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Szanowni Państwo, 

Tarcza 4.0 wchodzi w życie 25 czerwca 2020 roku - na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Poniżej komentarz do jej 

postanowień związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Jako że czytając przepisy Tarczy 4.0 i uzasadnienie do nich 

mogę -  aby być dobrze zrozumianą - napisać długo albo wcale, wybieram tę drugą opcję.  

W tym miejscu zachęcam Państwa do zapoznania się z komentarzem opracowanym przez  Zespół Prawa Pracy Kancelarii Ostrowski 

i Wspólnicy.   

 

Z poważaniem,  

Izabela Błaszkiewicz  

 

  

Porozmawiaj z autorami  

Izabela Błaszkiewicz 

radca prawny, wspólniczka 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

727 591 146 
i.blaszkiewicz@ostrowski-legal.net 
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Komentarz Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy 
do ustawy 

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw z dnia 21 maja 2020 r. 

 

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

Art. 44. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 i z 2020 r. poz. 568): 

1.  po art. 68a 

dodaje się 

art. 68b w 

brzmieniu: 

art. 68b 

 

1. W okresie obowiązywania  stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 do sposobu i trybu sprawdzenia 

kwalifikacji osób, o których mowa w 22 ust. 

3, stosuje się przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 23 ust. 5, z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-

5. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowa-

dza egzaminator powołany przez organ 

właściwej jednostki dozoru technicznego. 

3. Termin 30 dni może być przedłużony w 

przypadku, gdy liczba składanych oraz 

rozpatrywanych wniosków to uzasadnia. 

Kwalifikacje 

wymagane przy 

obsłudze 

i konserwacji 

urządzeń 

technicznych 

Może budzić wątpliwości czy ust. 1 wprowadzanego artykułu odnosi 

się tylko do postępowania, w którym kwalifikacje są sprawdzane po 

raz pierwszy, czy również do postępowania, w którym są one 

przedłużane (tj. art. 23 ust. 2a). 

 

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 

oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 

kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008) osoba zainteresowana 

może zgłosić prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie 

przekraczającym 30 dni. W związku z wprowadzeniem zmian takiej 

możliwości nie będzie, wprowadza się za to możliwość wyznaczenia 

późniejszego terminu egzaminu, „gdy liczba składanych oraz 

rozpatrywanych wniosków to uzasadnia”. 
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Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

4. Część teoretyczną egzaminu 

przeprowadza się w formie ustalonej z 

właściwą jednostką dozoru technicznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem formy zdalnej 

w sposób zapobiegający szerzeniu się 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i z 

zachowaniem należytych środków 

ostrożności oraz pod warunkiem 

zachowania możliwości identyfikacji osoby, 

której kwalifikacje się sprawdza i 

zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed 

ingerencją osób trzecich.  

5. Część praktyczną egzaminu przeprowadza 

się w sposób zapobiegający szerzeniu się 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i z 

zachowaniem należytych środków 

ostrożności.  

 

Nie określono w jaki sposób ma być prowadzona identyfikacja 

egzaminowanego. Jest to zagadnienie istotne ze względu na 

konieczność ochrony danych osobowych. 

 

Ust. 5 jest bardzo ogólny. Nie daje on żadnych wskazówek co do 

tego, o jakie środki chodzi. 

 

 

Art. 70. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568): 

2. w art. 7 po 

ust. 2 

dodaje się 

ust. 2a w 

brzmieniu: 

art. 7 

„2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów 

o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 

oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy”; 

Pracownicze 

Plany Kapitałowe 

Zmiany do ustawy i PPK nie są uzasadnione  COVID-19. 

 

Zmiany mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia PPK przez 

jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w tym 

jednostki samorządu terytorialnego poprzez: 

pozostałe pkt 

2 i 3 wchodzą 

w życie z 

dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  
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Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

  

 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

zarząd powiatu albo zarząd województwa 

może, w imieniu podmiotów 

zatrudniających, będących jednostkami 

organizacyjnymi danej jednostki samorządu 

terytorialnego, dokonać wyboru instytucji 

finansowej, z którą te podmioty 

zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie 

PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, dokonywany jest w 

porozumieniu z przedstawicielami 

zakładowych organizacji związkowych 

działających w jednostkach organizacyjnych 

objętych wyborem. Przepis ust. 3 zdanie 

drugie i trzecie oraz ust. 4 stosuje się”; 

▪ niestosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa 

niż progi unijne określone w tej ustawie; 

▪ wprowadzenie możliwości wyboru instytucji finansowej, z 

którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK, w imieniu 

podmiotów zatrudniających będących jednostkami 

organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego 

przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta (jako organ 

zarządzający gminy), zarząd powiatu (jako organ zarządzający 

powiatu) albo zarząd województwa (jako organ zarządzający 

województwa) w porozumieniu z przedstawicielami 

zakładowych organizacji związkowych działających we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. 

 

Z uwagi na wprowadzenie powyższej regulacji, zmieniony został 

również ust. 5 art. 7 w ten sposób, że ww. podmioty również mają 

obowiązek wyboru instytucji finansowej, jeżeli na miesiąc przed 

upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany 

do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte 

stosowne porozumienie. 

 

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli na miesiąc przed upływem 

terminu, w którym podmiot zatrudniający 

jest obowiązany do zawarcia umowy o 

zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte 

porozumienie, o którym mowa w ust. 3, 4 

lub 4a, podmiot zatrudniający albo, w 

przypadku określonym w ust. 4a, wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu 

albo zarząd województwa wybiera instytucję 

Porozmawiaj z autorami  
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Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

finansową, z którą podmiot zatrudniający 

zawrze umowę o zarządzanie PPK, z 

uwzględnieniem ust. 3”. 

Art. 77. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875): 

3. w art. 3 

dodaje się 

ust. 3-8 w 

brzmieniu: 

art. 3 

 

3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać 

polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności 

i możliwości techniczne oraz lokalowe do 

wykonywania takiej pracy i pozwala na to 

rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna 

może być wykonywana przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość lub dotyczyć wykonywania 

części wytwórczych lub usług materialnych. 

4. Narzędzia i materiały potrzebne do 

wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę 

logistyczną pracy zdalnej zapewnia 

pracodawca. 

5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej 

pracownik może używać narzędzi i 

materiałów niezapewnionych przez 

pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia 

to poszanowanie i ochronę informacji 

poufnych i innych tajemnic prawnie 

chronionych, w tym tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a 

Praca zdalna Z ust. 1 wynika, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca 

może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, 

pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 

wykonywania (praca zdalna). 

 

W dodanym ust. 3 wskazano kryteria oceny dopuszczalności pracy 

zdalnej, jakimi są: umiejętności pracownika, jego możliwości 

techniczne oraz lokalowe, a także rodzaj pracy. W szczególności 

praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć 

wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. 

 

W ust. 4 i 5 uregulowano kwestie zapewnienia materiałów i narzędzi 

do pracy zdalnej (obowiązek pracodawcy) oraz warunki, użycia przez 

pracownika narzędzi i materiałów niezapewnionych przez 

pracodawcę (poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych 

tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę). 

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następującym 

po dniu 

ogłoszenia 

https://ostrowski.legal/
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Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

także informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

6. Na polecenie pracodawcy, pracownik 

wykonujący pracę zdalną ma obowiązek 

prowadzić ewidencję wykonanych 

czynności, uwzględniającą w szczególności 

opis tych czynności, a także datę oraz czas 

ich wykonania. 

7. Pracownik sporządza ewidencję 

wykonywanych czynności w formie i z 

częstotliwością określoną w poleceniu, o 

którym mowa w ust. 6. 

8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć 

polecenie wykonywania pracy zdalnej.  

W ust 6 i 7 uregulowano kwestię obowiązku prowadzenia przez 

pracownika ewidencji wykonanych czynności i co ona powinna 

zawierać (w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas 

ich wykonania). W kwestii sposobu, formy i częstotliwości 

sporządzania ewidencji pracownik powinien zastosować się do 

wydanego w tym zakresie polecenia pracodawcy. 

 

Rozpoczęcie wykonywania pracy zdalnej uzależnione jest od 

polecenia pracodawcy, dodano zatem  ust. 8, z którego wynika, że 

pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania 

pracy zdalnej. 

 

Nie zdecydowano się ostatecznie na uregulowanie kwestii, 

odpowiedzialności pracodawcy za warunki bhp i jej zakresu przy 

wykonywaniu przez pracownika pracy zdalnej. Należy to ocenić 

pozytywnie, gdyż proponowany przepis ust. 9 mógł rodzić wile 

problemów interpretacyjnych. 

 

 

4. po art. 3 

dodaje się 

art. 3a w 

brzmieniu: 

art. 3a 

1. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

w tym prezydent miasta na prawach 

Tymczasowe 

przeniesienie 

pracownika 

urzędu i 

Przepis wprowadza możliwość tymczasowego przeniesienie 

pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy, niż 

określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej 

jednostce. 

