
Tarcza Antykryzysowa stanowi formę wsparcia dla przedsiębiorców
dotkniętych epidemią COVID-19. Na Tarczę Antykryzysową składa się
kilka aktów prawnych1 określanych mianem Tarcza 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0.
Z perspektywy pracodawcy istotne są następujące rozwiązania:

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku przestoju
ekonomicznego

 Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie COVID-19 może wystąpić o dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Ta forma dofinansowania dostępna jest bez względu na wielkość
przedsiębiorstwa.

 Dofinansowanie uwzględnia nie tylko pracowników zatrudnionych na
podstawie umów o pracę, ale również osoby zatrudnione na
podstawie umów o pracę nakładczą, umów zlecenia oraz innych
umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio
przepisy o zleceniu. Przedsiębiorca nie będzie się natomiast mógł
ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń dla tzw.
samozatrudnionych, tj. osób współpracujących na podstawie umów
o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.

1Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), ustawa z
dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695),
ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r., poz. 875), ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1086), ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.

1639)
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 Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spadek obrotów
gospodarczych, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub
usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) co najmniej
o 15%, w przypadku porównania dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych przypadających po 31 grudnia 2019 r. do
analogicznego okresu w roku 2019, lub co najmniej o 25%,
w przypadku porównania miesiąc do miesiąca w 2020 r.

 Dofinansowanie może być wypłacane przez okres przestoju
ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19, przy
czym okres dofinansowania wynosi maksymalnie 3 miesiące,
przypadające od miesiąca złożenia wniosku (Rada Ministrów
może przedłużyć ten okres).

 Przestój ekonomiczny oznacza, że pracownicy pozostają
w gotowości do wykonania pracy, ale jej nie wykonują
z przyczyn niedotyczących pracownika. Przestój ekonomiczny
nie musi dotyczyć całego zakładu pracy i może obejmować
poszczególne grupy pracowników.

 Zasady wprowadzenia przestoju ekonomicznego powinny
zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy
pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami
pracowników, jeśli w przedsiębiorstwie nie działają związki
zawodowe. Zawarcie porozumienia jest jednym z warunków
koniecznych dla wprowadzenia przestoju ekonomicznego oraz
związanej z tym obniżki wynagrodzenia. Brak zgody związków
zawodowych lub przedstawicieli pracowników na zawarcie
porozumienia uniemożliwi wprowadzenie przestoju
ekonomicznego i tym samym ubieganie się o dofinansowanie.

 W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca
pracownikom obniżone wynagrodzenie. Wynagrodzenie może
zostać obniżone do 50%, przy czym nie może być niższe niż
minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru
etatu danego pracownika (aktualnie 2.600 zł brutto
w przypadku pełnego etatu).

 Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie
wynagrodzenia każdego pracownika objętego przestojem
ekonomicznym. Dofinansowanie w takim przypadku wynosi
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy) oraz kwotę składek na ubezpieczenia
społeczne należną od pracodawcy od kwoty dofinansowania.
Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego na pełen
etat wyniesie zatem 1.300 zł + składki na ubezpieczenie (233,09
zł). W przypadku niepełnego etatu kwota dofinansowania jest
odpowiednio przeliczana.
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 Możliwość uzyskania dofinansowania jest wyłączona
w odniesieniu do pracowników lepiej zarabiających, tj. takich,
których wynagrodzenie z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku o dofinansowanie przekroczyło 300% przeciętnego
wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Aktualnie
z dofinansowania wyłączeni są pracownicy zarabiający powyżej
15.506,79 zł brutto.

 Celem dofinansowania jest ochrona miejsc pracy. Dlatego
pracodawcy, którzy skorzystają z tej formy pomocy nie będą
mogli wypowiedzieć umów z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie pobierania dofinansowania. Oznacza to,
że możliwość restrukturyzacji zatrudnienia może zostać
zablokowana maksymalnie na 3 miesiące (tj. 3 miesiące
pobierania dofinansowania).

 Złożenie wniosku o dofinansowanie jest nadal możliwe i może
to nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 Rozliczenie wypłaconego świadczenia będzie przebiegać
dwuetapowo: wstępna weryfikacja rozliczenia otrzymanych
środków w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia
rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte
w rozliczeniu, a następnie końcowa weryfikacja
przeprowadzana w okresie 3 lat.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku obniżenia
wymiaru czasu pracy

 Przedsiębiorca może również wystąpić o dofinansowanie ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
na wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym
wymiarem czasu pracy.

