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 ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS 

(Karolina Barszczewska, red. Michał Kibil) 

Specustawa (z uwzględnieniem późniejszej ustawy zmieniającej, tj. tzw. Tarczy 2.0) 

wprowadziła możliwość zwolnienia pewnych grup przedsiębiorców z obowiązku opłacania 

nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS.  
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» Płatnik, który: 

1) na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 10 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

2) na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 10 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik 

składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.; 

» na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 

niż 10 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek 

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.; 

» Płatnik będący osobą prowadzącą ̨ pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne (tzw. samozatrudniony), jeżeli prowadził działalność przed 

1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który składany jest wniosek, nie był wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15 681,00 zł). 

 » Płatnik będący spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 
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WYJĄTEK → ZWOLNIENIE W WYSOKOŚCI 50% 

Przysługuje płatnikowi, który: 

1. na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 

ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 

2020 r.; 

2. na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 

ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 

2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.; 

3. na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 
ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 
2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.; 

ISTOTNA INFORMACJA 

→ Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących 

pracownikami młodocianymi. 

 

Ta forma wsparcia nie jest uzależniona od pogorszenia się sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorcy, tj. nie jest skorelowana ze spadkiem obrotów gospodarczych i nie dotyczy 

tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia oraz innej umowy o świadczenie usług. 

Wątpliwości: 

Czy z prezentowanego rozwiązania będą mogli skorzystać także samozatrudnieni objęci tzw. 
ulgą na start? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Dla potrzeb wprowadzonej specustawy płatnik prowadzący pozarolniczą działalność 

definiowany jest na gruncie art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Wskazany przepis wskazuje na pewne wyłączenie określone w ust. 6a tego samego artykułu, 

który z kolei zawiera przepis odsyłający do art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców 

stanowiący właśnie o tzw. uldze na start. 

http://www.kibil.pl/
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Art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: 

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a. (…) 

 

Art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: 

6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu 
niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców 

1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po 
raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia 
jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego 
pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej 
w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku 
pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej 
działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 
przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 

CO Z PRZEDSIĘBIORCAMI, KTÓRZY NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO 

ZWOLNIENIA? 

Niestety obecne rozwiązania specustawy nie przewidują analogicznych rozwiązań dla 

większych przedsiębiorców, toteż obecnie sugerowanym rozwiązaniem dla nich jest złożenie 

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności 

składek (formularz ZUS EOP). W tym względzie również przewidziano pewne udogodnienia 

w postaci zwolnienia przedsiębiorcy z ewentualnej opłaty prolongacyjnej, którą musi 

ponieść w przypadku składania wniosku po upływie terminu płatności należności ze składek. 
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» płatnika, zatrudniającego mniej niż 10 ubezpieczonych, zatrudniającego od 

10 do 49 ubezpieczonych, a także będącego spółdzielnią socjalną: 

▪ ubezpieczenia społeczne,  

▪ ubezpieczenie zdrowotne,  

▪ składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 

Pomostowych. 

» samozatrudnionego: 

▪ obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,  

▪ dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 

▪ ubezpieczenie zdrowotne,  

▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.  

 

OKRES ZWOLNIENIA: 

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS może 

obejmować maksymalnie 3 miesiące: od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.  

Okres ten jest zatem określony bardzo dokładnie poprzez wskazanie konkretnego okresu 

w kalendarzu, przez który obowiązek w zakresie regulowania składek na ubezpieczenia 

społeczne niejako zostanie przejęty przez państwo.  

» Taki zapis jest o tyle korzystny dla beneficjentów, że daje możliwość ubiegania się 

o przedmiotowe zwolnienie za okres zaledwie jednego lub dwóch miesięcy. Wobec 

tego samozatrudnieni, w odniesieniu do których wprowadzone jest kryterium 

wysokości osiąganego przychodu, ze zwolnienia będą mogli skorzystać w kwietniu 

oraz maju, jeśli w marcu osiągali jeszcze przychód niekwalifikujący ich do zwolnienia. 

WNIOSEK: 

Zwolnienie odbywać się będzie na wniosek, który płatnik składek musi przekazać do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r.  

Wniosek może zostać złożony bezpośrednio w najbliższym oddziale ZUS (do którego 

przedsiębiorca jest przypisany), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem 

http://www.kibil.pl/
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portalu PUE ZUS, w którym już zostały udostępnione niezbędne formularze: wniosek RDZ wraz 

z niezbędnym załącznikiem.  

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZAWIERA:  

1. dane płatnika składek:  

a. imię i nazwisko, nazwę skróconą,  

b. numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu,  

c. adres do korespondencji, 

2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychodu z działalności 

nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., 

3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek,  

4. podpis wnioskodawcy (w przypadku składania wniosku za pośrednictwem platformy 

PUE ZUS może być to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo 

tradycyjny podpis osobisty). 

Ponadto, płatnik obowiązany jest przesyłać do organu deklaracje rozliczeniowe lub imienne 

raporty miesięczne, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania. Deklaracje lub raporty 

powinny zostać przekazane najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. 

ROZPOZNANIE WNIOSKU: 

▪ Wniosek rozpoznawany jest przez ZUS w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za 

ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, 

a w przypadku, gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona 

składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.  

▪ ZUS ma obowiązek poinformować wnioskodawcę o przyznaniu zwolnienia. Jeżeli 

wniosek został złożony za pośrednictwem platformy PUE ZUS, obowiązek 

informacyjny zostaje zrealizowany poprzez umieszczenie informacji na platformie. 

http://www.kibil.pl/
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▪ W sytuacji gdy organ odmawia przyznania zwolnienia, wydaje stosowną decyzję, od 

której przysługuje prawo złożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

Sankcja za wprowadzenie organu w błąd 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przychodem zadeklarowanym we wniosku 
o zwolnienie z opłacania składek a przychodem zadeklarowanym dla celów podatkowych 
(uznawanego z wprowadzenie w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), płatnik składek 
będzie zobowiązany do ich opłacenia wraz z odsetkami za zwłokę̨ w terminie 30 dni od 
otrzymania decyzji w tym przedmiocie. 

CO ZE SPÓŁKAMI OSOBOWYMI? 

W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, czy też 

komandytowo-akcyjnej) wspólnicy nie będą mieścić się w limicie osób zgłoszonych przez 

płatnika do składek. W rozumieniu przepisów są oni traktowani jako indywidualni 

przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy składki za nich płaci Spółka, czy też płacą je oni 

samodzielnie. To oznacza, że o ich zwolnieniu będzie decydowało to, jakie przychody 

otrzymywali oni w poprzednich miesiącach (czy nie przekroczyli wcześniej wskazywanego 

progu 15.681,00 zł). W realiach rynkowych, większość wspólników spółek osobowych nie 

będzie kwalifikowała się do zwolnienia, jako, że ich przychodem w rzeczywistości jest 

odpowiedni udział w przychodzie całej spółki. 

Póki co Ustawodawca nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

  

http://www.kibil.pl/
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 DOFINANSOWANIE Z URZĘDÓW PRACY DLA MIKRO- 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW  

(Karolina Barszczewska, red. Michał Kibil) 

W specustawie przewidziano również formę dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze 

środków przyznawanych przez urząd pracy (starostę). Takie rozwiązanie przewidziane 

zostało wyłącznie w stosunku do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, 

którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii. 

Do grupy beneficjentów zaliczać będziemy więc wszystkie podmioty, które w jednym 

z ostatnich dwóch lat obrotowych:  

▪ zatrudniały mniej niż 250 pracowników, i  

▪ ich roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekraczała 43 mln euro.  

 

 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 

lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro; 

- i nie jest mikroprzedsiębiorcą. 

http://www.kibil.pl/
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ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro; 

- i nie jest małym przedsiębiorcą. 

 

GRUPA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM 

Niemałe wątpliwości budzi ustalenie posiadania statusu mikro-, małego albo średniego 

przedsiębiorcy pod kątem liczby zatrudnianych pracowników. Jak wskazują definicje z ustawy 

Prawo przedsiębiorców mowa tutaj o pracownikach, tj. osobach zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru.  

Rodzi się wobec tego pytanie: Co z osobami zatrudnionymi na podstawie umów 

cywilnoprawnych? 

Zgodnie z założeniami prezentowanego rozwiązania – dofinansowanie obejmuje osoby 

zatrudnione na podstawie: 

▪ umowy o pracę; 

▪ umowy o pracę nakładczą; 

▪ umowy zlecenia; 

▪ innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia; 

▪ innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią 

produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tytułu 

wykonywania tej pracy zarobkowej podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: 

emerytalnemu i rentowemu (z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 

fizyczną). 
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Wobec tego zasadnym byłoby przyjąć, że dla ustalenia statusu przedsiębiorcy należy brać pod 

uwagę również te grupy zatrudnionych. Tymczasem badając przepis pod kątem jego 

literalnego brzmienia takie założenie ciężko jest przyjąć. Tym samym o dofinansowanie będzie 

mógł się starać także podmiot zatrudniający co prawda do 249 pracowników, ale równolegle 

zatrudniający nawet kilkaset osób na umowach cywilnoprawnych. 

SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH 

Warunkiem otrzymania dofinansowania od starosty jest wykazanie spadku obrotów 

gospodarczych przedsiębiorstwa, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub 

usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów 

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 

w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku 

o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, przy czym za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 

dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to 

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.  

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE? 

Jeżeli wniosek zdecydujemy się złożyć 8 kwietnia 2020 r., to do porównania będziemy brali 

2 następujące po sobie miesiące (wedle wyboru wnioskodawcy), które muszą miesić się 

pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 8 kwietnia 2020 r. Jako że u znacznej części przedsiębiorców 

spadek obrotów narastał w perspektywie czasu, najprawdopodobniej najniższe obroty będą 

się pojawiały bezpośrednio przed złożeniem wniosku, niemniej jednak nie można zapominać 

o możliwości odwołania się do wcześniejszych miesięcy.  

Analogicznie rzecz się będzie miała przy porównywaniu dwóch miesięcy 2020 r. 

z analogicznym okresem z roku poprzedniego. 

W każdym przypadku (o czym nie można zapominać) spadek obrotów musi być powiązany 

z wystąpieniem pandemii. Powinniśmy się więc oprzeć pokusie odwoływania się do spadku 

obrotów między styczniem i lutym, jeżeli faktyczną przyczyną spadku nie był COVID-19. 
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WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie przyznawane jest na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość przyznanego 

dofinansowania zależeć będzie od wielkości spadku obrotów gospodarczych 

przedsiębiorstwa. 

Ustawodawca przewidział w tym względzie 3 pułapy:  

 

MIN. 30%  

SPADKU 

OBROTÓW 

Dofinansowanie maksymalnie w kwocie stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

wraz z należnymi od ich wynagrodzeń składkami ZUS nie więcej niż 

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego 

o składki ZUS w odniesieniu do każdego pracownika, 

tj. maksymalnie 1533 zł na dofinansowanie każdego pracownika 

i/lub współpracownika. 

MIN. 50%  

SPADKU 

OBROTÓW 

Dofinansowanie maksymalnie w kwocie stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

wraz z należnymi od ich wynagrodzeń składkami ZUS i jednocześnie 

nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego 

pracownika, tj. maksymalnie 2146 zł na dofinansowanie każdego 

pracownika i/lub współpracownika. 

MIN. 80%  

SPADKU 

OBROTÓW 

Dofinansowanie maksymalnie w kwocie stanowiącej sumę 90% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

wraz z należnymi od ich wynagrodzeń składkami ZUS i jednocześnie 

nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego 

pracownika, tj. maksymalnie 2760 zł na dofinansowanie każdego 

pracownika i/lub współpracownika. 
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Warunek zachowania dofinansowania to utrzymanie deklarowanego we wniosku poziomu 

zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem przez okres, na który przyznane zostało 

dofinansowanie.  

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE? 

Jeżeli pracodawca będzie pobierał dofinansowanie przez okres 3 miesięcy, to w tym okresie, 

nie będzie mógł rozstać się z żadnym z pracowników, których wskazał przy składaniu wniosku 

o dofinansowanie.  

 

Warunek ten budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Z jednej strony literalna jego 

wykładnia nie dopuszcza sytuacji, w której stan zatrudnienia nie zmienia się, ale pracodawca 

zwolni jednego pracownika i w jego miejsce zatrudni nowego. Ponieważ ustawodawca nie 

wyłączył tylko możliwości likwidacji stanowiska pracy, ale nakazał utrzymanie stanu 

zatrudnienia, całkowicie wykluczone wydaje się rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę 

także z przyczyn stojących wyłącznie po jego stronie (w tym w drodze zwolnienia 

dyscyplinarnego). Prawo pracy nie przewidywało dotąd tak szerokiej ochrony nawet 

względem kobiet w ciąży, czy też osób w wieku przedemerytalnym, szczególnie mając na 

względzie sankcje za naruszenie obowiązków pracowniczych. Co wymaga podkreślenia, 

całkowicie niejasną będzie sytuacja, w której pracownik sam złoży wypowiedzenie. W tym 

jednak wypadku, żądanie od pracodawcy zwrotu środków (o ile pracodawca swoim 

działaniem nie doprowadził do zwolnienia się z pracy przez pracownika) należałoby traktować 

co najmniej jako nadużycie prawa. Z drugiej strony (którą też trzeba mieć na względzie) zakaz 

nie obejmuje złożenia pracownikowi wypowiedzenia umowy w trakcie pobierania 

świadczenia. Tym samym, dosyć ryzykowne, aczkolwiek prawidłowe na gruncie treści ustawy, 

wydaje się złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu w trakcie pobierania 

świadczenia, tak tylko aby okres wypowiedzenia skończył się nie wcześniej niż z ostatnim 

dniem za który pobierane jest świadczenie. 

Sankcja 

W przypadku niedochowania powyższego warunku, pracodawca będzie zobowiązany 
zwrócić kwotę dofinansowania bez odsetek od czasu, kiedy przestał spełniać warunki jego 
otrzymania. Przewidzianym ułatwieniem ma być tutaj wypłacanie dofinansowania 
w miesięcznych transzach po uprzednim złożeniu przez pracodawcę oświadczenia 
o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych wnioskiem (a następnie zawartą ze 
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starostą umową), kosztach ich wynagrodzeń oraz wysokości należnych od nich składek 
według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który jest wypłacane dofinansowanie. 

  

Co interesujące, przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości obniżania pracownikom 

wymiarów czasu pracy, czy też zawierania porozumień o obniżeniu wynagrodzenia 

przestojowego, we wskazanym okresie pobierania w/w świadczeń. 

Dofinansowanie będzie wypłacane w miesięcznych transzach. Maksymalny okres na jaki 

można je otrzymać wynosi 3 miesiące. Specustawa dopuszcza jednak sytuację, w której Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia przedłuży okres pobierania dofinansowania.  

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy: 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym 
oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 10. 

 

Istotnym jest także, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te 

same koszty zostały lub zostaną dofinansowane z innych środków publicznych, bez względu 

na to czy pochodzą one z innych rozwiązań specustawy, czy też nie. Powyższe poważnie 

ogranicza możliwość otrzymania dofinansowania m.in. na dofinansowanie stanowiska 

z PFRON’u. 

WNIOSEK 

Wniosek o dofinansowanie do wypłaty części wynagrodzeń i związanych z nimi 

składek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę 

przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. 

Termin na jego złożenie nie jest natomiast terminem określonym kalendarzowo. Uzależniony 

jest od tego, kiedy dyrektor konkretnego powiatowego urzędu pracy ogłosi nabór wniosków. 

Od tego dnia przysługiwać będzie 14 dni na złożenie wniosku. 
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We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza  

1. wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku ze 

stanem pandemii;  

2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;  

3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń́ 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.;  

4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;  

5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;  

6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od 

tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;  

7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

Co także podkreślamy w części o dofinansowaniach z FGŚP, jako że powyższe oświadczenia 

(w tym to o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy) składane są pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przedsiębiorca powinien 

wyraźnie zweryfikować, czy to, co oświadcza jest prawdziwe (szczególnie wtedy kiedy pod 

wpływem kryzysu przestał spłacać swoje bieżące zobowiązania). 

Obecnie powiatowe urzędy pracy rozpoczęły już nabór przedmiotowych wniosków, 

udostępniając wnioskodawcom przygotowane wcześniej formularze, które należy 

wypełnić. Co ciekawe, część urzędów pracy po rozpoczęciu naborów je anulowała 

i wyznaczyła nowe terminy, pozostawiając wcześniej złożone wnioski jako bezprzedmiotowe. 

Trzeba więc w przypadku tego dofinansowania ciągle trzymać rękę na pulsie. 
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 DOFINANSOWANIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ 

PRACOWNICZYCH 

(Joanna Namojlik, Ilona Kuźniecow, red. Michał Kibil) 

I. WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA 

Przedsiębiorca, który wskutek epidemii koronawirusa odnotował spadek obrotów, może 

zawrzeć z przedstawicielami pracowników (w tym związkami zawodowymi) porozumienie 

o obniżeniu wymiaru czasu pracy poszczególnych grup pracowników i/lub o obniżenie 

wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju. Obniżając wynagrodzenie pracowników, 

przedsiębiorca, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych ich wynagrodzeń. Świadczenie na rzecz ochrony miejsca pracy 

przeznaczone jest na pokrycie części wynagrodzeń pracowników, jak również może być 

przyznane na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od takiego wynagrodzenia.  

Uwaga 

W rozumieniu ustawy pracownikiem jest osoba fizyczna, która podlega obowiązkowi 
ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu oraz: 

1. zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, 

2. zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę nakładczą, 

3. zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, 

4. zatrudniona jest na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

5. wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz 
pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 
zajmującą się produkcją rolną.  

Należy przyjąć, że pracownikiem nie jest osoba zatrudniona na umowę o dzieło lub umowę 
agencyjną. Można mieć wątpliwości czy zakwalifikować do tego kręgu osoby 
samozatrudnione współpracujące z nami, niemniej jednak w naszej opinii należy je wyłączyć 
z katalogu „pracowników” o którym mówi ustawa. 
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PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY CHCE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE MUSI SPEŁNIĆ 

NASTĘPUJĄCE WARUNKI:  

1. POSIADANIE STATUSU: 

a. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców,  

b. organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

c. podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

d. państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność 

gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 

przez nich działalności gospodarczej. 

Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 

i stowarzyszenia, z wyłączeniem partii politycznych; europejskich partii politycznych; 

związków zawodowych i organizacji pracodawców; samorządów zawodowych; fundacji 

utworzonych przez partie polityczne; europejskich fundacji politycznych. 

1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami 

badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi, 

2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
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i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3. spółdzielnie socjalne; 

4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 

oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

2. WPROWADZENIE POROZUMIENIEM PRZESTOJU EKONOMICZNEGO LUB 

OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY  

Przestój ekonomiczny rozumiemy jako okres niewykonywania pracy przez pracownika 

z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. 

Obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy 

pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika na warunkach określonych poniżej, jednak 

nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy. 

3. NIEZALEGANIE Z REGULOWANIEM ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, SKŁADEK 

NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ 

LUB FUNDUSZ PRACY DO KOŃCA III KWARTAŁU 2019 

Aby otrzymać dofinansowane z FGŚP nie możesz zalegać z regulowaniem zobowiązań 

podatkowych oraz składek ZUS. Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w których pomimo 

istnienia zaległości w regulowaniu powyższych należności, można otrzymać dofinansowanie. 

Podstawowym warunkiem jest niezaleganie z regulowaniem zobowiązań do końca 

III kwartału 2019 r. Ponadto, możesz ubiegać się o dofinansowanie pomimo powstałych 

zaległości, jeżeli:  

▪ zawarłeś umowę z ZUS lub otrzymałeś decyzję z Urzędu Skarbowego w sprawie spłat 

zadłużenia i terminowo opłacasz raty lub korzystasz z odroczenia terminu płatności, 

lub też 
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▪ zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów 

gospodarczych, tj. od 1 stycznia 2020 r.  

Uwaga 

Gdy zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz lub Fundusz Pracy powstały w okresie spadku obrotów gospodarczych, tj. od 
1 stycznia 2020 r., powinieneś dołączyć do wniosku o dofinansowanie plan spłaty zadłużenia 
uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej i pełną spłatę zaległości wraz z kopią 
wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności 
tych składek. 

4. BRAK PRZESŁANEK DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

11 LUB ART.13 UST. 3 USTAWY Z DNIA 28 LUTEGO 2003 R. – PRAWO 

UPADŁOŚCIOWE 

Ocena czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości nie jest oczywista i najlepiej tą 

kwestię skonsultować z własnym księgowym, niemniej jednak istnieją takie okoliczności, 

których nie da się pominąć przy kwalifikacji przedsiębiorstwa do upadłości. Są to m.in. 

▪ opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące 

(tworzące domniemanie spełnienia warunków do ogłoszenia upadłości), 

▪ przewaga zobowiązań pieniężnych nad wartością aktywów (majątku) przedsiębiorcy, 

gdy stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące. 

 

5. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW ZARABIAJĄCYCH MNIEJ NIŻ 300% 

PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA Z POPRZEDNIEGO 

KWARTAŁU (OK. 15,6 TYS.).  

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie na wynagrodzenie pracowników, których 

wynagrodzenie jest niższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

z poprzedniego kwartału (15.595,74 zł). We wniosku o dofinansowanie należy pominąć tych 

pracowników, których wynagrodzenie przekracza wskazany poziom. Ponadto, jeśli 

przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników, których wynagrodzenie przekracza 

15.595,74 zł (co raczej rzadko będzie miało miejsce), nie będzie mógł on skorzystać z tego 

dofinansowania.  
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6. NIEOTRZYMANIE POMOCY W ODNIESIENIU DO TYCH SAMYCH PRACOWNIKÓW 

W ZAKRESIE TAKICH SAMYCH TYTUŁÓW WYPŁAT NA RZECZ OCHRONY 

MIEJSC PRACY 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z FGŚP, jeśli uprzednio skorzystał z innych 

dofinansowań, które były wypłacane w związku z ochroną miejsca pracy - również tych 

nieprzewidzianych przez tarczę antykryzysową. Uzyskanie dofinansowania od starosty na 

podstawie art. 15zzb tarczy antykryzysowej wyłącza możliwość otrzymania dofinansowania 

z FGŚP. Również skorzystanie ze świadczeń przyznanych na podstawie ustawy z dnia 

11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc prac 

wyłączać będzie możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP.  

Powyższe nie znajduje zastosowania do tych pracowników, na rzecz których uprzednio nie 

otrzymaliśmy świadczenia w celu ochrony miejsca pracy. 

Wydaje się też, że nie dotyczy to dofinansowania stanowisk pracy z PFRON, jeżeli tylko ich 

celem nie jest bezpośrednio utrzymanie stanowisk pracy, przy których istnieje ryzyko ich 

likwidacji. Niemniej jednak zawsze powinniśmy sprawdzać, czy dofinansowanie z PFRON nie 

jest przyznane, żeby ocalić stanowisko pracy, które chcemy zlikwidować. 

7. ODNOTOWANIE SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH WSKUTEK COVID-19?  

Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dofinansowania, lecz wyłącznie taki, 

u którego doszło do spadku obrotów gospodarczych wskutek COVID-19. Zatem epidemia 

koronawirusa musi mieć wpływ na obroty przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości co do tego, 

że z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia, gdy przedsiębiorca nie może prowadzić 

swojej działalności w galeriach handlowych, lecz problematyczne będzie zakwalifikowanie do 

takiego kręgu Podmiotów, które ograniczyły swoje obroty niezależnie od wystąpienia epidemii 

(np. kończąc pod koniec zeszłego roku jakąś część swojej działalności operacyjnej). 

Spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy jest rozumiany jako spadek sprzedaży 

towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. W zależności od okresu jaki 

przedsiębiorca przyjmie do porównania spadku obrotów gospodarczych - poprzedni rok lub 

poprzedni miesiąc - musi on wynosić odpowiednio co najmniej 15% lub 25%.  

W pierwszym przypadku porównujemy łączne obroty w ciągu dowolnie wskazanych dwóch 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z łącznymi obrotami 
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z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Spadek 

obrotów musi wynosić co najmniej 15%.  

W drugim przypadku porównujemy obroty z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego 

przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie z obrotami z miesiąca poprzedniego. Spadek obrotów musi wynosić co 

najmniej 25%.  

Uwaga 

Gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiąc 
uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych. 

II. ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ W CELU OCHRONY MIEJSC PRACY 

Jak wskazywaliśmy powyżej, świadczenie z FGŚP przysługuje na: 

▪ dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz  

▪ opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od 

pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń. 

W zależności od tego, czy przedsiębiorca będzie ubiegał się o dofinansowanie z FGŚP 

w związku z przestojem ekonomicznym, czy też z obniżonym wymiarem czasu pracy, 

wysokość świadczenia będzie się różniła. 

1. PRZESTÓJ EKONOMICZNY A WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Przedsiębiorca może na czas przestoju ekonomicznego obniżyć wynagrodzenie pracownikom 

objętym przestojem. Wynagrodzenie może zostać obniżone maksymalnie o 50%, lecz nie może 

być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto) ustalane na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  

Tak obniżone wynagrodzenie może zostać dofinansowane ze środków FGŚP w wysokości 

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (maksymalnie 1.300,00 zł), z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. Ponadto pracodawca może otrzymać również dofinansowanie na 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od części finansowanego 

wynagrodzenia. 
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2. OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY A DOFINANSOWANIE 

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 

0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (2600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Dofinansowanie z FGŚP przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia, które pracownik 

otrzyma po obniżeniu wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ do dnia przygotowania niniejszego opracowania GUS 

nie ogłosił wysokości przeciętnego wynagrodzenia za 1Q 2020r. Pozostaje nam bazować na 

wskaźniku z 4Q2019 r., co daje maksymalną kwotę dofinansowania na poziomie 2.079,43 zł.  

PROBLEMY PRAKTYCZNE 

Dofinansowanie dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem 

Przy dofinansowaniu z FGŚP poważne wątpliwości budzi kwestia obniżenia wymiaru czasu 
pracy oraz obniżenia wynagrodzenia jak również dofinansowania wynagrodzeń osób, które 
jeszcze przed obniżeniem otrzymywały minimalne wynagrodzenie lub posiadały obniżony 
wymiar czasu pracy. Przepisy w tym zakresie niestety są wyjątkowo nieprecyzyjne.  

W przypadku obniżania wynagrodzenia przestojowego nie możemy tego wynagrodzenia 
obniżyć poniżej progu minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu prac. 

