
adw. Piotr Wojciechowski
ekspert z zakresu prawa pracy

KORONAWIRUS i TARCZA ANTYKRYZYSOWA 
a prawo pracy



TARCZA – BADANIA LEKARSKIE

„Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów:

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040,
1043 i 1495);

2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493); 3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i
2020) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań
psychologicznych.
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TARCZA – BADANIA LEKARSKIE

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku
gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu
stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani
niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o
których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż
60 dni od dnia odwołania danego stanu.
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TARCZA – BADANIA LEKARSKIE

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do
przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może
przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.
Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie
określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu
zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590
oraz z 2020 r. poz. 278).

Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r.
poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza
włącza się do akt osobowych pracownika.”
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art. 31 m

1. 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 od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w
ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego
orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7
marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak
niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.
3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub
uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych
od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego,
orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii.
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TARCZA
art. 15g.

1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił
spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń
na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na:

a) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo

b) obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19.
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PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
działalność gospodarczą.

2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
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SKŁADKI ZUS

2. Przedsiębiorcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na 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, o których mowa w ust. 1.
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WARUNKI

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać
kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669),

z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do
końca trzeciego kwartału 2019 r.
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WARUNKI Z USTAWY
2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem
przypadku gdy:

a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub
otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca
raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów
gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o
przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji
finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z
kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z
tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w
art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 2344, z późn. zm.1)).
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DEFINICJA PRACOWNIKA

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, która zgodnie
z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy
dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej
niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią
produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego
tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z
wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
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ŚWIADCZENIA

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których
mowa w ust. 2, są wypłacane w okresach przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
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DEFINICJE USTAWOWE

1) przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego
w gotowości do pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę
wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących
pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu
pracy;
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PRZESTÓJ EKONOMICZNY

6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym
pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o
50%,

- nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

- z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
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PRZESTÓJ EKONOMICZNY

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

5 198,58 zł – poprzedni kwartał
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OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar
czasu pracy 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, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.
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SPADEK OBROTU – DEFINICJA

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony 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 którym mowa w
ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; 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, lub

2) nie mniej niż o 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; za miesiąc uważa się także 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.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



WYNAGRODZENIE

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest dofinansowywane ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości
połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, 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,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
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POROZUMIENIE
11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie
zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub
2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub
2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u
pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna
organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego
pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja
związkowa;
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POROZUMIENIE

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.
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POROZUMIENIE

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy
pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym
pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie
określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i
trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z
układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę
nawiązania stosunku pracy.

14. W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte 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.
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TRYB ART. 42 i 3 miesiące 

15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w
okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.

16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których
mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy
przypadających od daty złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 1.
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TRYB
17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16
ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy,
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

18. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku,
jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w
zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

19. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym
COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust.
16, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

20. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy
wojewódzkich urzędów pracy.
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WYŁĄCZENIE PRAWA – CHOROBA

art. 7

Świadczenia nie przysługują pracownikowi, jeżeli w okresie
obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas
choroby określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669) lub zasiłek
z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1368, z późn. zm.).
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TRYB 9 KROKÓW
1. Sporządzenie porozumienia z partnerami społecznymi.

2. Wniosek do Dyrektora WUP.

3. Wniosek Dyrektora WUP do Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.

4. Dyrektor WUP po przyznaniu świadczeń z Funduszu w ciągu 7 dni
roboczych zawiera umowę z przedsiębiorcą.

5. W przypadku niespełniania warunków w formie pisemnej
odmowa świadczeń.

6. W przypadku potwierdzenia otrzymania świadczeń przedsiębiorca
przedkłada Dyrektorowi harmonogram wypłat świadczeń.

7. Dyrektor WUP składa zapotrzebowanie na środki do Funduszu.

8. Fundusz przelewa środki Dyrektorowi.

9. Dyrektor WUP przelewa środki na konto przedsiębiorcy zgodnie z
harmonogramem z dołu.
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WNIOSEK
art. 8

1. Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o
wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do
marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego
przedsiębiorcy.