 Kryteria uzyskania dofinansowania są analogiczne jak
w przypadku dofinansowania w związku z przestojem
ekonomicznym, tj. spadek obrotów gospodarczych
w następstwie COVID-19 na poziomie co najmniej 15% lub 25%,
konieczność zawarcia porozumienia ze stroną społeczną, okres
dofinansowania maksymalnie do 3 miesięcy, ograniczenia
w zwalnianiu pracowników przez okres dofinansowania.

 Pracodawcy dotknięci spadkiem obrotów mogą obniżyć wymiar
czasu pracy pracowników maksymalnie o 20%, ale tylko do 0,5
etatu.
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 Na skutek obniżenia wymiaru czasu pracy obniżeniu ulegnie
także proporcjonalnie wynagrodzenie za pracę, przy czym
obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy (w przypadku pełnego etatu, jeśli wymiar czasu pracy
zostanie obniżony o 20%, wynagrodzenie za pracę nie może być
niższe niż 2.080 zł brutto).

 Dofinansowanie w takim przypadku wynosi 50% obniżonego
wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie (aktualnie 2.067,57 zł)
+ składki na ubezpieczenia (370,80 zł).

 Podobnie jak w przypadku przestoju ekonomicznego,
możliwość uzyskania dofinansowania jest wyłączona
w odniesieniu do pracowników zarabiających powyżej
15.506,79 zł brutto.

 Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie jest nadal możliwe
i może to najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych

przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

 Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń
pracowników także bez konieczności obniżenia wymiaru czasu
pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub
przestoju określonego w kodeksie pracy. Innymi słowy,
dofinansowaniem tym mogą być objęci pracownicy, którym nie
został obniżony wymiar czasu pracy lub nie zostali objęci
przestojem ekonomicznym na skutek wystąpienia COVID-19.

 Warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń jest
odnotowanie spadku obrotów gospodarczych na poziomie
wyliczonym tak jak przy dofinansowaniu z FGŚP w przypadku
przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy
(spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub
wartościowym) co najmniej o 15%, w przypadku porównania
dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. do
analogicznego okresu w roku 2019, lub co najmniej o 25%,
w przypadku porównania miesiąc do miesiąca w 2020 r.).

 Przy tym rodzaju dofinansowania nie jest wymagane zawarcie
porozumienia z przedstawicielami pracowników lub
organizacjami związkowymi działającymi u przedsiębiorcy.
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 Dofinansowanie przysługuje w wysokości połowy
wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40%
przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj.
2067,57 zł), jak również obejmuje dofinansowanie należnych
składek na ubezpieczenie społeczne ze strony pracodawcy.

 Dofinansowanie to nie przysługuje do wynagrodzeń
pracowników uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż 300%
przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj.
15.506,79 zł).

 Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie na okres do 3
miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Wypłata
dofinansowania następuje w miesięcznych transzach.

 Dofinansowanie przysługuje wyłącznie podmiotowi, który nie
uzyskał pomocy z innych tytułów wypłat na rzecz ochrony
miejsc pracy w stosunku do pracowników objętych wnioskiem
o to dofinansowanie.

 Istotne jest, że w okresie pobierania świadczeń w ramach tego
dofinansowania przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

 Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora
wojewódzkiego urzędu pracy.

 Złożenie wniosku o dofinansowanie jest możliwe najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Pracy

 Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów
gospodarczych w następstwie COVID-19 może wystąpić
o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na
podstawie umowy zawartej z właściwym starostą.
Dofinansowanie to będzie finansowane ze środków Funduszu
Pracy. Należy przy tym pamiętać, że o ile o dofinansowanie
z FGŚP mogą się ubiegać wszyscy pracodawcy, dofinansowanie
z Funduszu Pracy jest zarezerwowane wyłącznie dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców.

 Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i w przypadku
spadku obrotów gospodarczych o co najmniej:
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• 30% – wynosi sumę 50% wynagrodzeń pracowników
objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie
więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj.
1.300 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego
pracownika;

• 50% – wynosi sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami,
jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia (tj. 1.820 zł), powiększonego o składki
na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego pracownika;

• 80% – wynosi sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami,
jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia (tj. 2.340 zł), powiększonego o składki
na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego pracownika.