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następujący

m po dniu 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  
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Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

powiatu, starosta oraz marszałek 

województwa może polecić:  

1) pracownikowi podległego mu urzędu, 

tymczasowe przeniesienie, 

2) kierownikowi podległej jednostki 

organizacyjnej, tymczasowe 

przeniesienie pracownika tej jednostki  

– do wykonywania innej pracy, niż określona 

w umowie o pracę, zgodnej z jego 

kwalifikacjami, w innej jednostce, o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1282), w tej samej lub innej 

miejscowości, na czas określony do – 3 

miesięcy. W okresie tym przysługuje 

pracownikowi wynagrodzenie stosowne do 

wykonywanej pracy, lecz nie niższe od 

dotychczasowego. Przeniesienie ma na celu 

zapewnienie sprawnej realizacji zadań 

jednostki, do której przenoszony jest 

pracownik. 

2. Przeniesienie pracownika, o którym mowa 

w ust. 1, nie powoduje rozwiązania stosunku 

pracy z pracodawcą dotychczasowym. 

3. Przeniesienia pracownika do pracy w innej 

jednostce nie można dokonać bez zgody 

jednostek 

organizacyjnych  
► Czas: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

► Podmiot uprawniony: wójt, burmistrz, prezydent miasta, w 

tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta, 

marszałek województwa. 

► W trybie polecenia służbowego. 

► Podmiot zobowiązany: pracownik podległego urzędu, 

kierownik podległej jednostki organizacyjnej. 

► Przedmiot:  polecenie wykonywania innej pracy, niż określona 

w umowie o pracę, zgodnej z kwalifikacjami, w innej jednostce, 

w tej samej lub innej miejscowości. 

 

Inna jednostka: 

1) urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie samorządowe 

jednostki organizacyjne; 

2) starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki 

organizacyjne; 

3) urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin, gminne jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; 

4) biura (ich odpowiedniki) związków jednostek samorządu 

terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych 

utworzonych przez te związki; 

5) biura (ich odpowiedniki) jednostek administracyjnych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

https://ostrowski.legal/


 

12 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

pracownika – w przypadku kobiety w ciąży, 

pracownika opiekującego się dzieckiem do 

ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby 

będącej jedynym opiekunem dziecka w 

wieku do lat piętnastu. 

 

► Wynagrodzenie: stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie 

niższe od dotychczasowego, 

► Cel przeniesienia: zapewnienie sprawnej realizacji zadań 

jednostki, do której przenoszony jest pracownik, 

► Zachowana ciągłość stosunku pracy, 

► Zgoda pracownika wymagana jedynie w następujących 

sytuacjach: w przypadku kobiety w ciąży, pracownika 

opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku 

życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku 

do lat piętnastu. 

 

 

5. w art. 4: 

art. 4 

 

b) w ust. 1–1b wyrazy „przez okres nie 

dłuższy niż 14 dni.” zastępuje się wyrazami 

„do dnia 28 czerwca 2020 r.”, 

 

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w 

brzmieniu: 

„1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez 

Dodatkowy 

zasiłek 

opiekuńczy  

Rezygnacja z 14-dniowego limitu przysługiwania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego i przyznanie możliwości ubiegania się o  

dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r.  

 

Przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu 

oraz funkcjonariuszom wskazanym w przepisie ustawy w sytuacji 

sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia lat 8 – zarówno  

w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko jak i w 

przypadku ich otwarcia albo niemożności sprawowania opieki przez 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następujący

m po dniu 

ogłoszenia, z 

tym że lit. b i 

e z mocą od 

dnia 25 maja 

2020 r. 

Porozmawiaj z autorami  
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 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID19 ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 

o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od 

pełnienia służby, z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), 

przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

do dnia 28 czerwca 2020 r. 

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w ust. 1c, przysługuje 

ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 

o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od 

pełnienia służby z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, również w przypadku 

otwarcia placówek, o których mowa w tych 

przepisach, w czasie trwania COVID-19 do 

dnia 28 czerwca 2020 r.”, 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Ust. 1c 

przyznający ww. zasiłek ma mieć moc wsteczną od 25 maja 2020 r. 

 

Rozwiązanie należy uznać za korzystne, albowiem ma ono na celu 

naprawę błędu legislacyjnego z Tarczy 3.0. w ramach której nie 

przewidziano dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu 

sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia lat 8. 

 

Zmiana redakcyjna ust. 2.  

 

Możliwość określenia przez Radę Ministrów dłuższego okresu – 

zmienione przesłanki (poprzednio: biorąc pod uwagę okres na jaki 

zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, 

placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres 

niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów 

dziennych, odtąd: w zależności od funkcjonowania poszczególnych 

placówek, mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi 

wywołane). Zawężenie sytuacji prowadzących do możliwości 

przedłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Nowością jest również wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla 

poszczególnych grup osób uprawnionych. 

 

Zmiana redakcyjna ust. 4. 

https://ostrowski.legal/
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 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

 

d) w ust 2 wyrazy „w ust. 1 pkt 1” zastępuje 

się wyrazami „w ust. 1c”, 

 

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określić dłuższy okres 

pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego niż wskazany w ust. 1–1d dla 

poszczególnych grup osób uprawnionych 

oraz w zależności od funkcjonowania 

poszczególnych placówek, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane.”; 

 

f) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 i 1a” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1–1d”; 

 

 

6. w art. 4a: 

art. 4a 

 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez 

Przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobie podlegającej 

ubezpieczeniu w KRUS w sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem 

do ukończenia lat 8 – zarówno  w przypadku zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których 

uczęszcza dziecko jak i w przypadku ich otwarcia albo niemożności 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następujący

m po dniu 

ogłoszenia, z 

Porozmawiaj z autorami  
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 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID19, osobie, o której mowa w art. 7 ust. 

1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, przysługuje zasiłek opiekuńczy z 

powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa.”, 

 

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: 

„2. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w 

ust. 1 i 1a, przysługuje do dnia 28 czerwca 

2020 r. 

 2a. Przepis art. 4 ust. 1b i 1d stosuje się 

odpowiednio.” 

 

c) w ust. 4–6 wyrazy „o którym mowa w ust. 

1” zastępuje się wyrazami „o którym mowa 

w ust. 1 i 1a”, 

 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19. Ust. 1c przyznający ww. zasiłek ma mieć moc wsteczną 

od 25 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać 

do 28 czerwca 2020r. Ww. regulacje mają mieć moc wsteczną od 25 

maja 2020 r.  

 

Rozwiązanie należy uznać za korzystne, albowiem ma ono na celu 

naprawę błędu legislacyjnego z Tarczy 3.0. w ramach której nie 

przewidziano dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu 

sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia lat 8. 

 

Możliwość określenia przez Radę Ministrów dłuższego okresu – 

zmienione przesłanki (poprzednio: biorąc pod uwagę okres na jaki 

zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, 

placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres 

niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów 

dziennych, odtąd: w zależności od funkcjonowania poszczególnych 

placówek, o których mowa w tych przepisach,  mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane). Zawężenie sytuacji 

prowadzących do możliwości przedłużenia okresu pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nowością jest również 

wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla poszczególnych grup osób 

uprawnionych. 

 

 

tym że lit. a-c 

z mocą od 

dnia 25 maja 

2020 r. 

Porozmawiaj z autorami  
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 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

„3. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określić dłuższy okres 

pobierania zasiłku opiekuńczego niż 

wskazany w ust. 2 dla poszczególnych grup 

osób uprawnionych oraz w zależności od 

funkcjonowania poszczególnych placówek, o 

których mowa w tych przepisach,  mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane.” 

7. w art. 4b w 

ust. 1 

art. 4b 

wyrazy „o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a” 

zastępuje się wyrazami „o której mowa w 

art. 4 ust. 1–1d”; 

 Zmiana redakcyjna w zw. ze zmianą art. 4 ustawy. Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

8. w art. 15b 

dodaje się 

ust. 1a w 

brzmieniu: 

 

art. 15b 

1a. Po wznowieniu działalności warsztatu 

terapii zajęciowej, dofinansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o 

którym mowa w ust. 1, w okresie trwania 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19, nie ulega obniżeniu, w sytuacji 

zmniejszonej liczby uczestników warsztatu 

biorących udział w zajęciach. 

Dofinansowanie 

ze środków 

Państwowego 

Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnospraw-

nych 

Utrzymanie poziomu dofinansowania ze środków PFRON po 

wznowieniu działalności w okresie trwania stanu epidemii pomimo 

zmniejszonej liczby uczestników warsztatu biorących udział w 

zajęciach. 

 

Z uwagi na odmrażanie gospodarki dodano przepis 1a, z którego 

wynika, że dofinansowanie z PFRON na warsztaty terapii zajęciowej 

po wznowieniu działalności również nie ulega obniżeniu w sytuacji 

zmniejszonej liczby uczestników warsztatu biorących udział w 

zajęciach. 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, z 

mocą 

obowiązującą 

od dnia 

25 maja 

2020 r. 

https://ostrowski.legal/
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 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

Niestety taka gwarancja nie została zapewniona zakładom 

aktywności zawodowej, o których była mowa w ust.2 art. 15b. 

 

 

9. w art. 15f: 

art. 15f 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w 

brzmieniu:  

„1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie 

dotyczy młodocianego pracownika, który:  

1) w roku szkolnym 2019/2020 realizuje 

dokształcanie teoretyczne w III klasie 

branżowej szkoły I stopnia albo  

2) spełnia obowiązek nauki poprzez 

realizowanie przygotowania 

zawodowego u pracodawcy i w okresie 

czasowego ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty kończy ostatni rok nauki zawodu 

w pozaszkolnym systemie kształcenia  

– o ile wyraził zgodę na realizację zajęć 

praktycznych w ramach przygotowania 

zawodowego u pracodawcy w okresie 

czasowego ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty.  