Zgodnie ze stanowiskiem rządu, który częściowo rozwiewa powyższe wątpliwości, 
pracownikowi, który przed obniżeniem był zatrudniony w wymiarze pełnego etatu 
z wynagrodzeniem 2600 zł, po obniżeniu do 0,8 etatu należy zagwarantować wynagrodzenie 
minimalne proporcjonalne do zastosowanego obniżenia, co w sytuacji 0,8 etatu - 
wynagrodzenie może być obniżone do 2080 zł. Zatem ustawodawca w swej interpretacji 
dopuszcza obniżenie wynagrodzenia poniżej minimalnego kierując się wymiarem czasu pracy 
po obniżeniu wymiaru czasu pracy. To pozytywna informacja dla pracodawców, którzy mogą 
objąć porozumieniem pracowników, którzy na dziś dzień otrzymywali minimalne 
wynagrodzenie, albowiem początkowe interpretacje wskazywały na to, że pracownicy 
otrzymujący minimalne wynagrodzenie, nie będą mogli być objęci porozumieniem, 
a pracodawca nie będzie mógł otrzymać w zakresie ich wynagrodzeń dofinansowania. 
Naturalnie jest to wyłącznie wyjaśnienie intencji ustawodawcy umieszczone na stronie 
internetowej, nie gwarantujące jednak, że organ przyznający dofinansowanie nie przyjmie 
innej wykładni przepisu (choć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia oceniamy jako 
wyjątkowo niskie). 
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Wątpliwość pozostaje jednak w przypadku pracowników, których wymiar etatu wynosi 
aktualnie ½ lub mniej, etatu, ponieważ zgodnie z przepisami nie możemy już bardziej obniżyć 
wymiaru czasu pracy.  

Jeżeli więc nie możemy obniżyć wymiaru czasu pracy, to zgodnie z przepisami nie możemy 
starać się o dofinansowanie. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie porozumienia, w którym 
obejmiemy pracowników z już niskim wymiarem czasu pracy przyjmując fikcję, że pomimo, 
że wymiar czasu pracy nie ulega obniżeniu (bo bardziej nie może) to dofinansowanie z FGŚP 
powinno być przyznane (bo porozumienie – nawet nieskuteczne – zawarliśmy) i obniżymy ich 
wynagrodzenie w taki sposób, aby nie było niższe niż minimalne z uwzględnieniem ich 
wymiaru czasu pracy. 

Aby zminimalizować ryzyko, że FGŚP, będzie żądał zwrotu dofinansowania, rekomendujemy 
zaznaczyć we wniosku przypadki osób, których wymiar czasu pracy faktycznie się nie obniża, 
pomimo, że porozumieniem są objęci. Jeżeli pomimo takiego zastrzeżenia finansowanie z FGŚP 
zostanie nam przyznane, możemy w przyszłości próbować twierdzić, że przyznając 
dofinansowanie, FGŚP zastosował korzystną dla nas interpretację przepisów. 

Jeśli trzymamy się literalnego brzmienia przepisów ustawy to de facto zamykają one szanse 
otrzymania dofinansowania dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w obniżonym 
wymiarze czasu pracy, bo być może nie było ich stać na wypłatę wyższych wynagrodzeń. 

Wierząc w racjonalność ustawodawcy, wierzymy, że te wątpliwości zostaną rozstrzygnięte na 
korzyść przedsiębiorców, a FGŚP nie będzie blokował finansowania, nawet jeżeli zgodnie 
z przepisem do obniżenia wymiaru czasu pracy nie dochodzi. 

Co ciekawe, art. 15zf dopuszcza możliwość zmieniania pracownikom indywidualnych 
warunków zatrudnienia wynikających z umów o pracę, w drodze porozumienia z takimi 
samymi reprezentacjami pracowników co art. 15g, nie narzucając jednocześnie żadnego 
minimalnego progu zmiany. Oznacza to, że tak jak obniżenie wymiaru czasu pracy poniżej 
połowy etatu nie jest możliwe w jednym typie porozumień, tak w przypadku drugiego typu, 
wydaje się być ono całkowicie zgodne z przepisami. 

Dofinansowanie dla pracowników z wynagrodzeniem chorobowym 

Na gruncie przepisów, nie jest jasne, czy dofinansowaniem powinny być objęte osoby 
otrzymujące m.in. wynagrodzenie chorobowe. 

Ustawa z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, do której 
odwołuje się Tarcza Antykryzysowa, wprowadza co prawda zakaz dofinansowywania tego 
typu świadczeń (a także zasiłków wszelkiego rodzaju), niemniej akurat ten przepis (art. 7) nie 
jest stosowany odpowiednio do Tarczy. Tym samym, w naszej ocenie, jeżeli tylko koszt 
wynagrodzenia chorobowego był pokrywany przez pracodawcę, powinien on oczekiwać (przy 
spełnieniu pozostałych warunków), że FGŚP dofinansuje jego koszt. W przypadku zasiłków, 
jako że nie jest to koszt, który obciąża pracodawcę, nie można oczekiwać od FGŚP 
odpowiedniego dofinansowania. 
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Co jeżeli pracownik uda się na zwolnienie lekarskie? 

Jeżeli jakiekolwiek okoliczności wskazane w treści wniosku do FGŚP, wpływające na wysokość 
dofinansowania uległyby zmianie (np. któryś pracownik rozpocząłby korzystanie z zasiłku), 
wyraźnie rekomendujemy poinformować o tym, składając stosowną korektę wniosku, 
a nadpłacone przez FGŚP środki zwrócić. Inaczej możemy się narazić na zarzut 
nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych, co może nas z kolei narazić 
na odpowiedzialność w zakresie zwrotu dofinansowania, a także w skrajnym przypadku 
odpowiedzialność karną. 

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE 

PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z FGŚP 

1. WNIOSEK 

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do 

dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę 

przedsiębiorcy. 

We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o tym, że: 

1. jest przedsiębiorcą, u którego wprowadzono przestój ekonomiczny lub obniżony 

wymiar czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony 

w ujęciu ilościowym lub wartościowym, 

2. nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,  

3. nie zalega z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, fundusz pracy lub fundusz 

solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., 

4. wniosek nie obejmuje pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 

GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń 

społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

5. przedsiębiorca nie ubiegał się i nie będzie ubiegał się o pomoc w odniesieniu do tych 

samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony 

miejsc pracy,  

6. przedsiębiorca zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek 

na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w ustawie covid-19, 
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7. przedsiębiorca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 

pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku. 

Istotne 

Informacje i oświadczenia podane we wniosku są składane pod rygorem odpowiedzialności 
karnej. 

2. UMOWA 

Wraz z wnioskiem należy przekazać umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc 

pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia 

COVID-19, według określonego wzoru (plik w formacie pdf). Umowa ma charakter 

nieedytowalny i wymagane jest wyłącznie dołączenie dokumentu do wniosku przez 

przedsiębiorcę. 

Umowę wraz z wypełnionym wnioskiem i dołączonymi do niego załącznikami należy 

podpisać osobiście (jeżeli chcemy je wysłać w wersji papierowej) lub za pomocą 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (jeżeli wysyłamy je 

w wersji elektronicznej). Podpisana umowa oraz wniosek wraz z załącznikami stanowią 

integralną całość, którą należy przesłać w postaci elektronicznej do właściwego 

wojewódzkiego urzędu pracy. 

Umowa zawierana jest pomiędzy dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a przedsiębiorcą. 

Wypłaty będą wykonywane w transzach miesięcznych (ilość transz uzależniona jest od 

okresu, na jaki wnioskowana jest pomoc) w oparciu o złożony wykaz pracowników 

uprawnionych do świadczeń. Przekazanie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu 

pracy następuje na rachunek przedsiębiorcy wskazany we wniosku. 

3. ZAŁĄCZNIKI  

Do wniosku należy załączyć: 

1. kopię porozumienia z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 

15g ust. 11 ustawy, 
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2. wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP 

(wg. określonego wzoru dostępnego na stronie rządowej - 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen), 

3. kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji. 

4. POROZUMIENIE 

Porozumienie stanowiące podstawę wniosku o dofinansowanie zawierane jest: 

1. z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, z których każda zrzesza co najmniej 

5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, 

2. z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, jeśli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, 

3. z zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 

związkowa, 

4. z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.  

W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 

COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem 

lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być 

zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla 

innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy (np. dla celów ustalenia regulaminu 

wynagrodzeń czy PPK). 

 

Porozumienie powinno zawierać co najmniej następujące elementy: 

1. wskazanie grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym 

wymiarem czasu pracy; 

2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Jak zaznaczaliśmy powyżej, brak zawarcia umowy, czy też brak zawarcia porozumienia, 

skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. 
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Kopię porozumienia należy przekazać właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia. 

Uwaga 

To do którego Okręgowego Inspektorem Pracy będzie zależało nie od siedziby pracodawcy, 

tylko od tego, gdzie jest prowadzony zakład, w którym zatrudniani są pracownicy objęci 

porozumieniem. Jeżeli porozumieniem obejmujemy pracowników różnych zakładów, kopię 

porozumienia powinniśmy wysłać do wszystkich właściwych Okręgowych Inspektorów Pracy. 

Nie ma przeciwwskazań, aby kopia porozumienia była wysłana w formie dokumentowej, tj. np. 

przez e-mail wraz z załączonym skanem porozumienia. 