 Spadek obrotów gospodarczych liczony jest na podstawie
stosunku łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 31
grudnia 2019 r. w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych
miesięcy w 2019 roku.

 Dofinansowanie przysługuje zarówno do wynagrodzenia
pracownika etatowego, jak i wynagrodzenia osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

 Dofinansowanie będzie przyznawane na okres do 3 miesięcy
przypadających od miesiąca złożenia wniosku i wypłacane
w okresach miesięcznych na podstawie danych dołączonych do
wniosku (oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych
wnioskiem oraz oświadczenie o wysokości wynagrodzenia
każdego z pracowników objętych wnioskiem).

 Pracodawca zobowiązany jest informować powiatowy urząd
pracy o każdej zmianie ww. danych, mających wpływ na
wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni do
dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu, w formie
oświadczenia. W przypadku zmiany danych, powiatowy urząd
pracy ustala wysokość następnej transzy w oparciu o nowe
dane.

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy.
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 Pracodawcy, którzy skorzystają z tej formy pomocy będą
zobowiązani do zatrudniania pracowni¬ków objętych umową
przez okres dofinansowania, pod rygorem zwrotu pobranego
dofinansowania (nie dotyczy to przypadku wygaśnięcia
stosunku pracy lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
objętym dofinansowaniem, pod warunkiem zatrudnienia w jego
miejsce nowej osoby).

 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części,
w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane
z innych środków publicznych, co de facto wyklucza możliwość
wystąpienia o dofinansowanie, jeśli na tych samych
pracowników pracodawca uzyskał dofinansowanie z FGŚP.

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub przestój w przypadku istotnego
wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy bez występowania
o dofinansowania z FGŚP

 Pracodawca, który w następstwie COVID-19 doświadczył
spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług, i w związku
z tym zanotował istotny wzrost obciążenia funduszu
wynagrodzeń, może:

• obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie
o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu; w takiej sytuacji
wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy przed obniżeniem;

• objąć pracownika przestojem ekonomicznym obniżając
wynagrodzenie maksymalnie o 50%, nie niżej jednak
niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.

 Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń oznacza
zwiększenie kosztów wynagrodzeń pracowników w stosunku do
przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego
miesiąca kalendarzowego (dowolnie wskazanego przez
przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r.).

 Z rozwiązania można skorzystać, jeśli iloraz tych dwóch wartości
wzrośnie nie mniej niż o 5% w porównaniu do miesiąca
poprzedzającego (miesiąc bazowy). Przepis nie ma jednak
zastosowania, jeśli udział kosztów wynagrodzeń w przychodach
w danym miesiącu wynosi mniej niż 30%.

 Obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny może
być wprowadzony maksymalnie na 6 miesięcy na podstawie
porozumienia z reprezentantami pracowników.
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Uelastycznienie czasu pracy oraz zmiany warunków zatrudnienia

 Pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów w następstwie
wystąpienia COVID-19 i którzy nie zalegają z płatnością ZUS
i podatków, mogą skrócić nieprzerwany odpoczynek dobowy
z co najmniej 11 godzin do nie mniej niż 8 godzin,
i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy z co najmniej 35 godzin
do nie mniej niż 32 godzin.

 Dodatkowo, w drodze porozumienia zawieranego ze związkami
zawodowymi lub, wobec braku związków, z przedstawicielami
pracowników, pracodawcy (u których wystąpił spadek obrotów)
mogą wprowadzić rozwiązania zwiększające elastyczność
w zakresie czasu pracy i warunków zatrudnienia.

 Porozumienie może dotyczyć:

• wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy,
w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12
godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym
12 miesięcy (przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
może jest wówczas równoważony krótszym dobowym
wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami
wolnymi od pracy);

• stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia
pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych
z tymi pracownikami.