Zwolnienie 

młodocianego 

pracownika 

odbywającego 

przygotowanie 

zawodowe z 

obowiązku 

świadczenia 

pracy 

Dodano przepisy, z których wynika, że zwolnienie młodocianego 

pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku 

świadczenia pracy, nie dotyczy młodocianego, który wyraził 

pisemną zgodę (a w przypadku, gdy jest niepełnoletni zgodę 

wyrażają rodzice lub opiekun prawny) na realizację zajęć 

praktycznych w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy 

w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty i który: 

1) w roku szkolnym 2019/2020 realizuje dokształcanie 

teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia albo  

2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania 

zawodowego u pracodawcy i w okresie czasowego 

ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty kończy ostatni rok nauki zawodu w 

pozaszkolnym systemie kształcenia jednostek systemu oświaty 

kończy ostatni rok nauki zawodu w pozaszkolnym systemie 

kształcenia. 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następujący

m po dniu 

ogłoszenia 
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 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

1b. Zgoda, o której mowa w ust. 1a, jest 

wyrażana w formie pisemnej przez 

młodocianego pracownika, a w przypadku 

niepełnoletniego młodocianego pracownika 

– przez jego rodzica lub opiekuna 

prawnego”,  

 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Przepisy ust. 1, ust. 1a pkt 1 i ust. 2 

stosuje się również w przypadku zawieszenia 

działalności jednostek systemu oświaty na 

podstawie odrębnych przepisów w związku z 

przeciwdziałaniem COVID- 

19”. 

10. w art. 15g: 

art. 15g 

a) ust.  1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia  

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 

3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

Dofinansowanie 

do wynagrodzeń 

w okresie 

obniżonego 

wymiaru czasu 

pracy albo 

przestoju 

ekonomicznego 

W art. 15 g ust 1 dodano do podmiotów mogących skorzystać także: 

► państwową lub prowadzoną wspólnie z ministrem właściwym 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucję 

kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 194), u której wystąpił spadek przychodów w 

następstwie wystąpienia COVID-19,  

► kościelną osobę prawną działającą na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

https://ostrowski.legal/
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redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, u których wystąpił spadek 

obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19, państwowa lub 

prowadzona wspólnie z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego instytucja kultury, 

w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

194), u której wystąpił spadek przychodów w 

następstwie wystąpienia COVID-19, a także 

kościelna osoba prawna działająca 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 i wyznania, 

oraz jej jednostka organizacyjna, może 

zwrócić się z wnioskiem o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o 

wypłatę ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, oraz jej jednostkę organizacyjną. 

 

Dodano  ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie 

wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskami o wypłatę 

świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 

objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem 

czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 ze środków 

organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, na zasadach określonych w ust. 7a i 10a”. 

 

Zmiany w ust. 2-5 oraz 8  –  konsekwencją dodania ust 1 a.  

 

W ust 6: dodano zastrzeżenie, że wynagrodzenie jest 

dofinansowywane z Funduszu w przypadku gdy wypłacają je 

podmioty o których mowa w ust 1 (pomija się podmioty z ust 1a).  

 

Dodano ust. 7a, który odnosi się do podmiotów wskazanych w 

dodanym ust 1 a. Ponadto wskazano limit dofinansowania z 

Funduszu dla tego podmiotu: 
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wystąpienia COVID-19, na zasadach 

określonych w ust. 7 i 10.”,  

 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Samorządowa instytucja kultury, w 

rozumieniu ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, u której wystąpił 

spadek przychodów w następstwie 

wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z 

wnioskami o wypłatę świadczeń na 

dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem 

czasu pracy, w następstwie wystąpienia 

COVID-19 ze środków organizatora i ze 

środków Funduszu  

Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-

czych, na zasadach określonych w ust. 7a i 

10a.”,  

 

c) ust. 2–5 otrzymują brzmienie:  

„2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 

1a, przysługują środki z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane w 

wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym 40% 

dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% dofinansowania 

jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie 

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostały 

złożone wnioski, o których mowa w ust. 1a, 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. 

 

 

 

Z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: 

 

Art. 8 [Organy rządowe] Ministrowie oraz kierownicy urzędów 

centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe 

instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest 

podstawowym celem statutowym. 
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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, 321, 

568, 695 i 895) od przyznanych świadczeń, o 

których mowa w ust. 1 i ust. 1a.  

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

muszą 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 

zalegają 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. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 

1a, jest osoba fizyczna, która zgodnie z 

przepisami polskiego prawa pozostaje z 

pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 

1 i 1a stosuje się odpowiednio do osób 

Art. 9 [Organy samorządowe] 

1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność 

kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których 

prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem 

statutowym. 

2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym 

jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. 

3. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki 

samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na 

zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 10 [Organizator] 

1. Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 

9, zwane są dalej organizatorami. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego 

określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i 

samorządową instytucję kultury. 

 

 

Zmiana w ust 9 pozwoli na obliczanie spadku obrotu od 1 stycznia (a 

nie jak obecnie od 2 stycznia). 
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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 oraz z 2020 r. poz. 875) 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.  

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

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.”,  

 

Dodany ust. 9a wskazuje o stosowaniu ust 9 odpowiednio do spadku 

obrotu instytucji kultury z ust 1 i ust 1a. 

Zmiany w ust. 10 –dotyczą jedynie podmiotów uprawnionych do 

otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia o których mowa w 

ust. 1. 

 

Dodano ust 10a -dotyczący dofinansowania podmiotów wskazanych 

w ust. 1a (Samorządowa instytucja kultury). 

„ust. 10a Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane 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 wniosków, o których mowa w ust. 1a, przy czym 40% 

dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% dofinansowania 

jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie 

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostały 

złożone wnioski, o których mowa w ust. 1a, 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 
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d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 

6, wypłacane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1, 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”.   

 

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:  

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku”. 

 

Zmiany w ust. 13 zmiana redakcyjna wskazująca, ż niestosowanie 

układów odnosi się do warunków i przez czas wskazany w 

porozumieniu zawartym na mocy ust. 11. 

 

Zmiana w ust 16 – konsekwencja dodania ust. 1a.  

 

Zmiana w ust. 17 - rozdzielenie i wskazanie w tym ustępie, że do 

wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z ust 1 i 1a  stosuje się 

odpowiednio wskazane przepisy ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach  związanych  z ochroną miejscu pracy. 

 

Dodano ust. 17a: w części finansowanej przez organizatora w 

zakresie dotyczącym podmiotu z ust 1a: Zasady wypłaty i rozliczania 

świadczeń wypłacanych ze środków organizatora, o których mowa 

w ust. 1a, ustala organizator. 

 

 

Dodano ust. 17b – uregulowano kwestie rozliczenia z urzędem pracy 

dwa etapy: 
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„7a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 

6, wypłacane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane w 

wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalanego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy 

czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze 

środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, a 60% 

dofinansowania jest wypłacane ze środków 

organizatora. Dofinansowanie nie 

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 

których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym zostały 

złożone wnioski, o których mowa w ust. 1a, 

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”,  

 

f) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:  

► wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na 

rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji, potwierdzającej 

wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych 

świadczeń i środków, o których mowa w ust. 1 i2, polegającej 

w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości  

złożonych przez beneficjentów; 

► końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej 

wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych 

świadczeń i środków, o których mowa w ust. 1 i 2, i 

ostatecznego zatwierdzenia przekazanego  rozliczenia 

otrzymanych środków na rzecz ochrony  miejsc pracy z 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która 

może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu 

do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane 

zawarte w rozliczeniu, wynikającego  z umowy zawartej przez  

uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu 

pracy. 

 

Zmiana w ust. 18 – konsekwencja dodania ust. 1a. 
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„8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

mogą obniżyć wymiar czasu pracy 

pracownika 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, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. 

„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 31 grudnia 2019 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 
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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 31 grudnia 2019 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.”, 

 

g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:  

„9a. Do spadku przychodów państwowych 

lub prowadzonych wspólnie z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego instytucji kultury, o 

którym mowa w ust. 1, oraz do spadku 

przychodów samorządowych instytucji 
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kultury, o którym mowa w ust. 1a, stosuje się 

odpowiednio ust. 9.”, 

 

h) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 

8, wypłacane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1, 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 
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poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku.”,  

 

i) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:  

„10a. Wynagrodzenie, o którym mowa w 

ust. 8, wypłacane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane 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 wniosków, o których mowa w ust. 

1a, przy czym 40% dofinansowania jest 

wypłacane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest 

wypłacane ze środków organizatora. 

Dofinansowanie nie przysługuje do 

wynagrodzeń pracowników, których 
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wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym zostały 

złożone wnioski, o których mowa w ust. 1a, 

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.”, 

 

 

j) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. W zakresie i przez czas określony w 

porozumieniu, o którym mowa w ust. 11, nie 

stosuje się wynikających z układu 

ponadzakładowego oraz z układu 

zakładowego warunków umów o pracę i 

innych aktów stanowiących podstawę 

nawiązania stosunku pracy.”; 

 

k) ust. 16 i 17 otrzymują brzmienie:  

„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 

1a, oraz środki, o których mowa w ust. 2, 
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przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, 

przypadających od miesiąca złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub 

wniosków, o których mowa w ust. 1a.  