PROBLEMY PRAKTYCZNE 

Zawieranie porozumień w jednoosobowych zakładach pracy 

Pomimo tego, że przepisy mówią o konieczności posiadania reprezentacji pracowników, która 
powinna się składać z więcej niż jednej osoby, stoimy na stanowisku, że zawarcie 
porozumienia (tak o obniżeniu wynagrodzenia w okresie przestoju, jak i o obniżeniu wymiarów 
czasu pracy) jest możliwe, gdy zatrudniamy tylko jednego pracownika. W takim przypadku 
dany pracownik negocjując treść porozumienia, będzie de facto osobą negocjującą obniżenie 
wyłącznie swojego wymiaru czasu pracy lub obniżenie swojego wynagrodzenia. Pomimo tego, 
że ta konstrukcja wydaje się mocno specyficzna, jeżeli Ustawodawca dopuścił dofinansowanie 
dla przedsiębiorcy nie wskazując przy tym limitu zatrudnionych osób (jak w przypadku 
zwolnienia z ZUS) to ograniczanie możliwości zawarcia porozumienia z jednym pracownikiem 
byłoby sprzeczne z celem przepisów.  

Zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników powołanymi do innych celów. 

W sytuacji, w której u nie działają organizacje związkowe, a pracownicy wykonują pracę 
z domu i niemożliwe czy też bardzo utrudnione byłoby przeprowadzenie wyborów 
przedstawicieli pracowników, pracodawcy pojawiają się praktyczne wątpliwości, czy 
przedstawiciele powołani uprzednio dla zupełnie innych celów (np. PPK) mogą reprezentować 
pracowników w celu podpisania porozumienia bez konieczności przeprowadzania wyborów. 

W naszej ocenie przedstawiciele pracowników wybrani uprzednio (nawet dla innych celów niż 
wynikających bezpośrednio z prawa pracy, ale powiązanych z kwestiami zatrudniania 
pracowników) reprezentować mogą ich interes również i przy podpisywaniu porozumień 
przewidzianych tarczą antykryzysową. Ważne jest jedynie, aby te wcześniejsze wybory były 
przeprowadzone prawidłowo. W innym wypadku narażamy się na zarzut, że porozumienie 
było zawarte wadliwie. 
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IV. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEJ UMOWY 

Zawarcie umowy o wypłatę świadczeń z FGŚP zobowiązuje przedsiębiorcę do wykorzystania 

środków na warunkach określonych w umowie. Wprowadza przy tym zakaz wypowiadania 

umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie pobierania przez pracownika 

wynagrodzenia z dofinansowaniem z FGŚP.  

Sprowadza się to do tego, że kosztem otrzymania dofinansowania, możemy nie móc 

zlikwidować stanowiska pracownika, przez okres dofinansowania (dopiero po upływie 

3 miesięcy będziemy mogli złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z przyczyn 

stojących po stronie organizacji). Naturalnie możliwe będzie wypowiedzenie takiemu 

pracownikowi umowy z przyczyn stojących po jego stronie. Powinniśmy być przy tym jednak 

bardzo ostrożni, bo w razie zakwestionowania przyczyn wypowiedzenia, ryzykujemy nie tylko 

odszkodowaniem dla pracownika, czy też odprawą, ale koniecznością zwrotu całego 

dofinansowania. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować wykorzystanie środków zgodnie 

z przeznaczeniem w terminie do 30 dnia po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia oraz 

udokumentować fakt, iż zatrudniał pracowników, na których otrzymał świadczenie przez 

określony powyżej okres. 

V. NARUSZENIE UMOWY I KONSEKWENCJE 

Naruszenie warunków umowy stanowić będzie przede wszystkim: wykorzystanie środków 

w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zwolnienie pracowników objętych dofinansowaniem 

wbrew warunkom ustawy, odmowa poddania się kontroli. 

W przypadku naruszenia warunków umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu 

części lub całości środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 

VI. OKRES DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie będzie przysługiwało przez okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca 

złożenia wniosku. Zatem będzie możliwe otrzymanie dofinansowania niejako wstecz, 

niezależnie od tego w którym dniu miesiąca złożymy wniosek. Ustawodawca zastrzegł, że 

maksymalny okres otrzymywania dofinansowania może być przez niego później wydłużony 

do 6 miesięcy. Będzie to jednak wymagało kolejnej nowelizacji przepisów.  
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 ZAWARCIE POROZUMIENIA O WPROWADZENIU 

RÓWNOWAŻNEGO SYSTEMU CZASU PRACY 

Z DOPUSZCZALNOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DOBOWEGO 

WYMIARU CZASU PRACY W DŁUŻSZYM OKRESIE 

ROZLICZENIOWYM 

(Monika Domańska, red. Michał Kibil) 

W dobie kryzysu spowodowanego pandemią Ustawodawca stara się zapobiegać skutkom 

kryzysu ekonomicznego oraz wspomagać przedsiębiorców. Służyć temu ma szereg rozwiązań 

wprowadzonych Tarczą Antykryzysową. Nie wszystkie rozwiązania przy tym zostały 

nastawione na dofinansowanie działalności pracodawcy lub obniżenie jego kosztów 

funkcjonowania. Część daje pracodawcy możliwość uelastycznienia zatrudnienia. Takie 

instytucje przewiduje art. 15zf ustawy, wprowadzający m.in. możliwość ustalania 

elastycznych zasad czasu pracy pracowników, wprowadzania równoważnego systemu czasu 

pracy, czy też nawet zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? 

Wskazane rozwiązanie dotyczy pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie COVID-19. Pracodawca, chcąc skorzystać z przedmiotowej 

regulacji, nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 

2019 r. 

SPADEK OBROTÓW W NASTĘPSTWIE COVID-19 

Definicja spadku obrotów nie budzi wątpliwości, ponieważ została wprost określona 

w ustawie. Spadek obrotów to spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym:  

1. nie mniejszym niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 
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1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego lub  

2. nie mniejszym niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 

obrotów z miesiąca poprzedniego.  

W uproszczeniu, tak jak w przypadku m.in. dofinansowania z FGŚP i od Starosty, pracodawca 

może wykazać faktyczny spadek obrotów spowodowany przez epidemię na dwa sposoby: 

1. wykazanie, iż łączne obroty z dwóch kolejnych miesięcy w tym roku są niższe o co 

najmniej 15% od obrotów z analogicznych 2 miesięcy poprzedniego roku lub 

2. wykazanie, iż w jednym miesiącu w tym roku obroty przedsiębiorcy są niższe o co 

najmniej 25% w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Co więcej, za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych 

w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to 

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

BRAK ZALEGŁOŚCI 

Wymogu uregulowania zobowiązań podatkowych i składkowych nie stosuje się do 

przedsiębiorcy, tj. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonującej działalność 

gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej, gdy: 

1. zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub Urzędem Skarbowym w sprawie 

spłaty zadłużenia i terminowo ją wypełnia lub korzysta z odroczenia terminu płatności, 

2. zaleganie przez przedsiębiorcę w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych na gruncie 

omawianej ustawy, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan 

spłaty zadłużenia uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej i pełną spłatę 

zaległości w regulowaniu ww. składek wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na 

raty lub odroczenie płatności należności z tytułu przedmiotowych składek. 
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Pomimo wprowadzenia do ustawy definicji spadku obrotów, nie znajdziemy w niej odpowiedzi 

na pytanie, kiedy należy uznać, iż spadek obrotów nastąpił w następstwie COVID-19. Takie 

wątpliwości wyjaśnia jednak uzasadnienie do przedmiotowej ustawy wskazujące, iż 

nadrzędnym celem regulacji było udzielenie pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji 

ekonomicznej pogorszonej wskutek wystąpienia epidemii. Zdecydowanie nie należy więc 

utożsamiać sformułowania „w następstwie COVID-19” z przymusem wystąpienia 

u przedsiębiorcy przypadku zarażenia wirusem. 

 

SPOSÓB NA WPROWADZENIE RÓWNOWAŻNEGO SYSTEMU 

CZASU PRACY, OGRANICZENIA NIEPRZERWANEGO 

ODPOCZYNKU ORAZ ZASTOSOWANIA MNIEJ KORZYSTNYCH 

WARUNKÓW ZATRUDNIENIA. 

WARUNKI POROZUMIENIA 

Jeżeli tylko Pracodawca spełnia warunki wskazane powyżej, będzie mógł on wprowadzić 

w zakładzie pracy wymieniane na wstępie rozwiązania. Równoważny system czasu pracy 

oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikałoby to z umów 

o pracę wprowadza się w formie porozumienia z reprezentacją pracowników. Z kolei 

ograniczenie wymiaru odpoczynku może nastąpić uznaniową decyzją pracodawcy.  

Takie porozumienie powinno zawierać czas wydłużenia okresu rozliczeniowego i/lub czas 

stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia, a także zakres wprowadzanych zmian 

(w tym m.in. zakres w jakim pogarszamy warunki zatrudnienia pracowników). 

 

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy nie może być dłuższy niż 12 godzin w okresie 
rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a równoważony jest krótszym 
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 

 

Warunki zatrudnienia pracowników nie mogą być mniej korzystne niż te gwarantowane przez 
obowiązujące przepisy prawa pracy. W szczególności nie możemy pracownikom obniżyć 
wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, proporcjonalnie do wymiaru 
etatu. 
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REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW 

Porozumienie o wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy pracodawca wprowadza 

z organizacjami związkowymi reprezentowanymi w rozumieniu przepisu art. 253 ust. 1 lub 

2 ustawy o związkach zawodowych albo z zakładową organizacją związkową, jeżeli 

u pracodawcy działa tylko jedna taka organizacja. Jeżeli organizacji związkowej nie ma 

u pracodawcy - porozumienie o wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy 

pracodawca zawiera z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym 

u pracodawcy. 