 Kopia zawartego porozumienia powinna być przekazana przez
pracodawcę właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

 Warunkiem możliwości zastosowania ww. form uelastycznienia
czasu pracy oraz zmiany warunków zatrudnienia jest
wystąpienie w następstwie COVID-19 spadku obrotów
gospodarczych rozumianego jako spadek sprzedaży towarów
lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) co najmniej
o 15%, w przypadku porównania dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych w 2020 r. do analogicznego okresu w roku
2019, lub co najmniej o 25%, w przypadku porównania miesiąc
do miesiąca w 2020 r.
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Praca zdalna

 Nowe przepisy doprecyzowują zasady pracy zdalnej
powierzonej pracownikowi w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19. Pracodawca będzie musiał wziąć pod uwagę, że nie
zawsze pracownik może świadczyć pracę w formie zdalnej.
Kryteriami decydującymi o możliwości powierzenia
pracownikowi takiej pracy będą odtąd umiejętności
pracownika, jego możliwości techniczne i lokalowe oraz rodzaj
pracy.

 Pracodawca ma obowiązek zapewnienia narzędzi, materiałów
potrzebnych do pracy zdalnej oraz logistycznej obsługi tej
formy pracy. Pracownik może korzystać z własnych narzędzi
i materiałów przy wykonywaniu pracy zdalnej, ale pod
warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla ochrony informacji
poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych.

 W związku z tym, że pracodawca ma mniejsze możliwości
kontroli pracy wykonywanej w formie zdalnej, może
zobowiązać pracownika do prowadzenia ewidencji
zrealizowanych czynności.

 Pracodawca w każdym czasie ma prawo cofnąć polecenie
wykonywania pracy zdalnej.

 Wprowadzenie pracy zdalnej jest możliwe w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

 Zwracamy jednak uwagę, że trwają pracę nad propozycją
wprowadzenia regulacji w zakresie pracy zdalnej do kodeksu
pracy. Obecnie projekt nowych przepisów jest na etapie
konsultacji społecznych i nie został jeszcze procedowany przez
Sejm.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 Wsparciem dla pracowników zmuszonych do opieki na
małoletnimi dziećmi w związku z COVID-19 jest dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. Do kręgu osób uprawnionych do
dodatkowego zasiłku opiekuńczego zaliczają się ubezpieczeni
sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 8. Uprawnione są także
osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi:

• do 16 lat – z orzeczeniem o niepełnosprawności,

• do 18 lat – z orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• do 24 lat – z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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 Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został
przedłużony do 29 listopada 2020 r.

 Zasiłek przysługuje w razie zamknięcia placówki, do której
dziecko uczęszcza, a także w przypadku konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, nawet gdy
placówka jest otwarta, lecz nie może zapewnić opieki.

Ograniczenie wysokości odpraw

 Wysokość odprawy, odszkodowania i innych świadczeń
wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem
stosunku pracy została ograniczona do 10-krotności
minimalnego wynagrodzenia.

 Ustawowe ograniczenie wysokości ww. świadczeń obowiązuje
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
i dotyczy tych pracodawców, u których wystąpił spadek
obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
na skutek COVID-19.

 Analogiczne zasady będą miały zastosowanie w przypadku
wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zlecenia, umowy
o świadczenie usług, umowy o dzieło lub ustania odpłatnego
pełnienia funkcji, z wyłączeniem jednak umowy agencyjnej.

Możliwość udzielenia zaległego urlopu

 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
pracodawca ma prawo udzielenia pracownikowi do 30 dni
zaległego urlopu (czyli urlopu niewykorzystanego
w poprzednich latach) bez konieczności uzyskania zgody
pracownika oraz z pominięciem planu urlopów.

 Pracownik, któremu pracodawca jednostronną decyzją narzuci
termin wykorzystania zaległego urlopu, ma obowiązek
z takiego urlopu skorzystać.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 Pracodawca może zawiesić obowiązek tworzenia lub
funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego,
wypłaty świadczeń urlopowych, jak również nie stosować
postanowień układów zbiorowych lub regulaminów
wynagradzania ustalających wyższą niż ustawowo wymagana
wysokość odpisu na ZFŚS.
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 Uprawnienie do zawieszenia powyższych obowiązków dotyczy
pracodawcy, u którego występuje spadek obrotów
gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu
wynagrodzeń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii.

 Jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, to zawieszenie
obowiązków w ramach ZFŚS wymaga zawarcia porozumienia
z organizacjami związkowymi.

Umowa o zakazie konkurencji

 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę,
agencyjnej, zlecenia, świadczenia usług lub o dzieło może
zostać wypowiedziana z 7-dniowym wypowiedzeniem bez
względu na to, jakie zapisy zostały zawarte w umowie.

