynie zaświadczenie o zdolności do wykonywania      
pracy. 

Jeżeli pracodawca chciałby dać pracownikom możliwość      
skorzystania z badania w kierunku zakażenia, gdzie po        
jego stronie byłoby pokrycie kosztów, to takie działanie        
byłoby dozwolone w świetle przepisów prawa pracy i o         
ochronie danych osobowych, jeżeli skorzystanie z badania       
leżałoby w gestii pracownika, a wynik testu byłby        
przekazywany tylko temu pracownikowi. Co istotne w       
takim wypadku nie dochodziłoby do przetwarzania danych       
o stanie zdrowia pracownika przez pracodawcę – byłby on         
jedynie płatnikiem świadczenia wykonywanego na rzecz      
swojego pracownika. Pracownik, może z własnej      
inicjatywy przekazać pracodawcy informację o wyniku      
testu, jednakże należy podkreślić, że przepisy prawa pracy,        
nie pozostawiają w tym zakresie wątpliwości, tzn.       
inicjatywa podania danych musi być po stronie       
pracownika, a pracodawca nie może prosić o ich        
przekazanie. 

PYTANIE 2 

Co jeśli Wykonawca wykonał dzieło prawidłowe z       
opóźnieniem, a umowa przewiduje kary umowne z tego        

tytułu w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień ?         
Dopiero po odbiorze dzieła wykonawca wystąpił z       
wnioskiem o nieobciążanie go karami umownymi      
powołując się na okoliczności związane z epidemią       
SARS-CoV-2. 

Jeżeli zamawiający uzna, że przyczyny opóźnienia są       
niezawinione przez wykonawcę, to czy podstawą      
nienaliczenia kar będą przepisy Kodeksu cywilnego      
(art. 471 k.c. i nast.), czy również przepisy ustawy o          
COVID-19? 

ODPOWIEDŹ 2 

Jeśli wykonawca wykaże, że do przekroczenia      
umówionego terminu wykonania dzieła doszło wskutek      
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19,     
zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia      
kary umownej, gdyż zgodnie z ustawą nie będzie się ona          
jemu należała. Przepisy ustawy o COVID-19 mają       
charakter szczególny względem ustawy z 23.04.1964 r.       
– Kodeks cywilny. W razie niezgodności przepisów       
ustawy o COVID-19 z przepisami Kodeksu cywilnego       
stosowane winny być przepisy ustawy o COVID-19. 

PYTANIE 3 

Czy można ponownie obniżyć wymiar etatu      
pracownika z powodu COVID, jeśli wcześniej był już        
obniżony na 3 miesiące? 

ODPOWIEDŹ 3 

Zgodnie z przepisami ustawy z 2.03.2020 r. o        
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,     
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ponowne     
obniżenie wymiaru czasu pracy w porozumieniu z       
pracownikami, na warunkach wskazanych w art. 15g ust. 8         
(spadek przychodów o 15%) mogło być stosowane o ile         
mieściło się w granicach czasowych wyznaczonych      
ustawą, tj. w okresie 180 dni od dnia wejścia w życie jej            
przepisów. Po 27 września 2020 r. obniżenie wymiaru        
czasu pracy na tej podstawie nie nie jest już możliwe          
chyba, że okres ten zostanie przedłużony ustawowo.  

Natomiast jest możliwe obniżenie wymiaru czasu pracy       
na podstawie porozumienia wskazanego w art. 15gb       
(istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń) w       
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okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz         
kosztów wynagrodzeń pracowników i przychodów ze      
sprzedaży towarów lub usług uległ zmniejszeniu o co        
najmniej 5% ilorazu względem miesiąca bazowego, nie       
dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania         
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.      
Należy jednak zwrócić uwagę, że ewentualne      
dofinansowanie na podstawie ustawy przysługuje na okres       
łącznie 3 miesięcy, a zatem ponowne obniżenie wymiaru        
czasu pracy nie będzie równoznaczne z prawem do        
uzyskania dofinansowania. 

UWAGA! Przez istotny wzrost obciążenia funduszu      
wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów      
wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek     
na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych     
przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów       
lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego       
dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i     
przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia         
poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z     
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5%            
w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca       
poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się       
także 30 kolejno po sobie następujących dni       
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy      
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest        
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca        
kalendarzowego. Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o      
którym mowa nie zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi      
rozwiązano umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono     
wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości         
odpowiadającej wysokości tego obniżenia. 

Przypominamy! Pracodawca może obniżyć wymiar czasu      
pracy pracownika o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5          
etatu, natomiast pracownikowi objętemu przestojem     
ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie    
obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w           
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę     
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym      
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru      
czasu pracy.  
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