Trudno uznać, że w czasie pandemii u każdego pracodawcy chcącego skorzystać 

z wprowadzenia systemu równoważonego czasu pracy będzie istniała możliwość wyłonienia 

reprezentacji pracowników. Co do zasady taka reprezentacja powinna być wybierana ad hoc 

do decydowania o kwestiach, dla których została powołana, dlatego też rozwiązania 

przewidziane przez ustawę dopuszczają możliwość zawarcia porozumienia 

z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio dla innych celów przewidzianych 

w przepisach prawa. 

Ustawodawca nie przewiduje wymogów, jakie powinna spełniać procedura wyboru 

reprezentacji pracowników, dlatego też wybór pracowników może odbyć się nawet w formie 

on-line.  

 

Kopię porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy i/lub o pogorszeniu 
indywidualnych warunków zatrudnienia pracowników należy przekazać właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych. 

 

W sytuacji gdy u pracodawcy funkcjonuje ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, inspektor 

pracy przekazuje porozumienie wprowadzające system równoważnego czasu pracy do 

rejestru ponadzakładowych układów pracy. 

W zakresie i w trakcie trwania porozumienia nie stosuje się warunków umów o pracę czy 

innych aktów stanowiących postawę nawiązania stosunku pracy wynikających 

z ponadzakładowego, jak i zakładowego układu zbiorowego pracy. 
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ SKRACAJĄC ODPOCZYNEK? 

Jak zostało to wskazane powyżej, pracodawca, który spełnia warunki ekonomiczne, może 

skrócić swoim pracownikom wymagalny odpoczynek dobowy i średniotygodniowy. Nie 

oznacza to jednak, że może on eksploatować swoich pracowników bez granic.  

Pracownikom będzie przysługiwać równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy 

między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu 

odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca musi udzielić pracownikowi 

w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. Naruszenie tego obowiązku, będzie się wiązało 

z odpowiedzialnością wykroczeniową za naruszenie przepisów dot. czasu pracy. 

 

Zgodnie z zasadami ergonomii pracy, pracownicy przeciążeni pracą są bardziej narażeni 
na zachorowania. Tym samym skracając ich odpoczynek powinniśmy mieć na względzie, że 
zwiększamy ich podatność na zachorowania w okresie trwającej epidemii. 

CZY TO COŚ NOWEGO? 

Rozwiązania zawarte w Tarczy Antykryzysowej, miały doprowadzić do uelastycznienia czasu 

pracy między innymi poprzez łatwiejszą procedurę wprowadzenia równoważnego systemu 

czasu pracy. Ciężko uznać jednak, że zostało to osiągnięte. Procedura wydłużania okresu 

rozliczeniowego jest wyjątkowo zbliżona do tej przewidzianej przy zmianie regulaminu pracy, 

wprowadzaniu układu zbiorowego pracy bądź wprowadzaniu zmian w obszarze czasu pracy, 

gdy regulaminu pracy nie ma. Jedynym elementem różnicującym jest okres wejścia w życie 

zmian (brak 14-dniowego wyczekiwania). Co do zmiany warunków pracy pracowników, takie 

rozwiązanie obowiązuje już w przepisach Kodeksu pracy. W wersji wskazanej w Kodeksie 

pracy nie dotyczy ono jedynie podmiotów objętych Układem Zbiorowym Pracy. Tym samym 

takie przedsiębiorstwa będą jedynymi beneficjentami tej zmiany (z zastrzeżeniem, że tarcza 

antykryzysowa dotyczy tylko tych podmiotów, których obroty zostały wyraźnie ograniczone 

na skutek Covid-19). 

Jedynie skrócenie wymaganego okresu odpoczynku, na gruncie samych przepisów Kodeksu 

pracy nie było dotąd możliwe. Można mieć jednak przy tym wątpliwość, czy ta zmiana jest na 

pewno potrzebna i czy nie będzie za sobą niosła negatywnego skutku w postaci przeciążenia 

pracowników oraz zwiększenia liczby ich absencji chorobowych. Główną potrzebą 

przedsiębiorców jest wsparcie wobec zmniejszonego zapotrzebowania na pracę 

pracowników, a nie zwiększonego - na co ta zmiana mogłaby wskazywać. 
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Przy porozumieniach wymaganych do wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy 

oraz pogorszenia warunków zatrudnienia pracowników nie przewidziano żadnego 

maksymalnego terminu na negocjacje z reprezentantami pracowników, co przy ich złej woli 

może się ciągnąć w nieskończoność. Czy można to przyspieszyć? Teoretycznie tak – zarzucając 

reprezentacji pracowników złą wolę przy negocjacjach - niemniej jednak z tego samego 

mechanizmu (w oparciu o aktualne orzecznictwo) można skorzystać przy „tradycyjnym” 

negocjowaniu zmian w obszarze czasu pracy. 
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 PPK W DOBIE COVID-19  

(Aleksander Bobrowski, red. Michał Kibil) 

Jednym z obowiązków nałożonych w ostatnim czasie na pracodawców, który generuje duże 

obciążenie finansowe, jest przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako 

PPK). 

Od stycznia ustawą objęci są pracodawcy zatrudniający na dzień 30 czerwca 2019 r. co 

najmniej 50 pracowników. Według ustawy o PPK do 24 kwietnia br. wskazani pracodawcy 

mieli czas na zawarcie umów o zarządzanie środkami z instytucjami finansowymi, a następnie 

do 11 maja mieli zawrzeć umowy o prowadzenie PPK na rzecz pracowników. 

Ustawodawca reagując na apele pracodawców, dla których wdrożenie PPK w okresie epidemii 

wiązało się ze znacznymi obciążeniami oraz problemami organizacyjnymi w tzw. tarczy 

antykryzysowej wprowadził przepisy prolongujące obowiązki wdrożenia PPK u wskazanych 

wyżej przedsiębiorców do czasu obowiązującego przedsiębiorców z tzw. trzeciej transzy (tj. 

podmiotów które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r.). 

Obowiązek zawarcia umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi dla 

pracowników zatrudniających co najmniej 50 osób został odroczony do dnia 27 października 

2020 r. Z kolei umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób, które zamierzają 

oszczędzać w programie zostały odroczone do 10 listopada 2020 r. Tym samym pierwsze 

wpłaty nastąpią dopiero w grudniu 2020 r. lub nawet w styczniu przyszłego roku.  

Ewidentnym brakiem tarczy antykryzysowej jest nieuwzględnienie zwolnienia pracodawców, 

którzy wdrożyli już PPK od dokonywania wpłat. Tym samym czytając literalnie treść tarczy 

antykryzysowej w związku z ustawą o PPK zarówno podmioty, zatrudniające co najmniej 

250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., jak i te zatrudniające co najmniej 50 osób, 

według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. które wdrożyły PPK przed wejściem w życie 

przepisów tarczy antykryzysowej, są obowiązane wypełniać wszystkie ustawowe obowiązki. 

Niewywiązanie się z obowiązku wpłaty może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary 

grzywny w wysokości nawet do 1 mln złotych.  

O czym warto pamiętać, ustawa o PPK przewiduje możliwość zawieszenia finansowania 

wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych w okresie przestoju ekonomicznego, w okresie 

obniżonego wymiaru czasu pracy czy też w przypadku zaistnienia przesłanek 
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niewypłacalności pracodawcy. Wszystkie te rozwiązania odwołują się jednak do porozumień 

zawieranych w trybie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy, a nie tarczy antykryzysowej. Co można zrobić, aby z tego 

rozwiązania skorzystać? Najprostszym rozwiązaniem, gdy pracodawca zawiera porozumienie 

o obniżeniu wymiaru czasu pracy, czy też określa warunki wynagradzania pracowników 

pozostających na przestoju, jest odwołanie się nie tylko do przepisów tarczy antykryzysowej, 

ale także do przepisów w/w ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy. Nawet jeżeli po zawarciu takiego porozumienia, pracodawca będzie ubiegał się 

o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w trybie 

wskazanym w tarczy antykryzysowej, taki zabieg powinien pozwolić mu na zwolnienie się ze 

składek na PPK (względem pracowników objętych porozumieniem). 

Jeżeli pracodawca nie zastosowałby wskazanego rozwiązania, zgodnie z ustawą o PPK może 

on w każdym momencie zmienić wysokość wpłaty dodatkowej (która jest przez niego 

finansowana) lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie 

PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została dokonana zmiana. Powyższe naturalnie nie dotyczy wpłaty 

podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia. 

Uwaga 

Ponieważ zgodnie z ustawą o PPK, wpłaty są naliczane od wynagrodzeń wyliczanych jako 
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, obniżenie wynagrodzeń 
pracowników, w okresie kryzysu, nawet przy ich dofinansowaniu, chociażby ze środków 
Urzędu Pracy, będzie proporcjonalnie obniżało obowiązkową składkę. 
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 NA JAKIE DOFINASOWANIE BEZPOŚREDNIE MOŻE LICZYĆ 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA Z TZW. TARCZY ANTYKRYZY-

SOWEJ? 

