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Monitoring pracowników – nowe przepisy i ograniczenia!

Wraz ze zmianami wynikającymi z RODO (unijne rozporządzenie dot. przetwarzania danych osobowych) do Kodeksu pracy wprowadzone zostały regulacje, a co ważniejsze, 
istotne ograniczenia dotyczące monitoringu pracowników. Dotychczas temat ten nie był uregulowany, choć jest to rozwiązanie powszechnie i od dawna stosowane przez 
pracodawców. 22 maja Prezydent RP podpisał ustawę z 10 maja o ochronie danych osobowych, która jednocześnie zmienia szereg innych ustaw w tym KP. Zgodnie z treścią 
ustawy wszystkie zmiany zostały ogłoszone 24 maja a weszły w życie już 25 maja 2018 r. 

Kiedy i gdzie dopuszczalny jest monitoring?
Wprowadzenie monitoringu, czyli rejestracji obrazu na terenie zakładu pracy, dopuszczalne jest, gdy jest to niezbędne do:
- zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, lub
- ochrony mienia, lub
- kontroli produkcji, lub 
- zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie 
monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji ww. celu i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i 
niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Jak wprowadzić monitoring?
Zgodnie z ustawą cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się co do zasady w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy (lub w obwieszczeniu, 
jeśli pracodawca nie jest objęty układem lub nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy). Informacje te (cel, zakres itp.) powinny być przekazane pracownikowi na piśmie 
przed dopuszczeniem do pracy.

Niezależnie pracodawca:
1) powinien poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem;
2) oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień 
przed uruchomieniem monitoringu.

Co z nagraniami z monitoringu?
Największe wątpliwości budzi limit maksymalnie 3 miesięcy przewidziany na przechowywanie nagrań. Po tym okresie pracodawca powinien zniszczyć uzyskane w wyniku 
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe. Co prawda przewidziano też wyjątek od tego obowiązku, jednak w praktyce prawdopodobnie nie będzie on 
wystarczający. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą 
one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W praktyce bardzo często nagrania 
wykorzystywane są w sprawach, o których pracodawca w ciągu 3 miesięcy nie ma żadnych wiadomości i które w tym czasie w ogóle nie zostają wszczęte. Pracodawca może 
np. wykryć kradzież mienia po dłuższym okresie niż 3 miesiące (np. po rocznej inwentaryzacji). W takim przypadku, biorąc pod uwagę treść przepisów, nagranie (często 
jedyny dowód w sprawie) nie będzie już istniało (podczas gdy termin przedawnienia karalności kradzieży wynosi 10 lat). Nagrania wykorzystywane są też często w 
postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy, które bardzo często rozpoczynają się znacznie później niż 3 miesiące.
Nowe regulacje dotyczą zarówno pracodawców, którzy już stosują monitoring jak tych, którzy dopiero w przyszłości zamierzają skorzystać z takiej możliwości. W 
konsekwencji, pracodawcy stosujący monitoring zaskoczeni są nowymi obowiązkami, których w praktyce mogą nie być w stanie w terminie wypełnić. 

Monitorujemy sprawę i w razie jakichkolwiek zmian, będziemy Państwa informować. Niezależnie od oceny tych zmian pracodawcy powinni jednak niezwłocznie podjąć 
działania w celu dostosowania swoich wewnętrznych regulacji i praktyk do nowych przepisów. 

Więcej informacji: Jakub Kapica
Senior consultant, legal department
tel. 71 75 00 724 
jakub.kapica@olesinski.com
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Partner, radca prawny
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Ekspres deweloperski ze stacją końcową
Rząd wprowadził zmiany do projektu specustawy mającej ułatwić inwestycje mieszkaniowe.

Część zmian inwestorzy powinni przyjąć z zadowoleniem – pomysłodawcy projektu zmniejszyli minimalne wymagania dla inwestycji 
mieszkaniowych, których mogą dotyczyć projektowane ułatwienia. W obecnym kształcie projektu inwestycją podlegającą pod ustawę jest co 
najmniej 1 budynek wielorodzinny o minimalnej liczbie lokali mieszkalnych równej 25 (poprzednio były to co najmniej 2 budynki z 50 lokalami 
łącznie) lub minimum 10 budynków jednorodzinnych (poprzednio 25). 

