
Sierpieñ 2009Nowe przepisy antykryzysowe dla przedsiêbiorców i pracowników

  za pisemn¹ zgod¹ pracownika wprowadziæ 
   urlopy postojowe ³¹cznie przez okres 6 
   miesiêcy, kiedy to pracownik bêdzie pozostawa³ 
   w gotowoœci do œwiadczenia pracy, ale nie 
   bêdzie jej œwiadczy³ z przyczyn niedotycz¹cych 
   pracownika. Urlop postojowy jest instytucj¹ 
   zbli¿on¹ do istniej¹cego ju¿ w Kodeksie pracy 
   przestoju, który jednak do tej pory nie móg³ 
   byæ stosowany w sytuacjach trudnoœci 
   ekonomicznych doœwiadczanych przejœciowo 
   przez pracodawcê. W czasie urlopu postojowego 
   pracownik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie 
   na poziomie co najmniej wynagrodzenia 
   minimalnego, czyli 1276 z³ brutto w 2009 r. 
   (w 2010 r. wzroœnie ono do 1317 z³ brutto). 
   Czêœæ wynagrodzenia, odpowiadaj¹ca wysokoœci 
   zasi³ku dla bezrobotnych, p³atna bêdzie ze 
   œrodków Funduszu Pracy, a pozosta³¹ czêœæ 
   - do wysokoœci minimalnego wynagrodzenia 
   - dop³aci przedsiêbiorca.

Przedsiêbiorcy, którzy zechc¹ wprowadziæ 
u siebie urlopy postojowe i skorzystaæ z w/w
dofinansowania z Funduszu Pracy, bêd¹ musieli 
jednak dok³adnie rozwa¿yæ do jakich grup 
pracowników je zastosowaæ. Takim pracownikom 
bowiem nie bêdzie mo¿na wypowiedzieæ 
umowy o pracê z przyczyn niedotycz¹cych 
pracowników w trakcie pobierania œwiadczenia 
i jeszcze przez okres 6 miesiêcy po jego ustaniu.

Przepisy maj¹ce zastosowanie do 
      wszystkich przedsiêbiorców

Druga grupa przepisów, maj¹ca zastosowanie 
do wszystkich bez przedsiêbiorców, bez wzglêdu 
na ich sytuacjê ekonomiczn¹, wielkoœæ czy 
formê prawn¹, daje mo¿liwoœæ:

  wyd³u¿enia okresu rozliczeniowego do 
   12 miesiêcy,

  wprowadzenia elastycznych godzin 
   rozpoczynania i koñczenia pracy oraz 
   odst¹pienia od kwalifikowania jako pracy 
   w godzinach nadliczbowych pracy ponownie 
   podjêtej w tej samej dobie pracowniczej.
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W dniu 1 lipca 2009 r. Sejm uchwali³ ustawê 
o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiêbiorców. 
Nowe przepisy wesz³y w ¿ycie 22 sierpnia 
2009 r. i bêd¹ obowi¹zywaæ do 31 grudnia 
2011 r., warto zatem bli¿ej im siê przyjrzeæ.

Ustawa zawiera dwie grupy przepisów: 

Przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorców 
    w przejœciowych trudnoœciach finansowych

Aby uzyskaæ status przedsiêbiorcy w przejœciowych 
trudnoœciach finansowych nale¿y spe³niæ ³¹cznie 
kilka przes³anek:

  musi wyst¹piæ spadek obrotów gospodarczych, 
   rozumianych jako sprzeda¿, o co najmniej 25%, 
   liczonych w ujêciu iloœciowym lub wartoœciowym 
   w ci¹gu kolejnych 3 miesiêcy po dniu 1 lipca 
   2008 r. (w porównaniu do tych samych 
   3 miesiêcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. 
   do dnia 30 czerwca 2008 r.),

  brak jest przes³anek do og³oszenia upad³oœci,

  co do zasady brak jest zaleg³oœci w regulowaniu 
   zobowi¹zañ publicznoprawnych,

  co do zasady nie otrzymano pomocy publicznej 
   ze œrodków Funduszu Pracy.

Ponadto przedsiêbiorca musi opracowaæ program 
naprawczy i do³¹czyæ do niego zaœwiadczenia 
potwierdzaj¹ce spe³nienie w/w warunków.

Przedsiêbiorca w przejœciowych
trudnoœciach finansowych bêdzie móg³:

  za zgod¹ zwi¹zków zawodowych (lub 
   przedstawicieli pracowników, jeœli zwi¹zki 
   zawodowe nie dzia³aj¹ w danym zak³adzie) 
   jednostronnie obni¿yæ wymiar czasu pracy 
   pracownika (a tym samym i wynagrodzenie) 
   maksymalnie do po³owy etatu, na okres do 
   6 miesiêcy (w ca³ym okresie obowi¹zywania 
   Ustawy), bez koniecznoœci wrêczania 
   pracownikowi wypowiedzenia zmieniaj¹cego,
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Powy¿sze rozwi¹zania bêd¹ mog³y byæ stosowane 
wy³¹cznie po uzyskaniu przez przedsiêbiorcê 
zgody zwi¹zków zawodowych lub przedstawicieli 
pracowników, jeœli zwi¹zki zawodowe nie dzia³aj¹ 
w danym zak³adzie. Dodatkowo, w razie 
przed³u¿enia okresu rozliczeniowego, 
przedsiêbiorca bêdzie musia³ poinformowaæ 
w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy.

Nowe zasady dotycz¹ce umów o pracê 
na czas okreœlony

Najbardziej kontrowersyjne uregulowania 
dotycz¹ umów o pracê na czas okreœlony. 

1Zgodnie z Ustaw¹ przepis art. 25  Kodeksu 
pracy, limituj¹cy iloœæ umów na czas okreœlony, 
zostaje zawieszony na czas obowi¹zywania 
nowej Ustawy. W praktyce oznacza to, 
¿e bêdzie mo¿na zawrzeæ kolejno wiêcej ni¿ 
dwie umowy na czas okreœlony bez ryzyka 
przekszta³cenia nastêpnej umowy w umowê 
na czas nieokreœlony. Jednak¿e maksymalny 
czas trwania kolejnych umów na czas 
okreœlony zosta³ ograniczony do 24 
miesiêcy, chyba ¿e kolejne umowy rozdziela
co najmniej 3-miesiêczna przerwa. Reguluj¹cy 
te kwestie przepis art. 13 Ustawy jest ma³o 
precyzyjny i mo¿e w praktyce wywo³aæ wiele 
problemów.
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