17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń 

wypłacanych ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

oraz środków, o których mowa w ust. 2, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 

15ga7–16 ustawy z dnia 11 października 

2013 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 

3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz 

przepisy wykonawcze do tej ustawy.”,   

 

l) po ust. 17 dodaje się ust. 17a i 17b w 

brzmieniu:  

„17a. Zasady wypłaty i rozliczania świadczeń 

wypłacanych ze środków organizatora, o 

których mowa w ust. 1a, ustala organizator.  

17b. Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy 

pracy przekazanych uprawnionym 

podmiotom świadczeń, o których mowa w 

https://ostrowski.legal/


 

31 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

ust. 1, i środków, o których mowa w ust. 2, 

następuje dwuetapowo w drodze:  

1) wstępnej weryfikacji rozliczenia 

otrzymanych środków na rzecz 

ochrony miejsc pracy z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i dokumentacji, 

potwierdzającej wykorzystanie zgodnie 

z przeznaczeniem przekazanych 

świadczeń i środków, o których mowa 

w ust. 1 i 2, polegającej w szczególności 

na analizie jej kompletności, 

prawidłowości złożonych przez 

beneficjentów oświadczeń oraz 

weryfikacji kwot przekazanych i 

faktycznie wykorzystanych środków, 

której dokonuje się w terminie 60 dni 

od dnia upływu terminu do złożenia 

rozliczenia i dokumentacji 

potwierdzającej dane zawarte w 

rozliczeniu, wynikającego z umowy 

zawartej przez uprawniony podmiot z 

dyrektorem wojewódzkiego urzędu 

pracy;  

2) końcowej weryfikacji pełnej 

dokumentacji, potwierdzającej 

wykorzystanie zgodnie z 

przeznaczeniem przekazanych 
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świadczeń i środków, o których mowa 

w ust. 1 i 2, i ostatecznego 

zatwierdzenia przekazanego 

rozliczenia otrzymanych środków na 

rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, która może zostać 

dokonana w okresie 3 lat od dnia 

upływu terminu do złożenia rozliczenia 

i dokumentacji potwierdzającej dane 

zawarte w rozliczeniu, wynikającego z 

umowy zawartej przez uprawniony 

podmiot z dyrektorem wojewódzkiego 

urzędu pracy”,  

 

m) ust. 18 otrzymuje brzmienie:  

„18. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

mogą otrzymać pomoc z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały 

pomocy w odniesieniu do tych samych 

pracowników w zakresie takich samych 

tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc 

pracy”. 

11. po art. 15g 

dodaje się 

„Art. 15g1. Przepisy art. 15g stosuje się do 

spółek wodnych, o których mowa w ustawie 

 Dodano art. 15g1  - art. 15 g stosuje się do spółek wodnych.  

 

wchodzi w 

życie z dniem 
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art. 15g1 w 

brzmieniu: 

 

art. 15g1 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875).”;  

 

15) w art. 15ga:  

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Wniosek o przyznanie dofinansowania 

zawiera w szczególności:   

1) wskazanie zabytku, o którym mowa w ust. 

1, i tytułu prawnego składającego wniosek 

do tego zabytku;  

2) oświadczenie o spełnianiu warunków 

określonych w ust. 3;  

3) oświadczenie  o  przeznaczeniu  

wnioskowanej  kwoty  na  

dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników, o których mowa w ust. 1, z 

uwzględnieniem ust. 6;   

4) numer  rachunku  bankowego  podmiotu  

wnioskującego  o dofinansowanie.”,  

 

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:  

„9a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, 

są składane pod rygorem odpowiedzialności 

Zmieniono art. 15ga 

 

Ust. 9 – wskazuje na otwarty katalog elementów wniosku („zawiera 

w szczególności”) – zmieniono katalog: 

1) wskazanie zabytku, o którym mowa w ust. 1, i tytułu prawnego 

składającego wniosek do tego zabytku; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 3 

(zamiast wykazu pracowników); 

3) oświadczenie  o  przeznaczeniu  wnioskowanej  kwoty  na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa 

w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 6;   

4) numer rachunku bankowego  podmiotu wnioskującego o 

dofinansowanie. 

 

Dodano ust.9a – wprowadzono rygor odpowiedzialności karnej za 

nieprawdziwe oświadczenie złożone we wniosku. 

  

Dodano ust 13 – uregulowanie kwestii odwołania od decyzji 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego. 

  

 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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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 oświadczeń.”,  

 

c) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:  

„13. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy, o której mowa w ust. 12, 

przysługuje odwołanie do samorządowego 

kolegium odwoławczego.  

14. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 

może przeprowadzać kontrolę w 

podmiotach, o których mowa w ust. 1, w 

zakresie wydatkowania środków Funduszu 

na wypłatę świadczeń zgodnie z 

przeznaczeniem i w tym celu może żądać 

okazania wszelkiej dokumentacji z tym 

związanej oraz żądać złożenia stosownych 

wyjaśnień.”; 

Dodano ust. 14, w którym upoważniono Dyrektora Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy do przeprowadzania kontroli  w zakresie 

wydatkowania środków z Funduszu.  
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12. po art. 15ga 

dodaje się 

15gb-15gg 

w 

brzmieniu: 

 

15gb-15gg 

 

Art. 15gb. 1. Pracodawca, o którym mowa w 

art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, u którego wystąpił spadek 

przychodów ze sprzedaży towarów lub usług 

w następstwie wystąpienia COVID-19 i w 

związku z tym wystąpił istotny wzrost 

obciążenia funduszu wynagrodzeń, może: 

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, o 

którym mowa w art. 15g ust. 4, 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, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

pracownika przed jego obniżeniem; 

2) objąć pracownika przestojem 

ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że 

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. 

Spadek 

przychodów 

Art. 15 gb wprowadza możliwość analogicznego jak przy art. 15 g 

obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 % lub objęcia parownika 

przestojem ekonomicznym w przypadku spadku przychodów i 

związanym z tym istotnym obciążeniem funduszu wynagrodzeń. 

 

Zamiast spadku obrotów uregulowanych w art. 15 g wprowadzono  

spadek przychodów powodujący istotny wzrost obciążenia 

funduszu: 

► Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń 

rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń 

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i 

przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego 

miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez 

przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z 

uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w 

porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego 

(miesiąc bazowy) 

► Dodatkowo (dodatkowe obostrzenie) przepisu nie stosuje się, 

jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów 

ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił 

istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, w 

rozumieniu ust. 2, wynosi mniej niż 0,3. 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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2. Przez istotny wzrost obciążenia funduszu 

wynagrodzeń rozumie się zwiększenie 

ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, 

z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników finansowanych 

przez pracodawcę i przychodów ze 

sprzedaży towarów lub usług z tego samego 

miesiąca kalendarzowego dowolnie 

wskazanego przez przedsiębiorcę i 

przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia poprzedzającego skorzystanie przez 

pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa 

w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do 

takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego 

(miesiąc bazowy); 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. 

3. Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o 

którym mowa w ust. 2, nie zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

którymi rozwiązano umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, 

którym obniżono wynagrodzenie w 

 

Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w ust. 2, nie 

zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano 

umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono 

wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości 

odpowiadającej wysokości tego obniżenia – ogranicza 

możliwość ponownego obniżenia.  

 

Czas trwania obniżenia/ przestoju: 

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem 

ekonomicznym, ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od 

miesiąca, w którym iloraz, o którym mowa w ust. 2, uległ 

zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca 

bazowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący 

przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny 

pracownika, który był nim objęty. 

 

Komentarz: finalnie pracownicy nie mają jasnej i klarownej 

informacji do kiedy pracują w obniżonym wymiarze czasu pracy lub 

w przestoju ekonomicznym. 
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trybie art. 15g ust. 8, w wysokości 

odpowiadającej wysokości tego 

obniżenia. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli iloraz 

kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

uwzględnieniem składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników finansowanych 

przez pracodawcę, i przychodów ze 

sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w 

którym wystąpił istotny wzrost obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, w rozumieniu ust. 2, 

wynosi mniej niż 0,3. 

5. Obniżenie czasu pracy albo objęcie 

pracownika przestojem ekonomicznym, o 

których mowa w ust. 1, ma zastosowanie w 

okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym 

iloraz, o którym mowa w ust. 2, uległ 

zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 

105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie 

dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, chyba że pracodawca 

wcześniej przywróci czas pracy 

obowiązujący przed jego obniżeniem lub 

zakończy przestój ekonomiczny pracownika, 

który był nim objęty. 

 

Zawiera się porozumienie w trybie art. 15g – jednak okres 

obowiązywania obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju 

ekonomicznego nie jest jasną konkretną datą. 
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6. Warunki i tryb wykonywania pracy w 

okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się 

w porozumieniu. Przepisy art. 15g ust. 11-15 

stosuje się odpowiednio. 

7. Obniżenie czasu pracy albo objęcie 

pracownika przestojem ekonomicznym, o 

których mowa w ust. 1, nie wyklucza 

możliwości złożenia wniosku o 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g 

ust. 1, jeżeli spełnione są przesłanki, o 

których mowa w tym przepisie. 