 Uprawnienie do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji
jest jednostronne i przysługuje wyłącznie stronie, na rzecz
której zakaz konkurencji został ustanowiony. Oznacza to, że
umowę tę może jednostronnie wypowiedzieć pracodawca,
zleceniodawca lub zamawiający. W przypadku wypowiedzenia
umowy o zakazie konkurencji, wygasa też obowiązek zapłaty
odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.
Intencją tej regulacji było zatem zapewnienie możliwości
ograniczenia zobowiązań finansowych po stronie podmiotu
zatrudniającego.

Zawieszenie badań lekarskich

 Wykonywanie okresowych badań lekarskich pracowników
zostało czasowo zawieszone. Badania te będą musiały zostać
wykonane w terminie nie dłuższym niż 60 dni po odwołaniu
stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 Wstępne oraz kontrolne badania lekarskie powinny być
wykonywane, ale dopuszczono ich wykonanie przez lekarza
innego niż lekarz medycyny pracy, a także zdalnie.

 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu
epidemii oraz przez kolejne 60 dni po ich odwołaniu,
przedłużona zostaje ważność badań lekarskich (wstępnych,
kontrolnych, okresowych), które utraciły swoją ważność po
dniu 7 marca 2020 r.
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Szkolenia BHP

 Możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych BHP w całości
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za
wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla niektórych grup
pracowników (np. pracownika na stanowisku robotniczym).

 Przedłużony jest termin na przeprowadzenie okresowego
szkolenia BHP: w przypadku, gdy termin przeprowadzenia tego
szkolenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego / stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia
odwołania ww. stanów, termin ten zostaje wydłużony do 60.
dnia od dnia odwołania ww. stanów.

Świadczenie postojowe

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą
(samozatrudnieni), jak również zatrudnieni na podstawie
umów cywilnoprawnych, jeśli działalność ta lub umowa są ich
jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego, mogą
wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie im świadczenia
postojowego. Świadczenia finansowane będą z Funduszu
Pracy.

 Z wnioskiem o świadczenie postojowe można wystąpić, gdy
w następstwie COVID 19 doszło do przestoju w prowadzeniu
działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą
pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez
zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta
umowa cywilnoprawna.

 Warunkiem przyznania świadczenia postojowego dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą jest zawieszenie
działalności po 31 stycznia 2020 r., a w przypadku braku
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, co
najmniej 15% spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.
Świadczenia postojowe przysługują wyłącznie osobom, które
rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1
kwietnia 2020 r.

 Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą się ubiegać
o świadczenie postojowe, jeśli umowa cywilnoprawna została
zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
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 W przypadku umowy cywilnoprawnej świadczenie postojowe
nie przysługuje, jeśli w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku wnioskodawca uzyskał przychód przekraczający 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału (aktualnie 15.506,79 zł brutto). Ograniczenie to nie
obowiązuje przy osobach prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą.

 Zgodnie Tarczą 5.02 od 15 października 2020 r. świadczenie
postojowe mogą uzyskać także przedsiębiorcy, którzy wcześniej
nie spełniali ww. warunków, a co za tym idzie nie mogli wystąpić
o tego rodzaju świadczenie. Chodzi tutaj o przedsiębiorców
prowadzących działalność przewodników turystycznych (PKD
79.90.A) oraz agentów turystycznych (PKD 79.11.A):

• przedsiębiorca prowadzący przeważającą działalność
jako agent turystyczny (działalność oznaczoną kodem
PKD 79.11.A), w celu uzyskania świadczenia musi nie
musi spełnić ww. warunku zawieszenia działalności po
31 stycznia 2020 r. lub też w przypadku braku
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
wystąpienia określonego poziomu spadku przychodów;

• przedsiębiorca prowadzący zaś przeważającą
działalność jako pilot wycieczek i przewodnik
turystycznych (działalność oznaczoną kodem PKD
79.90.A), który ze względu na charakter swojej
działalności nie mógł wystąpić o świadczenie postojowe
na warunkach określonych pierwotnie (ponieważ jego
działalność ma charakter sezonową i zwykle
zawieszenie działalności następuje przed końcem
danego roku kalendarzowego, co uniemożliwiało
spełnienie przesłanki zawieszenia działalności po 31
stycznia 2020 r.) w celu uzyskania świadczenia musi
spełnić m.in. następujące specjalne warunki: (i)
zawieszenie prowadzenia działalności po 31 sierpnia
2019 r., (ii) prowadzenie działalności, która ma
charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana
maksymalnie przez 9 miesięcy; w tym też przypadku
standardowy warunek zawieszenia działalności po 31
stycznia 2020 r. lub wykazania spadku przychodów
w razie braku zawieszenia działalności, nie ma
zastosowania.

