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PRACA ZDALNA

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli

pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz

lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to

rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być

wykonywana za pośrednictwem środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość lub dotyczyć

wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Przewidziano większą kontrolę ze strony pracodawcy nad

wykonywaniem pracy zdalnej – pracownik wykonujący

pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję

wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności

opis tych czynności, a także datę oraz czas ich

wykonania.   Pracodawca    w    poleceniu    ustala    formę

i częstotliwość ewidencji wykonywanych czynności.
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PRACA ZDALNA

Pracodawca  może   w  każdym  czasie  cofnąć  polecenie

wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca odpowiada za

bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki

przy     tej     pracy    ale    tylko     w     zakresie   związanym

z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub

materiałami do pracy.

Pracodawca odpowiada zatem tylko za zdarzenia

związane z dostarczonym przez siebie sprzętem, jeśli do

pracy będziesz wykorzystywał swój sprzęt, np. komputer,

za wszelkie zdarzenia z jego użyciem odpowiesz Ty. Sam

musisz zapewnić sobie także bezpieczne i komfortowe

warunki pracy zdalnej.
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PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

Samorządy         otrzymały           większą          elastyczność

w zarządzaniu podległymi pracownikami. Jeśli jesteś

pracownikiem urzędu lub innej jednostki organizacyjnej

podległej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,

możesz zostać tymczasowo przeniesiony do pracy w innej

jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, na czas

określony do 3 miesięcy.

Przez ten okres przysługuje Ci, jako pracownikowi,

wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie

niższe od dotychczasowego. Przeniesienie ma na celu

zapewnienie sprawnej realizacji zadań jednostki, do

której przenoszony jest pracownik.

Przeniesienia do pracy w innej jednostce nie można

dokonać  bez zgody pracownika   –   w przypadku kobiety

w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do

ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej

jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15
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Tarcza 4.0 wprowadza nowe kryterium dla pracodawców,

umożliwiające obniżanie wynagrodzeń lub etatu –

wystąpienie  u  przedsiębiorcy  (pracodawcy),  w   związku

z COVID-19   istotnego wzrostu obciążenia funduszu

wynagrodzeń. To firmy, w których iloraz kosztów pracy

(wynagrodzenia     brutto     plus      składki     pracodawcy)

i  przychodów  ze  sprzedaży  towarów  oraz   usług  wzrósł

o co najmniej 5 % w porównaniu do poprzedniego

miesiąca. Warunkiem jest też, aby ten iloraz wynosił

więcej niż 0,3.

Z czym to się wiąże? Pracodawca może w takiej sytuacji

obniżyć Twój wymiar czasu pracy   o maksymalnie o 20%

(ale nie więcej niż do 0,5 etatu) lub może objąć Cię

przestojem ekonomicznym, czyli wypłaci Ci

wynagrodzenie obniżone  nawet do 50%.

Ważne! Twoje wynagrodzenie nie może być niższe niż

kwota minimalnego wynagrodzenia (2.600 zł brutto).
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Jak można zauważyć, pracodawcy obecnie o wiele

łatwiej będzie zmniejszyć Twój etat lub pensję.

Przedsiębiorca – Twój Pracodawca nie musi nawet

notować spadku obrotów (tak jak było do tej pory, 25%

przez dwa miesiące lub 15 % przez miesiąc), choć musi

nastąpić spadek sprzedaży. Obniżenie czasu pracy albo

objęcie przestojem ekonomicznym   będzie mogło trwać

nawet do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że

pracodawca wcześniej przywróci czas pracy

obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy

przestój.

Tego    rodzaju     rozwiązania     muszą    zostać     zawarte

w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub

przedstawicielami pracowników, wyłonionymi przez

pracodawcę spośród pracowników. 
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Tarcza 4.0 przewiduje, że 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.

Co to dla Ciebie, jako pracownika, oznacza? Pracodawca

będzie miał możliwość zadecydowania za Ciebie, kiedy

pojedziesz na zaległy urlop, niezależnie od Twojej zgody

czy dotychczasowych planów i ustaleń
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W okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii, w przypadku

wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów

gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia

funduszu wynagrodzeń wysokość odprawy,

odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego

wypłacanego    przez    tego   pracodawcę   pracownikowi 

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nie może

przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego

wynagrodzenia za pracę

Co to oznacza? Zarówno odszkodowanie, odprawa lub

inne świadczenia pieniężne będą przez czas trwania

epidemii wypłacane w kwocie nie wyższej niż 26.000 zł (10

x minimalna 2.600 zł) Ważne! powyższe dotyczy świadczeń

pieniężnych  związanych  z  rozwiązaniem umowy o pracę

i wypłacanych przez pracodawcę,
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Kiedy wypłaca się tego rodzaju świadczenia? - odprawa

przysługuje           przy            zwolnieniach            grupowych

i indywidualnych z przyczyn dotyczących wyłącznie

pracodawcy, odszkodowania przysługują, m.in. w razie

niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez

pracodawcę, naruszenia przez pracodawcę zasady

równego traktowania w zatrudnieniu, w razie rozwiązania

umowy      o     pracę     na     skutek     mobbingu,   a   także 

w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę

jego podstawowych obowiązków.

Ważne! przepisy mają zastosowanie także w przypadku

wypowiedzenia albo rozwiązania umowy agencyjnej,

umowy zlecenia,  innej  umowy  o  świadczenie usług  albo

w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji
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