2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące
dokumenty:

1) kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię
decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a;

2) plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o
rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu
płatności składek, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b albo
ust. 1a pkt 3 lit. b;

3) kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4
ust. 1 i 2.
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WNIOSEK
3. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o:

1) posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców;

2) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo ust.
1a pkt 2 w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1;

3) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

4) niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 albo ust. 1a pkt 3;

5) nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2;

6) liczbie zatrudnianych pracowników;

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;

9) obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;

10) nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń
wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką
podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone
zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru składek.
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WNIOSEK

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń
marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku
wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek o
przyznanie świadczeń pozostawia się bez rozpoznania.
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LIMITY – DYREKTOR do FUNDUSZU
art. 9.

1. Marszałek województwa w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki, o
których mowa w art. 3 ust. 1 albo 1a, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu
kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń występuje do dysponenta Funduszu o
przyznanie limitu wydatków na wypłatę świadczeń finansowanych na podstawie ustawy
oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu zawiera z przedsiębiorcą umowę o
wypłatę świadczeń. W przypadku nieuzyskania limitu marszałek województwa w formie
pisemnej odmawia przyznania świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w
art. 3 ust. 1 albo 1a, marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu
kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń odmawia w formie pisemnej zawarcia z
przedsiębiorcą umowy o wypłatę świadczeń.

3. Przedsiębiorca składa marszałkowi województwa harmonogram miesięcznych wypłat
świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3, i ich wysokości, niezwłocznie po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń.

4. Marszałek województwa składa dysponentowi Funduszu zapotrzebowanie na środki, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3.
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PRZEKAZANIE

art. 10.

Dysponent Funduszu przekazuje marszałkowi województwa, na podstawie
umowy o wypłatę świadczeń zawartej między marszałkiem województwa a
przedsiębiorcą oraz zapotrzebowań złożonych przez marszałka województwa,
uwzględniających terminy wynikające z harmonogramu, o którym mowa w
art. 9 ust. 3, środki Funduszu na:

1) wypłatę pracownikom przedsiębiorcy świadczeń, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1;

2) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od
pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od
przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.
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PRZEKAZANIE

art. 11.

Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu pracowników
uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, zwanego dalej
,,wykazem'', składanego przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego dnia, za
który świadczenie jest należne, do ostatniego dnia miesiąca, oraz co miesiąc
do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne, marszałek
województwa przekazuje na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu
środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt
1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, zgodnie z harmonogramem, o
którym mowa w art. 9 ust. 3.
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POTRĄCENIA
art. 12.

1. Świadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz wynagrodzenia,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca
pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze
środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczących
potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę.

2. Przedsiębiorca po dokonaniu potrąceń ze świadczeń i wynagrodzeń, o których
mowa w art. 5, odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Środki, o których mowa w art. 11, przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla
których zostały przekazane.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



ZAKAZ WYPOWIADANIA UMÓW

art. 13.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń
otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust.
3, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika:

1) w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, oraz

2) w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie
lub okresach pobierania świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 pkt 1 - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.
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KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY

art. 14.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany do powiadamiania na piśmie marszałka
województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość
wypłacanych świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, w terminie
7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany do rozliczenia środków Funduszu na wypłatę
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.

3. Marszałek województwa może przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie
przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków
Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z
przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i
wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz
żądać złożenia stosownych wyjaśnień.
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ZWROT 
art. 15.

1. W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o

wypłatę świadczeń, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli, o

której mowa w art. 14 ust. 3, jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy marszałka

województwa, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami

równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie

Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz.

UE C 14 z 19.01.2008, str. 6), naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania

przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc

pracy na rachunek przedsiębiorcy.

2. Jeżeli niespełnienie warunków zawartych w umowie o wypłatę świadczeń polega na

wykorzystaniu pomocy, o której mowa w art. 10, niezgodnie z przeznaczeniem,

przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy marszałka

województwa, z którego otrzymał środki, kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z

metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp

referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania

przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc

pracy na rachunek przedsiębiorcy.
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INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

art. 15x.

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób
niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.
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INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA
2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania

systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r.

poz. 148, 284 i 374);

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

c) sieci teleinformatycznych,

f) zaopatrzenia w wodę,

h) transportowe,

k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i

promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;

2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią

infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości

działania infrastruktury krytycznej;

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz

stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz

z 2020 r. poz. 284);

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2.
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INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi
zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika
jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na
zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu
wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 167(2) ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz
innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje
pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi
udzielony.
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ODPOCZYNKI RÓWNOWAŻNY WARUNKI 
art. 15zf. 