2
ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1639)
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 Świadczenie jednorazowe przyznawane jest co do zasady
w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli
2.080 zł. Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana.

 W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
opodatkowanych w formie karty podatkowej, świadczenie
postojowe wynosi 1.300 zł.

 W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych, jeśli suma ich przychodów z umów
cywilnoprawnych z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku wynosi mniej niż 1.300 zł, świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu
wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

 Świadczenie postojowe może zostać wypłacone ponownie, ale
nie więcej niż trzykrotnie. W przypadku zbiegu praw kilku
świadczeń przysługuje tylko jedno świadczenie.

 Wnioski o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został
zniesiony stan epidemii.

Dodatkowe świadczenia postojowe

 Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali świadczenie postojowe,
a ich sytuacja materialna nie uległa poprawie, mogą wystąpić
ponownie o dodatkowe świadczenie postojowe. Świadczenie
przysługuje jednak jedynie tym przedsiębiorcom dotkniętym
wprowadzonymi ograniczeniami w związku z COVID-19, którzy
prowadzą przeważającą działalność o następujących kodach
PKD: 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z.

 Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest co najmniej o 75%
niższy przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do jego odpowiednika
w 2019 r. Dodatkowo, świadczenie otrzyma samozatrudniony,
jeśli wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego, tzn.
otrzymał co najmniej jedno takie świadczenie.

 Przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie dodatkowego
świadczenia postojowego do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od miesiąca,
w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 Świadczenie przysługuje co do zasady w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze świadczenia można
skorzystać maksymalnie 3 razy.
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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje szczególną uwagę
na fakt, że działalność uprawniająca do skorzystania
z dodatkowego świadczenia postojowego musi mieć charakter
przeważający, a ponadto musiała być prowadzona w 2019 r.
Przedsiębiorcy, którzy w celu uzyskania świadczenia zmieniają
w ostatnim czasie PKD swojej działalności nie otrzymają tego
rodzaju świadczenia.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 Mikroprzedsiębiorca (zatrudniający mniej niż 10 pracowników,
którego roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro) może
wystąpić do powiatowego urzędu pracy z wnioskiem
o udzielenie jednorazowej pożyczki (do 5.000 zł) na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności. O pożyczkę mogą
wystąpić tylko ci mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili
dzia¬łalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

 Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy zawieranej ze
starostą, ze środków Funduszu Pracy. Wnioski można składać
po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy.

 Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą,
pożyczka wraz z odsetkami może zostać na jego wniosek
umorzona. W takim przypadku, przychód z umorzenia pożyczki
nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Nowe zwolnienie z płatności składek do ZUS

 Przedsiębiorcy prowadzący działalność przeważającą,
oznaczoną jednym z kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z,
79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z, mogą wystąpić o zwolnienie z płatności należnych
składek ZUS.

 Zwolnienie to obejmuje nowy okres od 1 lipca do 30 września
2020 r.
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 Zwolnienie przysługuje, jeśli przedsiębiorca:

a) był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca
2020 r.,

b) przychód z działalności uzyskany w pierwszym
miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie,
był niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu
uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.,

c) zgłosił deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty
miesięczne za miesiące wskazane we wniosku
o zwolnienie najpóźniej do 31 października 2020 r.,
chyba że był z tego obowiązku zwolniony.

 Wniosek o zwolnienie ze składek za okres lipiec–wrzesień
należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej
do 30 listopada 2020 r.

 Ze zwolnienia ze składek do ZUS nie skorzystają przedsiębiorcy,
którzy znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu
przepisów unijnych w grudniu 2019 r. i nie regulowali
należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców

 Wydłużone zostały okresy ważności dokumentów legalizujących
pobyt cudzoziemca w Polsce. Jeżeli upływ terminu ważności
zezwolenia na pobyt, okresu bezwizowego, wizy krajowej lub
też wizy Schengen przypada w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten
(termin ważności) ulega przedłużeniu do 30. dnia po odwołaniu
stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii. W takim przypadku
pobyt cudzoziemca w Polsce jest dalej legalny i nie ma potrzeby
uzyskiwania w tym zakresie dodatkowych dokumentów.