(Bartosz Ulczycki, red. Michał Kibil) 

Tarcza antykryzysowa wprowadza pożyczkę udzielaną mikroprzedsiębiorcom, czyli - zgodnie 

z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - podmiotom, które w co najmniej 

jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: 

1. zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, 

2. osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro. 

WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI 

Do uzyskania pożyczki w wysokości do 5 000 złotych niezbędne jest: 

1. złożenie poprawnie sporządzonego wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP (większość PUP, jeżeli nie wszystkie, już 

ogłosiły nabór na składanie wniosków), 

2. prowadzenie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę przed dniem 

1 marca 2020 r., 

3. złożenie oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu 

na pełny wymiar czasu pracy, 

4. złożenie powyższych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, które 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego zagrożone są karą pozbawienia wolności do 8 lat. 

Aby wniosek został możliwie najszybciej rozpatrzony, należy złożyć go za pośrednictwem 

portalu praca.gov.pl i opatrzyć podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Jeżeli nie mamy takiej możliwości wniosek należy złożyć w postaci papierowej 

bezpośrednio we właściwym Urzędzie Pracy lub za pośrednictwem poczty, co niestety 

znacząco przedłuża okres oczekiwania i obniża nasze szanse na uzyskanie pożyczki, 

ponieważ środki będą dysponowane zgodnie z polskim przysłowiem „kto pierwszy ten lepszy”. 
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Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych 

przez Narodowy Bank Polski w skali roku, a oprocentowanie jest stałe. 

Udzielana jest na okres 12 miesięcy, w którym to okresie należy ją spłacić, natomiast pierwszą 

ratę należy uiścić dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Ustawodawca zostawił 

Radzie Ministrów możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki w drodze rozporządzenia. 

Jak wynika z informacji pochodzących ze stron internetowych Urzędów Pracy 1 , 

mikroprzedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników nie przysługuje pożyczka. Mamy przy 

tym poważne wątpliwości co do takiej interpretacji. Co wynika jednoznacznie z przepisów, 

przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników pożyczka przysługuje, a jedynie nie będzie 

mógł się ubiegać o umorzenie pożyczki (odmiennie w Tarczy 2.0., o której w dalszej części). 

Tarcza antykryzysowa 1.0. w postanowieniach dotyczących pożyczki nie przewiduje warunku 

udzielenia pożyczki w postaci zatrudniania pracowników, a jedynie wskazuje, że umorzenie 

pożyczki będzie przysługiwało pod warunkiem braku zmniejszenia stanu zatrudnienia. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż mikroprzedsiębiorcą jest podmiot zatrudniający do 

10 pracowników, czyli także niezatrudniający nikogo. Do czasu jednak, aż Powiatowe Urzędy 

Pracy nie zmienią swojego stanowiska, są małe szanse, aby (nawet jeżeli interpretacja 

Urzędów Pracy w naszej ocenie jest niewłaściwa) pożyczkę uzyskać. 

Mając na uwadze fakt, iż nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020 r. Tarcza 2.0 wprowadziła inny 

warunek umorzenia pożyczki, Urzędy Pracy będą zmuszone do zmiany powyższego 

stanowiska, a co za tym idzie, będą zobowiązane do udzielenia pożyczek także 

przedsiębiorcom, których stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. wynosił 0.  

OKREŚLENIE STANU ZATRUDNIENIA 

Wśród części przedsiębiorców wątpliwość wzbudza określenie stanu zatrudnienia oraz w jaki 

sposób dokonać takowego wyliczenia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy odnosi się do pracowników zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy 

o pracę. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników, każdego w wymiarze połowy etatu, 

to stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 1 etat.  

 
1  https://warszawa.praca.gov.pl/-/11923033-tarcza-antykryzysowa-niskooprocentowana-
pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow, https://czestochowa.praca.gov.pl/-
/11992116-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcy-wyjasnienia;  
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Natomiast jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 18 pracowników na pół etatu - wymiar czasu pracy 

wyniesie 9 etatów, lecz nie przysługuje mu pożyczka, ponieważ nie jest mikroprzedsiębiorcą 

(przekroczył warunek zatrudnienia mniej niż 10 pracowników). 

CZY PRZEDSIĘBIORCA MUSI SZCZEGÓŁOWO ROZLICZYĆ SIĘ Z POŻYCZKI? 

Nie, ustawa nie nakłada na przedsiębiorców takiego obowiązku. Pożyczka jest udzielana na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki z niej pochodzące 

można wydać na bieżące potrzeby przedsiębiorcy, tj. zapłata wynagrodzeń pracowników, 

zapłata czynszu itp. Niemniej, we wniosku nie trzeba dokładnie wskazać na co jaka kwota 

zostanie przeznaczona. Nie przewidziano takiego obowiązku również przy wniosku 

o umorzenie pożyczki, a zatem nikt nie będzie weryfikował jej przeznaczenia. 

Niemniej §2 wzoru umowy o pożyczkę opublikowany na stronach PUP zobowiązuje 

przedsiębiorcę do wykorzystania pożyczki zgodnie z jej celem tj. na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  

CZY POŻYCZKA PODLEGA ZAJĘCIU KOMORNICZEMU? 

Z uwagi na brak uregulowania tego aspektu w ustawie, należy wskazać, że jest wysokie 

ryzyko, iż komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego będzie mógł zająć środki 

pochodzące z pożyczki. Jedynie co do świadczenia postojowego Ustawodawca w art. 15zu 

ust. 3 wskazał, iż ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.  

KIEDY POŻYCZKA PODLEGA OBOWIĄZKOWEMU UMORZENIU? 

Tarcza 1.0 przewidywała, że pożyczka ulega umorzeniu, jeżeli przedsiębiorca przez 3 miesiące 

od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy w stosunku do jego stanu na dzień 29 lutego 2020 r., to podlega ona umorzeniu wraz 

z odsetkami. 

Natomiast zgodnie z nowelizacją, warunkiem umorzenia pożyczki jest dalsze prowadzenie 

działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
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CZY UMORZENIE NASTĘPUJE AUTOMATYCZNIE? 

Nie. Do umorzenia pożyczki należy złożyć wniosek o umorzenie, którego wzór jest załącznikiem 

nr 2 do wniosku o udzielenie pożyczki. Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć do 

Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia upływu 3 miesięcy od udzielenia 

pożyczki. 

CO JEŻELI POŻYCZKA NIE BĘDZIE SPŁACANA POMIMO BRAKU JEJ UMORZENIA? 

Jeżeli mikroprzedsiębiorca opóźni się w spłacie co najmniej 2 rat pożyczki, Starosta 

reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy 

pożyczki, co będzie skutkowało natychmiastową wymagalnością kwoty pozostałej do 

spłacenia wraz z odsetkami. Nie dotyczy to naturalnie sytuacji, w której pożyczka zostaje 

umorzona.  
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 BADANIA PROFILAKTYCZNE  

(Joanna Namojlik red. Michał Kibil) 

I. ZAWIESZENIE BADAŃ OKRESOWYCH 

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz później stanu epidemii tarcza 

antykryzysowa zawiesiła obowiązek wykonywania okresowych badań pracowników, badań 

lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z ustawą 

o transporcie drogowym oraz maszynistów zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym.  

Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań (w tym również̇ do pierwszego 

badania okresowego) ma również zastosowanie do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Zawieszono również m.in.: 

▪ obowiązek kierowcy uzyskania wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy 

potwierdzającego spełnienie wymagań w zakresie braku przeciwwskazań 

zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

▪ obowiązek przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy do 

kierowania kierowców na szkolenia okresowe i badania lekarskie i psychologiczne, 

▪ obowiązek ukończenia szkoleń okresowych przez kierowcę odpowiednio do pojazdu, 

którym wykonuje on przewóz drogowy, 

obowiązek ukończenia szkolenia okresowego przez kierowcę dla możliwości zatrudnienia 

kierowcy wykonującego przewóz drogowego. 

Zawieszono również stojący po stronie pracodawcy obowiązek w zakresie wystawiania 

skierowań na badania okresowe oraz zapewniania badań okresowych pracownikom 

zatrudnionym w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub 

pyłów zwłókniających. 

Ustawodawca określił także limity czasowe na przeprowadzenie zawieszonych czynności, 

nakładając zarówno na pracodawcę, jak i pracownika obowiązek ich dokonania okresie 

nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu zagrożenia epidemicznego (lub 

stanu epidemii, jeśli zostanie wprowadzony). 
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II. ZDALNE WYKONYWANIE BADAŃ WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH 

Co istotne, Ustawodawca nie zawiesił obowiązku przeprowadzania badań wstępnych 

i kontrolnych. Zmianie uległ jedynie sposób ich przeprowadzania. Zmiana polega na tym, 

że w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania 

wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie 

orzeczenie lekarskie inny lekarz, niż lekarz medycyny pracy.  

