
Związki zawodowe mogły utracić uprawnienia

do działania u pracodawcy 16 stycznia 2020

10 stycznia 2020 r. minął ustawowy termin na przekazanie przez organizacje związkowe działające u danego

pracodawcy informacji o liczbie swoich członków wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Tylko rzetelne informacje

Brak przekazania takiej informacji lub przekazanie informacji błędnej – np. wskazującej liczby wg stanu na

początek stycznia lub podpisanej przez niewłaściwą osobę – wiąże się z utratą uprawnień tej organizacji

związkowej do czasu prawidłowego wykonania tego obowiązku.

 

Pracodawco – sprawdź swoje związki zawodowe

Przekazanie przez związki zawodowe informacji o liczbie członków to dla pracodawcy dobry moment, żeby

zweryfikować, czy działające u niego związki zawodowe są reprezentatywne. Zwłaszcza w obliczu zmian

wprowadzonych w tym zakresie w 2019 r., dotyczących m.in. wzrostu progów reprezentatywności czy

umożliwienia zleceniobiorcom zrzeszania się w związkach.

To również dobra okazja, żeby ponownie sprawdzić poprawność działania ZZ czy też listy osób chronionych,

w tym upoważnionych do reprezentacji poszczególnych ZZ.  Szczególnie, że początek roku często wiąże się

z negocjacjami dotyczącymi podwyżek wynagrodzeń dla pracowników czy zmianami w wewnętrznych

regulaminach i politykach. A to właśnie w takich sytuacjach prawidłowość w działaniu ZZ jest dla pracodawców

najbardziej istotna.

Więcej na temat obowiązków związków zawodowych i ich reprezentatywności już wkrótce na naszym blogu

cowprawiepiszczy.com.

Katarzyna Jarczyk
Consultant/ Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com
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„Duży przedsiębiorca” – nowe obowiązki
już od 1 stycznia 2020 r.

20 grudnia 2019

1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
(ustawa antyzatorowa). Ustawa wprowadzi liczne zmiany i nowe obowiązki dla stron transakcji handlowych, przede
wszystkim dla tzw. „dużych przedsiębiorców”. Na co muszą się przygotować? Odpowiedzi poniżej:

 1. Nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców

    - oświadczenie o statusie „dużego przedsiębiorcy”

       Od 1 stycznia duży przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożyć drugiej stronie transakcji handlowej,
       czyli drugiej stronie umowy, oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie powinno
       być składane w takiej samej formie jak umowa, najpóźniej w momencie jej zawierania. Niedopełnienie
       obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

    - nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

       Ustawa antyzatorowa wprowadza ważne zmiany w terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
       które mają na celu przede wszystkim ograniczenie stosowania długich terminów zapłaty i ochronę
       mniejszych firm.
       Dla dużego przedsiębiorcy kluczowa jest relacja: duży przedsiębiorca jako dłużnik (strona, która ma
       zapłacić), a mikro, mały, średni przedsiębiorca jako wierzyciel (strona, która domaga się zapłaty).
       W tej relacji maksymalny termin zapłaty będzie mógł wynosić 60 dni od dnia doręczenia faktury.
       Co istotne, strony nie będą mogły wydłużyć terminu zapłaty w umowie. Zastrzeżenie dłuższego niż 60
       dni terminu zapłaty będzie oznaczało nieważność postanowienia i obowiązek stosowania terminu
       ustawowego.

     - sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

       Więksi podatnicy (których wartość przychodu w roku podatkowym przekracza 50 mln EUR), a także
       podatkowe grupy kapitałowe będą miały obowiązek składać co roku do ministra właściwego
       ds. gospodarki sprawozdanie o stosowanych w danym roku kalendarzowym terminach zapłaty.
       Pierwsze sprawozdanie będzie składane za 2020 r., czyli do 31 stycznia 2021r.

 2. Plan działania

 Nowe regulacje wkrótce zaczną obowiązywać , dlatego przedsiębiorstwa powinny już teraz:

      - sprawdzić, jaki jest status firmy i zweryfikować status kontrahentów,
      - przygotować wzór oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy (jeśli firma spełnia definicję),
      - sprawdzić terminy zapłaty, które obecnie stosuje firma pod kątem nowych regulacji,
      - sprawdzić umowy handlowe i przygotować aneksy do tych umów, które wymagają zmiany,
      - zadbać o bezpieczeństwo – rozważyć wdrożenie polityk i procedur, które ułatwią spełnienie wymagań
         ustawy antyzatorowej,
      - przygotować się do składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Więcej informacji o ustawie antyzatorowej, w tym o definicji dużego przedsiębiorcy, nowych terminach zapłaty
w transakcjach handlowych i o tym, kiedy ich nieuzasadnione wydłużanie będzie mogło stanowić czyn nieuczciwej
konkurencji już wkrótce na naszym blogu!

Ludmiła Łuczak
Manager/ Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Joanna Dybciak
Consultant/ Dział prawny
joanna.dybciak@olesinski.com


	Strona 1
	Strona 2