13. Art. 15gc 

art. 15gc 

Art. 15gc. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, 

pracodawca może udzielić pracownikowi, w 

terminie przez siebie wskazanym, bez 

uzyskania zgody pracownika i z pominięciem 

planu urlopów, urlopu wypoczynkowego 

niewykorzystanego przez pracownika w 

poprzednich latach kalendarzowych, w 

wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest 

obowiązany taki urlop wykorzystać. 

Zaległy urlop 

wypoczynkowy 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii  ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca może 

skierować pracownika w terminie przez siebie wskazanym i bez 

konieczności uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu 

urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez 

pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 

30 dni urlopu. W zależności od interpretacji, przyjęcie takiego 

przepisu może podważyć legalność dotychczasowej praktyki 

kierowania pracowników na zaległy urlop bez ich zgody (stanowisko 

Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej) bądź należy przyjąć iż wprowadza 30-dniowy limit 

wymiaru urlopu zaległego udzielonego bez zgody pracownika.  

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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14. Art. 15gd 

art. 15gd 

Art. 15gd. 1. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, 

w przypadku wystąpienia u pracodawcy w 

rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g 

ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w 

art. 15gb ust. 2, wysokość odprawy, 

odszkodowania lub innego świadczenia 

pieniężnego wypłacanego przez tego 

pracodawcę pracownikowi w związku z 

rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli 

przepisy przewidują obowiązek wypłacenia 

świadczenia, nie może przekroczyć 

dziesięciokrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w 

przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania 

umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło 

albo w związku z ustaniem odpłatnego 

Limit odprawy, 

odszkodowania 

lub innego 

świadczenia 

pieniężnego w 

zw. z 

rozwiązaniem 

umowy  

Ustanowienie limitu odprawy, odszkodowania lub innego 

świadczenia pieniężnego wypłacanego w związku z rozwiązaniem 

umowy (o pracę, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo 

w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji z wyłączeniem 

umowy agencyjnej) do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę.  

 

Limit taki obowiązuje, jeżeli u pracodawcy u którego nastąpił spadek 

obrotów gospodarczych o którym mowa w art. 15g ust. 9 lub istotny 

wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 

15gb ust. 2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-

19 i dotyczy sytuacji, gdy przepisy przewidują obowiązek wypłacenia 

świadczenia przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy 

będącej podstawą zatrudnienia.  

 

Tym samym przepis ten nie powinien mieć zastosowania w 

przypadku rozwiązania umowy będącej podstawą zatrudnienia za 

porozumieniem stron. Wątpliwości interpretacyjne może budzić to, 

co należy rozumieć pod pojęciem „innego świadczenia pieniężnego 

wypłacanego w związku z rozwiązaniem umowy”, a w szczególności 

czy przepis ten może być stosowany także do odszkodowań 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

https://ostrowski.legal/


 

40 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy 

agencyjnej. 

zasądzanych na rzecz pracowników w ramach postepowania 

sądowego. 

 

 

15. Art. 15ge 

art. 15ge 

Art. 15ge.  

1. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, 

w przypadku wystąpienia u pracodawcy w 

rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g 

ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w 

art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić 

obowiązki: 

1) tworzenia lub funkcjonowania 

zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego, 

3) wypłaty świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 

oraz z 2020 r. poz. 278). 

Zawieszenie 

obowiązków  

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19  w przypadku 

spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, 

lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym 

mowa w art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić obowiązki: 

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego, 

3) wypłaty świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 

oraz z 2020 r. poz. 278). 

 

W związku z obowiązującym terminem na dokonanie odpisu 

podstawowego (koniec maja 2020 r.) i w sytuacji gdy pracodawca 

odprowadzi odpis, nie ma przepisów które regulowałyby 

ewentualny zwrot dokonanego odpisu. Z uwagi na wejście w życie 

w dniu 24 czerwca 2020 niniejszego przepisu art. 15ge ust. 1 pkt 2 

nie będzie miał zastosowania.   

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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2. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w 

ust. 1, działają organizacje związkowe 

reprezentatywne, o których mowa w art. 

15g ust. 11 pkt 1 albo pkt 2, zawieszenie 

obowiązków, o których mowa w ust. 1, 

następuje w porozumieniu z tymi 

organizacjami związkowymi. 

3. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, 

w przypadku wystąpienia u pracodawcy w 

rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g 

ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w 

art. 15gb ust. 2, nie stosuje się postanowień 

układów zbiorowych pracy lub regulaminów 

wynagradzania, wprowadzonych na 

podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 

r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, ustalających wyższą wysokość 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych oraz inne świadczenia o 

charakterze socjalno-bytowym niż określa ta 

ustawa. W takim przypadku stosuje się 

W przypadku, gdy u pracodawcy działają organizacje związkowe, 

konieczne jest zwarcie porozumienia z takimi organizacjami w 

przedmiocie zawieszenia ww. obowiązków. Negatywnie należy 

ocenić konieczność konsultacji ze związkami, albowiem bez 

konsensu pracodawca-związki, nie będzie możliwe zawieszenie ww. 

obowiązków. W konsekwencji przepis ten będzie trudny do 

zrealizowania.  

 

Z takich samych przesłanek jak wskazane powyżej w stosunku do 

zawieszenia obowiązków, nie stosuje się postanowień układów 

zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, 

wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą 

wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 

inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa to 

ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten 

fundusz określoną w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 
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wysokość odpisu na ten fundusz określoną w 

tej ustawie. 

16. Art. 15gf 

art. 15gf 

Art. 15gf. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, 

strony umowy o zakazie konkurencji 

obowiązującym po ustaniu: 

1) stosunku pracy, 

2) umowy agencyjnej,  

3) umowy zlecenia,  

4) innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,  

5) umowy o dzieło 

– na rzecz których ustanowiono zakaz 

działalności konkurencyjnej, mogą ją 

wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. 

Rozwiązanie 

umowy o zakazie 

konkurencji 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o 

zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu: 

1) stosunku pracy, 

2) umowy agencyjnej,  

3) umowy zlecenia,  

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia,   

5) umowy o dzieło 

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, 

mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. 

 

Przyznanie możliwości rozwiązania umowy o zakazie konkurencji de 

facto po stronie podmiotu zatrudniającego, z zachowaniem 7-

dniowego terminu.  

 

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

17. Art. 15gg 

art. 15gg 

1. Podmioty, o których mowa w art. 15g ust. 

1, u których wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9, 

w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą 

zwrócić się z wnioskiem do dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze 

Dofinansowanie 

do wynagrodzeń 

pracownikom 

nieobjętym 

przestojem 

ekonomicznym 

Art. 15gg wprowadza dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku 

wystąpienia spadku obrotów w rozumieniu art. 15g ust 9 

pracownikom nieobjętym przestojem ekonomicznym ani 

obniżonym wymiarem czasu pracy. 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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względu na swoją siedzibę,  o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o 

wypłatę ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników, o których 

mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych: 

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, lub 

2) przestojem ekonomicznym w 

następstwie wystąpienia COVID-19, o 

którym mowa w art. 15g ust. 5, lub 

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w 

następstwie wystąpienia COVID-19, o 

którym mowa w art. 15g ust. 5 

– na zasadach określonych w ust. 3. 

2. Podmiotom, o którym mowa w ust. 1, 

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 od przyznanych świadczeń, o 

których mowa w ust. 1. 

ani obniżonym 

wymiarem czasu 

pracy 

Wnioski, o których mowa w ust. 1, są składane w formie 

elektronicznej. 

Świadczenia o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa 

w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających 

od miesiąca złożenia wniosku. 

 

 

Ust. 7 Podmiot, 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.  

 

Ust 8. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który otrzymał 

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może 

wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 

pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzenia. 

 

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy po stwierdzeniu 

kompletności wniosku i spełnienia przez podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, warunków, o których mowa w ust. 1, i kryteriów, o których 

mowa w art. 15g ust. 3, niezwłocznie występuje w formie 

elektronicznej do dysponenta Funduszu o przyznanie 
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3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 

muszą spełniać kryteria, o których mowa w 

art. 15g ust. 3. 

4. Wynagrodzenia pracowników, o których 

mowa w ust. 1, są dofinansowywane ze 

środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych do wysokości 

połowy wynagrodzeń, o których mowa w 

ust. 1, 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.  

5. 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 

limitu/zapotrzebowania na środki na wypłatę świadczeń, o których 

mowa w ust. 1, i środków, o których mowa w ust. 2, w tym także do 

wypłaty i rozliczania tych świadczeń i 2.  Dysponent Funduszu 

przekazuje dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy, na podstawie 

limitu/zapotrzebowania, środki Funduszu Gwarantowanych  

Świadczeń Pracowniczych. 

 

Świadczenia, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w 

ust. 1, 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.  

 

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu potrąceń ze 

świadczeń, odprowadza należne składki na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz  

Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 

6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, 

oraz środki, o których mowa w ust. 2, 

przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, 

przypadających od miesiąca złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

7. Podmiot, 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.  

8. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który 

otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników, nie może wypowiedzieć 

umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 

pracownika w okresie pobierania świadczeń 

na dofinansowanie wynagrodzenia.  

9. Wniosek o przyznanie dofinansowania 

zawiera w szczególności:   

1) informacje o wnioskowanej kwocie na 

dofinansowanie wynagrodzeń 

Komentarz: Kwestia problematyczna dot. równego traktowania 

pracowników w doborze do przestoju lub obniżonego wymiaru czas 

pracy. U większości podmiotów pracownicy zostali objęci już w 

całości albo przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem 

czasu pracy. 