 Wydłużony został także okres świadczenia pracy w Polsce przez
cudzoziemców na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt
i pracę, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową czy
też oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi. Podobnie jak w przypadku dokumentów
legalizujących pobyt, jeśli upływ terminu ważności zezwolenia
na pobyt i pracę, zezwolenia na pracę (także sezonową) lub
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przypada na
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, okres ważności ww. zezwoleń ulega
przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania ww.
stanów (tego stanu, który obowiązywała jako ostatni).
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 Wprowadzono możliwość zmiany warunków wykonywania
pracy przez cudzoziemca, bez konieczności zmiany zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pracę i zezwolenia na
pracę sezonową, uzyskania nowego takiego zezwolenia lub
wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania
pracy do ewidencji oświadczeń.

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach z tytułu
składek do ZUS

 Przedsiębiorca nie musi uiszczać opłaty prolongacyjnej z tytułu
rozłożenia na raty lub odroczenia zapłaty należności z tytułu
składek ZUS lub podatków (składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i FEP, odsetek za
zwłokę, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia
i dodatkowej opłaty), należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.,
pod warunkiem złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie
na raty w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego / stanu epidemii, bądź w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu.

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne

 Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzyma
większe dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników,
wypłacane już od kwietnia 2020 r.

 W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
dofinansowanie wzrośnie do 1950 zł, a w przypadku osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – do 1200 zł.

 W przypadku osób z orzeczoną chorobą psychiczną,
upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem
rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, przedsiębiorcy
otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości: 1200 zł
w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł
w przypadku osób ze stopniem lekkim.
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Jak możemy 
pomóc?

Kochański & Partners oferuje doradztwo prawne we wszystkich
aspektach działalności, na które oddziałuje lub może oddziaływać
epidemia COVID-19. Oferujemy w szczególności:

 pomoc w zdefiniowaniu kluczowych obszarów działalności
wymagających zabezpieczenia od strony prawnej w związku
z epidemią, w tym w obszarze związanym z zatrudnieniem,
dotyczącym realizacji kontraktów, kwestii podatkowych,
zapewnienia ciągłości finansowania i innych obszarów
uregulowanych w Tarczy Antykryzysowej oraz innych
powiązanych aktach prawnych;

 pomoc przy negocjacji i zawarciu porozumień
z przedstawicielami pracowników w zakresie wszelkiego typu
„porozumień kryzysowych” zmierzających do dostosowania się
do sytuacji na rynku pracy wobec wprowadzonego stanu
epidemii;

 udział w prowadzeniu komunikacji z pracownikami, w tym
przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych dla
pracowników wobec zagrożenia COVID-19;

 wprowadzanie rozwiązań mających na celu uelastycznienie
czasu pracy;

 wsparcie na etapie analizy prawnej oraz wdrażania rozwiązań
pozostających w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi
zwalczania epidemii COVID-19;

 pomoc w uzyskaniu wsparcia w ramach rozwiązań Tarczy
Antykryzysowej, w tym w szczególności:

 weryfikację spełnienia kryteriów uzyskania
dofinansowania;

 wsparcie przy weryfikacji danych do wniosków
o dofinansowanie, w tym kwalifikacji poszczególnych
składników wynagrodzenia (premii, dodatków –
z uwzględnieniem oceny charakteru każdego ze
składników), ocenę wpływu nieobecności pracowników i
innych zdarzeń (jak np. wypowiedzenie umowy przez
pracodawcę, przez pracownika, zawarcie porozumienia,
choroba, opieka nad dzieckiem) na wysokość
dofinansowania;

 złożenie wniosku o dofinansowanie on-line;

 wsparcie na etapie realizacji obowiązków raportowania
zdarzeń mających wpływ na wysokość dofinansowania
oraz prawidłowego rozliczania dofinansowania.
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Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda 
Radca prawny, Partner, 
Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl 

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej
Adwokat, Counsel
T: +48 668 886 362
E:  j.ostojska@kochanski.pl 

Anna Golenia
Adwokat, Starszy Prawnik
T: +48 728 432 417
E:  a.golenia@kochanski.pl 


