
 

 

Konferencja w Gniewie Zakopanem 22 – 25 września 2020, 

Hotel Logos 

 

PROGRAM: 
 

 

Temat: „Kadry i płace oraz PIT – najważniejsze aspekty oraz najnowsze 

zmiany” 

 
Program: PRAWO PRACY 

 
1. Problematyka pracy zdalnej – Home Office 

 Zasady prawidłowego jej polecania i wprowadzania (forma ustna, pisemna, mail, regulamin 

pracy zdalnej); 

 Dopuszczalny okres obowiązywania i możliwość jego skrócenia bądź wydłużenia; 

 Możliwość wyznaczenia innego miejsca pracy niż dom/miejsce pobytu pracownika; 

 Gwarancje wynagrodzeniowe dla pracownika; 

 Dopuszczalność złożenia wniosku o pracę zdalną przez pracownika; 

 Obowiązek ochrony danych osobowych (RODO); 

 Dokumentowanie pracy zdalnej; 

 Rotacyjność pracowników wynikająca z zasady równego traktowania. 

 

2. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę 

w okresie zagrożenia COVID  

 Dopuszczalna możliwość oceny stanu zdrowia pracowników w tym przez pomiar tempera-

tury; 

 Żądanie informacji dot. miejsca pobytu pracownika; 

 Zasady dopuszczalności skierowania pracownika na ponowne badania w przypadku podej-

rzenia zachorowania na COVID; 

 Czy dopuszczalna jest praca na kwarantannie? 

 

3. Badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP 

 Wstępne i kontrolne badania lekarskie – obowiązek wykonania, ale możliwy inny tryb; 

 Badania okresowe – termin wydania skierowania na „zawieszone” badania okresowe; 

 Szkolenie BHP on line z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego; 

 Wydłużenie ważności orzeczeń wydanych w ramach badań profilaktycznych: 

 przez innych lekarzy niż medycyna pracy, 

 których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., 

 o niepełnosprawności oraz jej stopniu; 

 Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi. 

 

 



 

 

4. Antykryzysowe uprawnienia pracodawcy  

 Dopuszczalność polecenia wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę; 

 Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy uzasadnione sytuacją finan-

sową pracodawcy; 

 Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia; 

 Wypowiedzenie zmieniające – zasady postępowania i doboru pracowników. 

 

5. Zwolnienia indywidualne i „grupowe”  

 Prawidłowe wskazanie przyczyny wypowiedzenia;  

 Kryteria doboru do zwolnień; 

 Forma oświadczenia woli pracodawcy (skutki wypowiedzenia sms, mailem); 

 Skuteczne doręczenia; 

 Prawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia i dopuszczalność jego skrócenia; 

 Urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie z wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia – 

najnowsze orzecznictwo SN; 

 Dni na poszukiwanie pracy – zasady nabycia prawa i wykorzystania przez pracownika; 

 Należne świadczenia/odprawy. 

 

6. Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem 

 Ochrona przedemerytalna, jej zakończenie i powrót do ogólnych zasad; 

 Ochrona na urlopie wypoczynkowym oraz na i po L4 – regulacje wynikająca z tarczy anty-

kryzysowej; 

 Ochrona ciężarnej pracownicy i zasady przedłużenia umowy do dnia porodu. 

 

7. Przywrócenie do pracy – nowe zasady zobowiązujące do przywrócenia do pracy przed 

zakończeniem procesu. 

 

8. Elastyczny czas pracy – nowe możliwości pracodawcy 

 Dopuszczalne ograniczenie minimalnego okresu odpoczynku; 

 Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy; 

 Zasady i warunki zawarcia porozumienia z pracownikami; 

 Czas pracy osób zatrudnionych przy infrastrukturze krytycznej; 

 Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy;  

 Orzeczenie lekarskie pracownika niepełnosprawnego znoszące ograniczenia w zakresie cza-

su pracy; 

 Wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych – zasady odpracowania; 

 Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego – najnowsza wy-

kładnia; 

 

 

 

 



 

 

 

9. Dokumentacja pracownicza: 

 Dokumentacja pracownicza – nowy katalog; 

 Dokumenty nie stanowiące dokumentacji pracowniczej; 

 Obowiązek indywidualnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej; 

 Podział akt osobowych na 4 części (A-D); 

 Prawidłowe gromadzenie otwartych katalogów dokumentów; 

 Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika – warunki kontynuowania wcześniejszych 

akt osobowych; 