Porozmawiaj z autorami  
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pracowników i liczbie pracowników, 

której to świadczenie dotyczy;  

2) dane wnioskodawcy oraz numer 

telefonu lub adres poczty 

elektronicznej umożliwiające kontakt z 

wnioskującym;  

3) numer rachunku bankowego podmiotu 

wnioskującego o dofinansowanie;  

4) oświadczenie o spełnianiu warunków 

określonych w ust. 1 i kryteriów, o 

których mowa w art. 15g ust. 3;  

5) oświadczenie o przeznaczeniu 

wnioskowanej kwoty na 

dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników, o których mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem ust. 5;  

6) oświadczenie, że wysokość 

wnioskowanej kwoty na 

dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników spełnia warunki 

określone w ust. 4;  

7) oświadczenie, że na dzień sporządzenia 

wniosku wnioskodawca sporządził 

wykaz pracowników uprawnionych do 

świadczeń wypłaconych z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i jednocześnie 

https://ostrowski.legal/
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zobowiązuje się dostarczyć wykaz na 

żądanie uprawnionych organów.  

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa 

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 oświadczeń.  

11. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 

po stwierdzeniu kompletności wniosku i 

spełnienia przez podmiot, o którym mowa w 

ust. 1, warunków, o których mowa w ust. 1, 

i kryteriów, o których mowa w art. 15g ust. 

3, niezwłocznie występuje w formie 

elektronicznej do dysponenta Funduszu o 

przyznanie limitu/zapotrzebowania na 

środki na wypłatę świadczeń, o których 

mowa w ust. 1, i środków, o których mowa 

w ust. 2, w tym także do wypłaty i rozliczania 

tych świadczeń i 2.  

12. Dysponent Funduszu przekazuje 

dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy, 

https://ostrowski.legal/
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na podstawie limitu/zapotrzebowania, 

środki Funduszu Gwarantowanych  

Świadczeń Pracowniczych.  

13. W przypadku stwierdzenia przez 

dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

złożenia przez podmiot, o którym mowa w 

ust. 1, wszystkich oświadczeń, o których 

mowa w ust. 9, oraz potwierdzenia we 

właściwych rejestrach prowadzenia 

działalności przez podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, dyrektor wojewódzkiego urzędu 

pracy przekazuje na rachunek bankowy 

podmiotu wskazanego we wniosku 

wnioskowaną kwotę na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników.  

14. Wypłata dofinansowania następuje w 

transzach odpowiadających ilości miesięcy 

wskazanych we wniosku.  

15. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, 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 

https://ostrowski.legal/
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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.  

16. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po 

dokonaniu potrąceń ze świadczeń, 

odprowadza należne składki na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz  

Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

17. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, 

przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy mogą podlegać 

egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz 

osób, dla których zostały przekazane.  

18. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do powiadamiania na piśmie w 

terminie 7 dni dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy o zmianie mającej wpływ na 

wysokość wypłacanej transzy środków.  

https://ostrowski.legal/
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19. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do rozliczenia otrzymanych 

świadczeń i środków z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy, w terminie do 30 dni od 

zakończenia okresu pobierania świadczeń.   

20. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa 

do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy 

w szczególności:  

1) dokumenty potwierdzające 

prawidłowość wykorzystania 

świadczeń i środków z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych zgodnie z 

przeznaczeniem;  

2) dokumenty, potwierdzające 

zatrudnienie pracowników, na których 

otrzymał świadczenie, przez okres 

wskazany we wniosku.  

21. Do rozliczenia przez wojewódzkie urzędy 

pracy przekazanych uprawnionym 

podmiotom świadczeń, o których mowa w 

ust. 1, i środków, o których mowa w ust. 2, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 15g 

ust. 3, 4, 16 oraz 18–20, a także art. 7–16 

https://ostrowski.legal/
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ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 

2 pkt 3 i ust. 3 pkt 8art. 15g ust. 17a.  

22. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 

może przeprowadzać kontrole w okresie 

pobierania dofinansowania oraz art. 13 pkt 2 

tej ustawy,w okresie 3 lat po zakończeniu 

okresu pobierania świadczeń u podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, w zakresie 

wydatkowania środków Funduszu na 

wypłatę świadczeń zgodnie z 

przeznaczeniem i w tym celu może żądać 

okazania wszelkiej dokumentacji z tym 

związanej oraz przepisy wykonawcze do tej 

ustawy.” żądać złożenia stosownych 

wyjaśnień.  

 

8) w art. 15j: 

23. a) Podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

który złożył przynajmniej jedno z 

oświadczeń, o których mowa w ust. 9, 

niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie 

poddał się kontroli lub nie wywiązał się z 

obowiązku określonego w ust. 8, jest 

obowiązany do zwrotu na rachunek 

https://ostrowski.legal/
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bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z 

którego otrzymał środki, całości otrzymanej 

pomocy wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, 

liczonymi od dnia przekazania środków 

wykorzystanych niezgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie.  

24. Zadania organów administracji, o 

których mowa w ust. 1, realizują dyrektorzy 

wojewódzkich urzędów pracy.  

25. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są 

składane w formie elektronicznej.  

26. Odmowa przyznania dofinansowania 

następuje w drodze decyzji 

administracyjnej.  

27. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy, o której mowa w ust. 26, 

przysługuje odwołanie do samorządowego 

kolegium odwoławczego”. 

18. w art. 15x w 

ust. 3 pkt 2 

otrzymuje 

brzmienie: 

art. 15x 

2) pracodawca odmawia udzielenia 

pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w 

tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

– Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz 

innego urlopu, a także przesuwa termin 

Organizacja pracy 

– 

przedsiębiorstwa 

szczególnej 

kategorii 

Uprawnienie pracodawcy 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.  

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
Porozmawiaj z autorami  
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takiego urlopu lub odwołuje pracownika z 

takiego urlopu, jeżeli został  on już  

pracownikowi  udzielony;  nie  dotyczy  to  

urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu 

wychowawczego. 

(definicja 15x  

ust. 2) 
Pracodawca ma prawo odmowy 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 w przypadku ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

Nowością jest wykluczenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu 

ojcowskiego i urlopu wychowawczego. 

 

 

19. w art. 15zb 

dotychczas-

sową treść 

oznacza się 

jako ust. 1 i 

dodaje się 

ust. 2 w 

brzmieniu: 

art. 15zb 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 

być złożony wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych 

udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym. 

Odroczenie 

terminu płatności 

lub rozłożenie na 

raty należności 

ZUS 

Zniesienie możliwości składania wniosku w formie papierowej 

(listem poleconym lub w placówce ZUS), tymczasem nie każdy 

płatnik jest zobowiązany do utworzenia profilu na PUE, co może 

stwarzać problem dla małych przedsiębiorców. 

 

Art. 47a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnicy 

składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą 

przekazywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie 

dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie 

wydruku z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

Komentarz: Forma ograniczająca uprawnionych do złożenia 

wniosku w dogodnej dla nich formie. 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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20. w art. 15zf: 

art. 15zf 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o 

którym mowa w ust.1, 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 31 

grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego 

dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji 

o ograniczeniu nieprzerwanych 

odpoczynków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, lub o podjęciu działań w celu 

zawarcia porozumienia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, 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 

 Za prawidłową należy uznać w końcu zmianę ust. 2 zarówno w 

zakresie daty, od której można liczyć spadek obrotów (tj. od 1 

stycznia 2020 r., a nie od 2.01.2020 r. jak do tej pory) jak i sytuacji 

do jakich ma odnosić się dzień poprzedzający wskazany w tym 

przepisie, a odnoszący się do sposobu liczenia spadku obrotów 

(dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu 

nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu działań w celu 

zawarcia porozumienia w zakresie wprowadzenia równoważnego 

systemu czasu pracy i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, jak 

również dotyczącego stosowania mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę 

zawartych z tymi pracownikami. 

 

Za właściwe uznać należy rozszerzenie definicji spadku obrotów 

również na sytuację związaną ze zwiększeniem ilorazu kosztów 

wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez  

pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego 

samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez 

przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r do dnia 

poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę ww. decyzji lub 

podjęcia działań w celu zawarcia odpowiednich ww. porozumień 

(dodany ust. 2a). 

 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego lub 

2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako 

stosunek obrotów z dowolnie 

wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 

r. do dnia poprzedzającego dzień 

podjęcia przez pracodawcę decyzji o 

ograniczeniu nieprzerwanych 

odpoczynków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, lub o podjęciu działań w celu 

zawarcia porozumienia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, 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.”, 

 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w 

brzmieniu: 

„2a. Przez spadek obrotów gospodarczych, o 

którym mowa w ust. 1, rozumie się również 
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zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń 

pracowników, z uwzględnieniem składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników 

finansowanych przez  pracodawcę i 

przychodów ze sprzedaży towarów lub usług 

z tego samego miesiąca kalendarzowego 

dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i 

przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez 

pracodawcę decyzji o ograniczeniu 

nieprzerwanych odpoczynków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub o podjęciu działań 

w celu zawarcia porozumienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie mniej niż o 

5% w porównaniu do takiego ilorazu z 

miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); 

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.  