Ważną zmianą dla inwestorów, o której rząd uprzedzał, jest dodanie wymogu zgodności inwestycji z ustaleniami studium. Wielu mieszkańców 
obawiało się o urodę miast i lokalizację, często nie najpiękniejszych osiedli, w urokliwych miejscach przeznaczonych dotąd np. na zieleń 
miejską, w tym zajętych pod ogródki działkowe. 

By przeciwdziałać takiej możliwości zdecydowano, że inwestycja nie może być sprzecza ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałami o utworzeniu parku kulturowego. W związku z tym niektórzy inwestorzy nie unikną 
uprzedniego procesu zmiany studium przed przystąpieniem do jakichkolwiek dalszych działań. Na ich szczęście, wymóg zgodności ze studium 
nie dotyczy terenów pokolejowych, powojskowych, poprodukcyjnych lub po usługach pocztowych.

Aktualny projekt ustawy przewiduje jej „datę ważności” – prawodawca zadecydował, że traci ona moc z dniem 31 grudnia 2028 r. Oznacza to 
ograniczony horyzont czasowy na skorzystanie z instrumentów ułatwiających inwestycje mieszkaniowe proponowane przez projekt.  

Więcej na ten temat już wkrótce na naszym blogu. 

Więcej informacji: Katarzyna Król
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 818
katarzyna.krol@olesinski.com

Olga Kotarska
Manager, adwokat
tel. 71 75 00 754
olga.kotarska@olesinski.com
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Prosta spółka akcyjna (PSA)

Więcej informacji:

Długo wyczekiwany projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych autorstwa Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ujrzał światło 
dzienne 15 maja 2018 r. Nowa spółka kapitałowa w polskim KSH ma łączyć cechy spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Za marke�ngowo nośną nazwą kryje się regulacja obejmująca ponad 120 przepisów. Głównymi adresatami 
projektowanych zmian mają być startupy z branży nowych technologii. Zanim dyskusja nad nową regulacją na dobre rozgorzeje, warto 
przyjrzeć się niektórym z proponowanych nowinek.

Spółka za symboliczną złotówkę i bez wychodzenia z domu
Nowa forma prawna prowadzenia działalności ma kusić przede wszystkim niskim wymogiem kapitału początkowego, który został ustanowiony przez 
projektodawców na poziomie 1 zł (wymóg dla spółki akcyjnej – 100 tys. zł). Dodatkowo, założenie PSA będzie możliwe z wykorzystaniem wzorca umowy 
udostępnionego w Internecie. Uproszczenie ma dotyczyć także ewentualnej likwidacji spółki.

Prosta emisja
Emisja akcji przez PSA akcji nie będzie wiązała się z koniecznością zmiany umowy spółki. Akcje nowej emisji mają być obejmowane na podstawie umów 
objęcia akcji sporządzonych w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Wydłużeniu do nawet 5 lat w stosunku do klasycznej spółki akcyjnej ma 
ulec także okres możliwego upoważnienia zarządu do emisji akcji. Zarząd może zostać upoważniony do emisji maksymalnie ¼ liczby wszystkich akcji na dzień 
udzielenia upoważnienia. 

Proste akcje poza GPW
Zgodnie z treścią projektu, akcje PSA miałyby występować jedynie w formie zdematerializowanej i podlegać rejestracji w (nowej!) ewidencji, do której 
prowadzenia uprawnione miałyby być między innymi KDPW, domy maklerskie czy notariusze. Ewidencja mogłaby także być prowadzona w „rozproszonej i 
zdecentralizowanej bazie danych” (= chmurze). Skutek przeniesienia praw z akcji został przez projektodawcę ukształtowany analogicznie do aktualnie 
obowiązującej regulacji art. 7 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. ma mieć miejsce z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w 
ewidencji. Akcji PSA pomimo zdematerializowanej formy nie nabędziemy jednak na rynku regulowanym ani w ASO. Projektodawca przesądził, iż nie będą 
one mogły być przedmiotem obrotu zorganizowanego.

Jeden organ by wszystkimi rządzić
W intencji projektodawców prostota PSA miałaby objawiać się także w zakresie struktury organów nowej spółki. Jedynym organem obok zgromadzenia 
akcjonariuszy, który będzie musiała posiadać PSA ma być zarząd (lub rada dyrektorów). Ustanowienie rady nadzorczej w PSA będzie miało charakter 
fakultatywny. Nowy typ organu - rada dyrektorów, w zależności od sposobu jej ukształtowania przez założycieli spółki, będzie mogła łączyć w sobie funkcję 
prowadzenia spraw i reprezentowanie spółki z funkcjami nadzorczymi.
 