 Przypadki obowiązkowego założenia nowych akt nawet przy ciągłości zatrudnienia 

w oparciu o kolejne umowy; 

 Zasady prawidłowego ustalenia okresu przechowywania – 50 lub 10 lat; 

 Możliwość skrócenia okresu przechowywania z 50 do 10 lat – wymagane przez ZUS doku-

menty ZUS OSW i ZUS RIA; 

 Obowiązek pracodawcy zniszczenia dokumentacji w przypadku jej nieodebrania – zasady 

postępowania; 

 Papierowa lub elektroniczna postać prowadzenia dokumentacji; 

 Nowy obowiązek pracodawcy – wydania kopii całości lub części dokumentacji na żądanie 

pracownika; 

 Nowe wymagania dot. warunków przechowywania dokumentacji; 

 Kwestionariusze osobowe – możliwość wysyłki online; 

 Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia; 

 Wzór świadectwa pracy – zasady wypełniania (wskazanie trybu i podstawy prawnej, pro-

blematyka urlopu wypoczynkowego i dodatkowych informacji zamieszczanych na wniosek 

pracownika); 

 Termin wydania świadectwa pracy; 

 Sprostowanie świadectwa pracy; 

 Nowe zasady wydawania kopii a nie odpisu świadectwa pracy. 

 

10. Urlop wypoczynkowy w 2020 r. 

 Kiedy można zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu; 

 Urlop po wykorzystaniu uprawnień rodzicielskich w tym po powrocie z urlopu wychowaw-

czego; 

 Dopuszczalność udzielania urlopu na godziny; 

 Urlop na żądanie – zasady zgłaszania pracodawcy oraz dopuszczalna możliwość odmowy 

jego udzielenia; 

 Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych; 

 Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji dot. udzielania urlopów wypoczyn-

kowych; 

 Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni – problematyka badań 

kontrolnych. 

 



 

 

11. Pracownicze Plany Kapitałowe  

 Nowe terminy zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK dla pracodawców obję-

tych II etapem wdrażania; 

 Obowiązek wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związ-

kową lub reprezentacją osób zatrudnionych 

 Kryterium wieku osoby zatrudnionej decydujące o jej włączeniu do PPK; 

 Wpłaty do PPK podstawowe i dodatkowe; 

 Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK: 

 Przed 60 rokiem życia: na cele mieszkaniowe, w przypadku poważnego zacho-

rowania (uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka), 

 Po ukończeniu 60. roku życia: możliwa jednorazowa wypłata całości środków 

oraz wypłata w formie świadczenia małżeńskiego. 

 

12. Propozycje zawarte w projekcie tarczy 4.0 

 Dalsze zmiany dot. pracy zdalnej np. obowiązek prowadzenia przez pracownika ewidencji 

czynności; 

 Udzielenie urlopu bez zgody pracownika (w wymiarze do 30 dni); 

 Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń w związku 

z rozwiązaniem umowy o pracę; 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość zawieszenia: 

 jego tworzenia i funkcjonowania, 

 dokonywania odpisu podstawowego,  

 wypłaty świadczeń urlopowych; 

 Umowa o zakazie konkurencji po okresie zatrudnienia – wprowadzona możliwość jej wy-

powiedzenia 

 

Program: PIT 
 

 

PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących tarczy antykryzysowej (pakiet osłonowy 

związany z COVID-19) 
  

1. Zmiany w PIT wynikające ze specustawy z 31 marca 2020 r. dotyczące m.in. : 
 

1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim; 

2. nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z 

zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń po-

legających na zakwaterowaniu i wyżywieniu; 

3. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie 

COVID-19; 

4. wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli nega-

tywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to 

wszystkich rodzajów przychodów); 

 

 

 

 



 

 

 
 

5. przedłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków; 

6. możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek; 

7. jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem CO-

VID-19; 

8. czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników; 

9. przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR 

 

2. Inne zmiany związane z COVID-19 min. wydłużony termin na sporządzenie deklaracji 

PIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego 

3. Planowane inne zmiany w podatku PIT związane z COVID-19 (min. ceny transferowe) 

4.  Danina solidarnościowa w 2020 r. 

5. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty 

uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r. 

6. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r. 

7. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK 

8. Pytania uczestników 

 

 

 

 

 

Ze względu na ciągłe zmiany programy ulegają aktualizacji, modyfikacji  

i ulepszeniu. 

 

Prosimy o śledzenie programu na bieżąco. 

 

Serdecznie zapraszamy



 

 

 