2b. Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o 

którym mowa w ust. 2a, nie zalicza się: 
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1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

którymi rozwiązano umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, 

którym obniżono wynagrodzenie w 

trybie art. 15g ust. 8, w wysokości 

odpowiadającej wysokości tego 

obniżenia. 

2c. Przepisu ust. 2a nie stosuje się, jeżeli 

iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

uwzględnieniem składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników finansowanych 

przez pracodawcę, i przychodów ze 

sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w 

którym wystąpił  istotny wzrost obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 

0,3”. 

21. w art. 15zq: 

art. 15zq 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobie:  

1) prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców lub innych przepisów 

szczególnych, zwanej dalej „osobą 

prowadzącą pozarolniczą działalność 

gospodarczą”,  

 Zmiana redakcyjna – nadal, aby otrzymać świadczenie postojowe 

nie można podlegać ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu 

(podzielono tę redakcyjnie kwestię na osobę prowadzącą 

działalność – ust 4 oraz osobę na umowie zlecenia  ust 5) 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

https://ostrowski.legal/


 

58 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę 

zlecenia, inną umowę o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia 

albo umowę o dzieło, zwane dalej 

„umową cywilnoprawną”  

– przysługuje świadczenie postojowe.”, 

 

b) w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym 

z innego tytułu, chyba że podlega 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z 

tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej”, 

 

c) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym 

z innego tytułu.”; 

22. w art. 15zs 

ust. 6: 

art. 15zs 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 

być złożony wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą profilu 

 Forma złożenia wniosku o świadczenie postojowe- wprowadzono 

tylko elektroniczną. 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-
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informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych 

udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym. 

Forma ograniczająca uprawnionych do złożenia wniosku w 

dogodnej dla nich formie. 

 

 

cym po dniu 

ogłoszenia 

23. po art. 15zs 

dodaje się 

art. 15zsa w 

brzmieniu: 

art. 15zsa 

Art. 15zsa.  

1. W przypadku odmowy złożenia wniosku 

przez zleceniodawcę w sposób wskazany w 

art. 15zs ust. 2, osoba uprawniona, która 

jest zleceniobiorcą, może złożyć wniosek o 

świadczenie postojowe do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

zawiera:  

1) dane osoby uprawnionej, o której mowa 

w ust. 1:  

a) imię i nazwisko,  

 Dodano art. 15zsa – wprowadzone postanowienie reguluje sytuację 

zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmawia złożenia wniosku 

o świadczenie postojowe. Dano uprawnienie tym osobom do 

samodzielnego złożenia wniosku o świadczenie. 

wchodzą 

wżycie po 

upływie 

30dni od dnia 

ogłoszenia 
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b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano 

tego numeru, serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu,  

c) adres do korespondencji osoby 

uprawnionej;  

2) wskazanie rachunku płatniczego osoby 

uprawnionej, o której mowa w ust. 1, 

prowadzonego w kraju lub wydanego w 

kraju instrumentu płatniczego; 

3) oświadczenie osoby uprawnionej, o 

której mowa w ust. 1, potwierdzające:  

a) odmowę złożenia wniosku o 

świadczenie postojowe przez 

zleceniodawcę, w sposób wskazany 

w art. 15zs ust. 2,  

b) datę  zawarcia  i wysokość  

wynagrodzenia  z tytułu  umowy 

cywilnoprawnej,   

c) niedojście do skutku lub ograniczenie 

wykonywania umowy 

cywilnoprawnej z powodu przestoju 

w prowadzeniu działalności, o 

którym mowa w art. 15zq ust. 3,  

https://ostrowski.legal/


 

61 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

d) uzyskanie przez osobę wykonującą 

umowę cywilnoprawną w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek o świadczenie 

postojowe, przychodu nie wyższego 

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,  

e) niepodleganie ubezpieczeniom 

społecznym z innego tytułu oraz o 

wysokości  uzyskanych  przychodów  

z innych  umów cywilnoprawnych;   

4) dane zleceniodawcy:  

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,  

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego 

numeru – numery PESEL i REGON,  

c) adres do korespondencji; 5)  kopię 

umów cywilnoprawnych.  

3. Oświadczenie, o których mowa w ust. 2 

pkt 3, osoba uprawniona składa pod 
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rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. W 

oświadczeniu jest zawarta klauzula 

następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.  

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje art. 15zs ust. 6 i 7.” 

24. w art. 

15zua ust. 

3 

otrzymuje 

brzmienie: 

art. 15zua 

 3. Warunkiem przyznania kolejnego 

świadczenia postojowego jest wykazanie w 

oświadczeniu, że sytuacja materialna 

wykazana we wniosku,  o którym mowa w 

art. 15zs albo 15zsa, nie uległa poprawie. 

 Zmiana związana z dodaniem art. 15 zsa.  

Kolejne świadczenie postojowe w sytuacji złożenia oświadczenia o 

tym, że sytuacja materialna wskazana we wniosku nie uległa 

poprawie.  

 

 

wchodzą 

wżycie po 

upływie 

30dni od dnia 

ogłoszenia 

25. w art. 15zy 

ust. 1 i 2 

otrzymują 

brzmienie: 

art. 15zy 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

informuje Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o wysokości przychodu 

wykazanego we wniosku, o którym mowa w 

art. 15zs ust. 1 albo art. 15zsa ust. 1.  

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

o rozbieżnościach pomiędzy przychodem 

Wymiana 

informacji 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie informować Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego nie 

tylko we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1 (świadczenie 

postojowe – wniosek składany przez zleceniodawcę), ale także 

przychodu wskazanego we wniosku, o którym 15zsa ust. 1 

(świadczenie postojowe – wniosek składany przez osobę 

uprawnioną). 

 

Wchodzi w 

życie po 

upływie 30 

dni od dnia 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  

https://ostrowski.legal/
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook


 

63 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

wykazanym we wniosku, o którym mowa w 

art. 15zs ust. 1 albo art. 15zsa ust. 1, a 

przychodem wykazanym dla celów 

podatkowych. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych nie tylko o rozbieżnościach pomiędzy 

przychodem wykazanym we wniosku, o którym mowa w art. 15zs 

ust. 1 (świadczenie postojowe – wniosek składany przez 

zleceniodawcę) a przychodem wykazanym dla celów podatkowych, 

ale również o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym 

we wniosku, o którym mowa w art. 15zsa ust. 1 (świadczenie 

postojowe – wniosek składany przez osobę uprawnioną) a 

przychodem wykazanym dla celów podatkowych. 

 

Rozszerzenie obowiązku informowania o przychody wskazane we 

wniosku, o którym mowa w art. 15zsa ust. 1 (świadczenie postojowe 

– wniosek składany przez osobę uprawnioną - w zw. z dodaniem art. 

15zsa. 

 

Celem wprowadzonego zapisu jest weryfikacja przedstawionych 

oświadczeń.   

 

 

27. w art. 

15zzb: 

art. 15zzb 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przez spadek obrotów gospodarczych 

rozumie się zmniejszenie sprzedaży 

towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym obliczone jako stosunek 

Dofinansowanie 

do wynagrodzeń 

– starosta 

Zmiana pozwala na objęcie wnioskiem spadek od 1 stycznia 2020 r. 

a nie jak wcześniej od 2 stycznia 2020 r.  

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przypadających w okresie 

po dniu 31 grudnia 2019 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.”, 

 

b) uchyla się ust. 7, 

 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7c w 

brzmieniu: 

„7a. Dofinansowanie jest wypłacane w 

okresach miesięcznych, na podstawie 

danych dołączonych do wniosku, o których 

mowa w ust. 10 w pkt 5 i 6.  

Uchylono obowiązek (z ust 7) comiesięcznego składania 

oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników oraz 

kosztach ich wynagrodzeń (ułatwienie).  

 

Dodano jednak ust 7a-7c- zamiast comiesięcznych oświadczeń, 

kwota dofinansowania jest obliczana na podstawie danych z 

wniosku. Wprowadzano obowiązek terminowego (7-dniowy termin 

od zaistnienia zmiany) przekazywania zaistniałych zmian mających 

wpływ na wysokość dofinansowania (zamiast comiesięcznych 

odgórnych oświadczeń).  

 

Dodano ust 9a – wyjaśnienie znaczenia „utrzymania zatrudnienia” 

9a. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku  

► rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego 

umową, o której mowa w ust. 1, 

► rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub  

► wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na 

który przyznane zostało dofinansowanie.  

W przypadku, gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika 

zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa w 

ust. 1. 

 Porozmawiaj z autorami  

https://ostrowski.legal/
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook


 

65 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

7b. Przedsiębiorca jest obowiązany 

poinformować powiatowy urząd pracy w 

formie oświadczenia o każdej zmianie 

danych, o których mowa w ust. 10 w pkt 5 i 

6 mających wpływ na wysokość 

wypłacanego dofinansowania w terminie 7 

dni roboczych od dnia uzyskania informacji o 

jej wystąpieniu.  