O kolejnych zmianach statusu projektu będziemy informować na bieżąco.  

Sebas�an Kleszyk 
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 832
sebas�an.kleszyk@olesinski.com 

Michał Małaszkiewicz
Consultant, legal department 
tel. 71 75 00 834
michal.malaszkiewicz@olesinski.com
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Limitowanie kosztów na usługi niematerialne.
Koszty bezpośrednie, czyli jakie?  
Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT podatnicy mają obowiązek wyłączenia z KUP kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych 
dotyczących: 
1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym 
charakterze; 
2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, np. znaków towarowych, licencji, know-how; 
3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki (...).

W świetle nowych regulacji, limitowane będą wydatki (poniesione na rzecz podmiotów powiązanych) do wysokości 3 mln zł. Nadwyżka będzie mogła zostać zaliczona do 
KUP tak długo, aż nie przekroczy 5% tzw. podatkowej EBITDA. 

WYŁĄCZENIE: Zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, powyższy (nowy) limit nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności (objętych limitem usług 
niematerialnych), zaliczanych do KUP, bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo rozbieżnych informacji w zakresie powyższego wyłączenia. W szczególności problematyczna wydaje się wykładnia powyższych 
przepisów prezentowana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Dyrektor KIS w indywidualnych interpretacjach* 
zrównuje koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi (art. 15e ust. 11 ustawy o CIT) z bezpośrednimi kosztami uzyskania 
przychodu (art. 15 ust. 4 ustawy o CIT). 

W naszej ocenie, takie zrównanie jest błędne i nie znajduje poparcia zarówno ze względu na wykładnię literalną, jak i wykładnię systemową nowych regulacji. Również samo 
Ministerstwo Finansów wydaje się przeciwne takiemu zrównaniu. 23 kwietnia 2018 r. MF opublikowało wyjaśnienia odnośnie nowego limitu z art. 15e ustawy o CIT, 
poruszając w tym zagadnienie bezpośredniości. Jak czytamy: „koszt o którym mowa w omawianym przepisie (czyt. art. 15e ust. 11) to koszt usługi lub prawa w jakimkolwiek 
stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze. Jest to zatem koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu 
wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub świadczenia określonej usługi. Koszt ten powinien przy tym być możliwy do 
zidentyfikowania, jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego dobra lub usługi.”

Zakres znaczeniowy określenia „koszty bezpośrednie” trzeba zawsze rozpatrywać łącznie z dopełnieniem, do którego się odnosi. Tym samym koszty bezpośrednio związane z 
wytworzeniem (nabyciem) produktów nie mogą być traktowane jako równoważne kosztom bezpośrednio związanym z przychodem. Pomimo tego, że koszty związane z 
wytworzeniem lub nabyciem towaru (lub świadczeniem usługi) co do zasady są kosztem bezpośrednio związanym z przychodem (tj. potrącane są w chwili sprzedaży jako 
koszt własny sprzedanych wyrobów) to relacja ta nie działa w drugą stronę, a więc pojęcie kosztów bezpośrednio związanych z przychodem nie powinno służyć zawężaniu 
zakresu znaczeniowego kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru (lub świadczeniem usługi). Są to zupełnie inne pojęcia znaczeniowe i służą 
różnym celom.

Jeżeli nowy limit kosztów usług niematerialnych dotyczy Państwa przedsiębiorstwa w powyższym zakresie, rekomendujemy dokonanie pogłębionej analizy specyfiki kosztów 
usług niematerialnych pod kątem możliwości zastosowania wyłączenia stosowania limitu oraz ewentualne potwierdzenie wypracowanej argumentacji prawnej  w drodze 
wniosku o interpretację.

* interpretacje indywidualne Dyrektora KIS: z 12 kwietnia 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.79.2018.1.NL), z 9 marca 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.9.2018.1.MC), z 1 marca 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.9.2018.1.SG)

Więcej informacji: Wojciech Niedźwiedzki
Consultant, tax department
tel. 71 75 00 826
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Tomasz Gałka 
Partner, doradca podatkowy
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Niniejszy Newsle�er nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Olesiński & Wspólnicy nie ponosi 
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszych 

ekspertów

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy
o kontakt z doradcami O&W, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają 

lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów.

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.,
ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław 
Tel. +48 (71) 75 00 700

Fax: +48 (71) 75 00 789
www.olesinski.com 

olesinski@olesinski.com
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