1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych,
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego
odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin,
obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w
którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej
jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.
Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym
wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w
zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
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ODPOCZYNKI RÓWNOWAŻNY WARUNKI 
2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się
sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony 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 którym mowa w
ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; 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 lub

2) nie mniej 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; za miesiąc uważa się także 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.
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ODPOCZYNKI RÓWNOWAŻNY WARUNKI 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie
odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownikowi przysługuje
równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11
godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez
pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu
odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie
dłuższym niż 8 tygodni.
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ODPOCZYNKI RÓWNOWAŻNY WARUNKI 
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także porozumienie, o którym mowa
w pkt 3, zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z
dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają
reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja
związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni 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.
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ODPOCZYNKI RÓWNOWAŻNY WARUNKI 

5. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy
pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem
zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w
sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
zawartych z tymi pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

6. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu
równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi
pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego
pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych
aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
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ODPOCZYNKI RÓWNOWAŻNY WARUNKI 

7. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie niezalegania w regulowaniu
zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy, nie stosuje się do pracodawcy będącego przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w
przypadku, gdy: 1) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i
terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo 2) zaleganie w
regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie
spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do
wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający
poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych
składek lub o odroczenie płatności tych składek.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
art. 15h. 

1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o
niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane
na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o
wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie
dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje
ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania
nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
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HANDEL

art. 15i.

1. W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30
dni następujących po ich odwołaniu zakaz, o którym mowa w art. 5
ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i
święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), nie
obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych
z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i
ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi
lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. 2. Zwolnienie z
zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w niedziele, w które
przypada święto.
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STAROSTA – UMOWA

art. 15zzb.

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie
pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19.
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STAROSTA – UMOWA

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż
stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią
produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli
z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i
rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę
fizyczną.
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STAROSTA – UMOWA

3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się 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; 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.
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STAROSTA – UMOWA
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w
odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w
odniesieniu do każdego pracownika.

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

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres,
o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
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STAROSTA – UMOWA

7. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników
objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego
z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który
dofinansowanie jest wypłacane.

8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników
objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz,
po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8,
przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do
okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty.
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STAROSTA – UMOWA
10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie
dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w
związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, 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.

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 10, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

12. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo
zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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ROZWIĄZANIE UMOWY

Jak można zwolnić pracownika, który pracuje zdalnie?

Home office jest traktowany jako świadczenie pracy, jak można

zwolnić pracownika świadczącego pracę w domu (są podstawy

do rozwiązania umowy o pracę, sporządzenie wypowiedzenia

nie jest kwestią problematyczną tylko sam fakt jego

przekazania).

Jak podczas świadczenia pracy zdalnej można rozwiązać

stosunek pracy – zarówno w przypadku decyzji pracodawcy, jak i

w przypadku pracownika, który chce wypowiedzieć umowę?
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WYPOWIEDZENIE a PRACA ZDALNA

Co z wypowiedzeniem na e-maila służbowego, gdy

pracownik świadczy pracę zdalnie – czy ta forma jest

dopuszczalna?
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ODPOWIEDŹ

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno
nastąpić na piśmie.
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ORZECZENIE SN

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych z 5 maja 2016 r. (II UK 280/15)

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę,
może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w
sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo
jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 KP). Oświadczenie w takiej
formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje
nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek
upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z
odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.
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ORZECZENIE SN

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych z 18 stycznia 2007 r. (II PK 178/06)

Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej
treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które
dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i
później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania
wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 KP).
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UCHWAŁA SN

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z 2 października 2002 r.
(III PZP 17/02)

Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy
wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje
rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 KP, ale
stanowi naruszenie art. 30 § 3 KP.
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ROZWIĄZANIE UMOWY

• Wyłącznie drogą korespondencyjną

• Data drugiego awizo + 7 dni = data rozwiązania
umowy o pracę
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PRZEDŁUŻENIE UMOWY a PRZESTÓJ

Jak skutecznie przedłużyć kończące się umowy o

pracę jeżeli w zakładzie jest postój?
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ODPOWIEDŹ

• Po powrocie lub skanem z datą bieżącą 
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Zapraszamy do zadawania pytań



adw. Piotr Wojciechowski
ekspert z zakresu prawa pracy

KORONAWIRUS i TARCZA ANTYKRYZYSOWA 
a prawo pracy