Dopuszczono również możliwość zdalnego przeprowadzania badań oraz wydawania 

orzeczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Jednostki 

medyczne pracują nad wdrożeniem rozwiązania, które będzie zgodne z zalecaniami Ministra 

Zdrowia i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Medycyny Pracy w tym zakresie. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika, 

lecz co istotne – traci ono moc po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii - jeśli zostanie ogłoszony. A zatem po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego (ewentualnie – stanu epidemii) pracodawca jest zobowiązany skierować 

pracownika ponownie na badania, z uwzględnieniem nałożonego limitu czasowego - 60 dni. 

Problemy praktyczne 

Co jeżeli nie możemy przeprowadzić badania u innego lekarza, w tym w formie zdalnej? 
Formalnie pracodawca naraża się, w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, 
na nałożenie na niego grzywny w formie mandatu (w praktyce do 3.000 zł).  

Jeżeli pracodawca będzie w stanie udowodnić, że podejmował próby skierowania pracownika 
na badanie lekarskie, ale ze względu na brak możliwości odbycia wizyty stacjonarnie 
(np. w szczególności ze względu na obawę przed zarażeniem się pracownika wirusem) lub 
online nie było to możliwe, podczas kontroli powinien on przedstawić stosowne potwierdzenia 
swoich starań, co powinno stanowić okoliczność wyłączającą winę, a tym samym 
uzasadniającą odstąpienie od ukarania.  

Naturalnie przypadek każdego pracownika powinien być rozpatrywany przez pracodawcę 
indywidualnie. Jeżeli dopuścimy pracownika do pracy biurowej w formie home-office bez 
badania lekarskiego, raczej ciężko sobie wyobrazić, aby ten brak mógł skutkować jakimiś 
poważnymi konsekwencjami. Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeżeli dopuścimy na 
przykład do pracy zawodowego kierowcę, bez koniecznych badań lekarskich, a on ze względu 
na nieujawnioną przez lekarza wadę wzroku spowoduje wypadek. W takim przypadku 
pracodawca może, ponieść nawet odpowiedzialność karną, za swoje rażące niedbalstwo 
(pracodawca powinien wiedzieć, że u pracownika wykonującego tego typu pracę, nie jest 
możliwe dopuszczenie do pracy bez odpowiednich badań). 

O czym warto pamiętać, od 2019 r. badań wstępnych nie trzeba przeprowadzać w przypadku 
osób, które są przyjmowane do pracy na stanowisko, które pełnili u poprzedniego pracodawcy 
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nie dalej niż 30 dni wcześniej, jeżeli posiadają one od poprzedniego pracodawcy aktualne 
orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy, a nowy pracodawca 
stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy 
(tym, na które pracownik jest rekrutowany). 

 

III. WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ LEKARSKICH PO DNIU 7 MARCA 2020 R. 

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 

lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej 

jednak niż do upływu 60 dni dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 
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 LEGALNOŚĆ POBYTU I ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 

W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

WYWOŁANEGO COVID-19  

(Aneta Czaińska, red. Michał Kibil) 

Wśród rozwiązań tarczy antykryzysowej nie zabrakło regulacji dotyczących sytuacji znaczącej 

grupy pracowników, jaką stanowią pracujący w Polsce cudzoziemcy. W subtelnej opozycji do 

licznych głosów krytyki, odnoszącej się zarówno do oceny „pakietu” antykryzysowego jako 

całości, jak też do jego poszczególnych elementów, rozwiązania przyjęte w tej materii nie 

budzą raczej większych wątpliwości. Głównym zastrzeżeniem jest to, że niestety nie dotykają 

one wszystkich obszarów, które wymagałyby zaopiekowania. 

I. NA CZYM POLEGA AUTOMATYZM PRZEDŁUŻENIA OKRESÓW WAŻNOŚCI 

ZEZWOLEŃ I TERMINÓW? 

Istota przyjętej regulacji sprowadza się do automatycznego przedłużenia do 30 dnia 

następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii – 

w zależności od tego, który ze stanów obowiązywał jako ostatni - terminów związanych 

z pobytem i pracą cudzoziemca na terytorium Polski. Odnosi się do sytuacji, gdy upływ okresu 

ważności zezwoleń i terminów wypadnie w czasie obowiązywania któregoś ze wskazanych 

wyżej stanów. Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności podejmowania w  okresie 

epidemii jakichkolwiek dodatkowych czynności zarówno ze strony cudzoziemca, jak i organu. 

Pierwsze czynności będzie trzeba podjąć dopiero w ciągu 30 dni od ustania stanu epidemii lub 

zagrożenia epidemiologicznego (w zależności od tego które nastąpi później). 

W praktycznym uproszczeniu oznacza to, że: 

▪ organ nie wydaje dodatkowej decyzji (zaświadczenia, potwierdzenia) w przedmiocie 

przedłużenia,  

▪ cudzoziemiec nie musi składać żadnych dokumentów, występować z wnioskiem 

o objęcie przedłużeniem czy też uzyskiwać karty pobytu na okres przedłużenia lub 

naklejki wizowej (w zależności od podstawy legalnego pobytu). 
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Uwaga 

W treści przepisów pojawiają się dwa pojęcia, niezbędne do prawidłowego obliczenia okresu 
przedłużenia, których nie można mylić, ani używać zamiennie. Wyróżniamy: 

▪ stan zagrożenia epidemicznego – wprowadzony od dnia 14 marca 2020 r., uchylony 
z dniem 20 marca 2020 r. 

▪ stan epidemii – wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r. i trwający obecnie.  

Pamiętajmy, że w perspektywie kilku tygodni nie można wykluczyć możliwości odwołania 
stanu epidemii i ponownego ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenia 
dotyczące tego zakresu wydaje Minister ds. Zdrowia. 

II. AUTOMATYZM PRZEDŁUŻEŃ – ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Z mocy prawa przedłużeniu ulegają: 

▪ okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy, 

▪ okresy pobytu i okresy ważności wiz krajowych, 

▪ zezwolenia na pracę,  

▪ zezwolenia na pracę sezonową, 

▪ dopuszczalne okresy wykonywania pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanych do ewidencji oświadczeń, 

▪ terminy do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,  

▪ terminy do złożenia wniosku o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach 

ruchu bezwizowego, 

▪ terminy opuszczenia terytorium RP na podstawie art. 299 ust. 6 ustawy 

o cudzoziemcach (koniecznego ze względu na m.in. ostateczność decyzji odmawiającej 

udzielenia zezwolenia pobytowego, umarzającej postępowanie pobytowe, czy też 

decyzji cofającej udzielone wcześniej zezwolenie), 

▪ terminy dobrowolnego opuszczenia terytorium RP (bez konieczności stosowania 

przymusu).  

Przedłużenie terminów z mocy prawa będzie dotyczyć tych terminów, które rozpoczęły swój 

bieg przed datą wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), ale do tej 

daty nie upłynęły, jak i tych, które rozpoczęłyby swój bieg w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii.  
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III. WARUNEK LEGALNOŚCI POBYTU ORAZ PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA 

NA PRACĘ 

Z przyjętych rozwiązań jednoznacznie wynika, że cudzoziemcy, których dokumenty pobytowe 

utraciły ważność po 14 marca 2020 r., mogą pozostać w Polsce i pracować do 30-ego dnia po 

ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Warunkiem zachowania przymiotu 

legalności pobytu na terytorium RP w tym okresie będzie złożenie wniosku o legalizację do 

właściwego wojewody w czasie trwania pobytu – najpóźniej ostatniego dnia pobytu 

przedłużonego z mocy prawa. Podobnie - jeżeli w czasie obowiązywania stanu zagrożenia lub 

epidemii upłynie ważność zezwolenia na pracę, wniosek o przedłużenie zezwolenia będzie 

można złożyć w przedłużonym terminie (tj. nie na 30 dni przed upływem okresu zezwolenia, 

tylko do ostatniego dnia obowiązywania zezwolenia, z uwzględnieniem jego przedłużenia), 

z zachowaniem możliwości wykonywania pracy legalnie.  

Szczególną uwagę na dotrzymanie terminów do dokonania odpowiednich czynności po 

ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego powinni zwrócić cudzoziemcy, dla 

których legalność pobytu i zachowanie jej ciągłości ma istotne znaczenie ze względu na 

ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę po ustaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii.  

IV. REGULACJE DOTYCZĄCE POBYTÓW NA PODSTAWIE KRÓTKOTERMINOWYCH 

TYTUŁÓW POBYTOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ RUCHU BEZWIZOWEGO  

Regulacje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują swoim zastosowaniem także sytuacje 

cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów 

pobytowych. Ich pobyt uznawany będzie za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu 

legalnego pobytu wynikającego z wiz, dokumentów pobytu lub ruchu 

bezwizowego, do upływu 30-go dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia lub epidemii. 

Wskazana grupa cudzoziemców uprawniona została do wykonywania pracy na terytorium 

Polski w okresie pobytu uznawanego za legalny (zgodnie z powyższą regulacją) pod 

warunkiem posiadania: 

▪ ważnego zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową,  

▪ oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na 

podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

http://www.kibil.pl/


str. 46 www.kibil.pl  
 

 

Dodatkowo automatycznemu przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ulega okres ważności kart pobytu 

i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, wydawanych obcokrajowcom, którzy 

ubiegają się o ochronę międzynarodową, jeżeli koniec okresu ważności tych dwóch 

dokumentów wypadałby w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. 
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