7c. W przypadku zmiany danych, o których 

mowa w ust. 10 w pkt 5 i 6, mających wpływ 

na wysokość dofinansowania powiatowy 

urząd pracy ustala wysokość następnej 

transzy z uwzględnieniem zmian 

zgłoszonych przez przedsiębiorcę.”; 

 

d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:  

„9a. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w 

przypadku rozwiązania umowy o pracę przez 

pracownika objętego umową, o której mowa 

w ust. 1, rozwiązania z nim umowy o pracę 

na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub 

wygaśnięcia stosunku pracy tego 

pracownika, w okresie, na który przyznane 

zostało dofinansowanie. W przypadku gdy 

przedsiębiorca na miejsce tego pracownika 

Wniosek składa się po ogłoszeniu naboru – bez terminu (zmiana w 

ust. 10.). 

 

Dodano ust 13: Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie 

podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem 

egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i 

należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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zatrudni inną osobę zostaje ona objęta 

umową, o której mowa w ust. 1.”,  

 

e) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie:  

„Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca 

składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. We wniosku o 

przyznanie  

dofinansowania przedsiębiorca oświadcza 

o:”,  

 

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 

7b 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 
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odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.”,  

 

g) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:  

„13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 

1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji 

prowadzonej na rzecz osób, na których 

wynagrodzenia i należne od tych 

wynagrodzeń składki na ubezpieczenia 

społeczne to dofinansowanie zostało 

przekazane. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego.” 

28. w art. 

15zzc: 

art. 15zzc 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 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 31 grudnia 2019 do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu 

do łącznych obrotów z analogicznych 2 

 Zmiana pozwala na objęcie wnioskiem spadek od 1 stycznia 2020 r., 

a nie jak wcześniej od 2 stycznia 2020 r. 

 

Zmiany w ust. 8:  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa 

do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego 

urzędu pracy - brak terminu 14 dni od ogłoszenia naboru.  
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następują-
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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.”; 

 

b) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie:  

„Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca 

składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. We wniosku o 

przyznanie  

dofinansowania przedsiębiorca oświadcza 

o:”,  

 

c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:  

„11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 

1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich 
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przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego.” 

29. w art. 

15zzd: 

art. 15 zzd 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca 

składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy.”,  

 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega 

umorzeniu, pod warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził 

działalność gospodarczą przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”,  

 

c) uchyla się ust. 8,  

 

d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:  

„11. Środki pochodzące z pożyczki nie 

podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

 Wniosek o pożyczkę mikro przedsiębiorca składa do powiatowego 

urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę – dawniej 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.  

 

Zmiany w umorzeniu pożyczki (ust. 7) - Pożyczka wraz z odsetkami 

podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikro przedsiębiorca 

będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od 

dnia udzielenia pożyczki.  Brak jak wcześniej konieczności złożenia 

wniosku o umorzenie.  W konsekwencji czego uchylono ust 8.  

 

Dodano ust 11 -. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają 

egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego”. 

30. po art. 

15zzd 

dodaje się 

art. 15zzda 

w 

brzmieniu: 

art. 15zzda 

Art. 15zzda.  

1. W celu przeciwdziałania negatywnym 

skutkom COVID-19 starosta może, na 

podstawie umowy, udzielić ze środków 

Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej lub statutowej 

organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, które 

prowadziły działalność przed dniem 1 

kwietnia 2020 r.  

2. Wniosek o pożyczkę organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, składa do powiatowego 

urzędu pracy, właściwego ze względu na 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez 

dyrektora powiatowego urzędu pracy.  

3. Pożyczka może być udzielona do 

wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie 

może przekroczyć 10% przychodów w 

 Dodano art. 15 zzda – objęcie pożyczką od starosty także organizacji 

pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Warunek   

▪ prowadzenie działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., 

▪ wniosek organizacja składa do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru 

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (ust. 2.), 

▪ pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. (ust 3), 

▪ wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w 

poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji 

pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym 

nie może przekroczyć 100 000 zł (ust 3). 

 

Pożyczka ta jest oprocentowana- ust 4-  oprocentowanie pożyczki 

jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.  
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poprzednim roku bilansowym. Przychód 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w poprzednim 

roku bilansowym nie może przekroczyć 100 

000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, przedstawia w formie 

oświadczenia wysokość łącznych 

przychodów osiągniętych w poprzednim 

roku bilansowym.  

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i 

wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta 

weksli przyjmowanych przez Narodowy 

Bank Polski.  

5. Okres spłaty pożyczki nie może być 

dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 

kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

6. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty 

pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

Okres spłaty pożyczki (ust 5) - nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, 

z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada ministrów może 

przedłużyć okres spłaty pożyczki (ust 6). 

 

Warunki umorzenia pożyczki – ust 7 – organizacja  będzie prowadzić 

działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

 

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w 

ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych (ust 9). 

 

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek 

płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego (ust 10). 
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zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane.  

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega 

umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, będzie prowadzić działalność 

przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki. 8. Starosta dochodzi roszczeń z 

tytułu niespłaconych pożyczek.  

9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na 

zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi 

przychodu w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób prawnych.  

10. Środki pochodzące z pożyczki nie 

podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego. 

31. w art. 

15zze: 

art. 15zze 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3. Przez spadek przychodów z działalności 

statutowej rozumie się zmniejszenie 

przychodów z tej działalności obliczone jako 

stosunek łącznych przychodów z działalności 

 Zamiana w ust. 3 - Zmiana pozwala na objęcie wnioskiem spadek od 

1 stycznia 2020 r., a nie jak wcześniej od 2 stycznia 2020 r. 
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statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, 

przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 

2019 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania, w porównaniu do łącznych 

przychodów z działalności statutowej 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. Do przychodów z 

działalności statutowej nie wlicza się 

darowizn rzeczowych i finansowych 

otrzymanych w związku z realizacją działań 

w zakresie przeciwdziałania COVID-19”,  

 

b) uchyla się ust. 6,  

 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6c w 

brzmieniu:  

Uchylono ust 6 – gdzie był obowiązek składania comiesięcznie 

(celem otrzymania transzy dofinasowania) oświadczenia o 

zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych wnioskiem. 

Dodano za to ust 6a - . Dofinansowanie jest wypłacane w okresach 

miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku, o 

których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4. 

Dodano ust 6b – gdzie organizacja jest zobowiązana poinformować 

powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie 

danych, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, mających wpływ na 

wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych 

od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.   

Dodano ust. 6c - W przypadku zmiany danych, o których mowa w 

ust. 9 pkt 3 i 4, mających wpływ na wysokość dofinansowania, 

powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z 

uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez organizację pozarządową 

lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

 

Analogicznie do zmian w art. 15zzb dodano ust 8a -uregulowanie 

pojęcia obowiązku utrzymania zatrudnienia-  Przepisu ust. 8 nie 

stosuje się w przypadku: 

▪ rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego 

umową, o której mowa w ust. 1, 
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„6a. Dofinansowanie jest wypłacane w 

okresach miesięcznych, na podstawie 

danych dołączonych do wniosku, o których 

mowa w ust. 9 pkt 3 i 4.   

6b. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, są 

obowiązane poinformować powiatowy 

urząd pracy w formie oświadczenia o każdej 

zmianie danych, o których mowa w ust. 9 pkt 

3 i 4, mających wpływ na wysokość 

wypłacanego dofinansowania w terminie 7 

dni roboczych od dnia uzyskania informacji o 

jej wystąpieniu.   

6c. W przypadku zmiany danych, o których 

mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, mających wpływ na 

wysokość dofinansowania, powiatowy urząd 

pracy ustala wysokość następnej transzy z 

uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez 

organizację pozarządową lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.”,  

 

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:  

▪  rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub  

▪ wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na 

który przyznane zostało dofinansowanie.  

 

W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie, na miejsce tego pracownika 

zatrudnią inną osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa w 

ust. 1. 

 

Zmiany w ust 9 – brak terminu 14 dni na złożenie wniosku od 

ogłoszenia naboru. -Składa się go po prostu po ogłoszeniu naboru. 

 

Ust 10 – odpowiedzialność karna. 

Dodano ust. 12 - Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie 

podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem 

egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i 

należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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„8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w 

przypadku rozwiązania umowy o pracę przez 

pracownika objętego umową, o której mowa 

w ust. 1, rozwiązania z nim umowy o pracę 

na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub 

wygaśnięcia stosunku pracy tego 

pracownika, w okresie, na który przyznane 

zostało dofinansowanie. W przypadku gdy 

organizacja pozarządowa lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na miejsce 

tego pracownika zatrudnią inną osobę, 

zostaje ona objęta umową, o której mowa w 

ust. 1.”,  

 

e) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie:  

„Wniosek o dofinansowanie organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, składają do powiatowego 

urzędu pracy właściwego ze względu na 

swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez 
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dyrektora powiatowego urzędu pracy. We 

wniosku o przyznanie dofinansowania 

organizacja pozarządowa lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oświadcza o:”,  

 

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 

6b i 9, 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 oświadczeń.”,  

 

g) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:   

„12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 

1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji 

prowadzonej na rzecz osób, na których 

wynagrodzenia i należne od tych 
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wynagrodzeń składki na ubezpieczenia 

społeczne to dofinansowanie zostało 

przekazane. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego”. 

32. art. 15zze1 

otrzymuje 

brzmienie: 

 

art. 15zze1 

Art. 15zze1 

Pracodawca będący przedsiębiorcą, o 

którym mowa w art. 15zzb ust. 1, albo 

organizacją pozarządową lub podmiotem, o 

których mowa w art. 15zze ust. 1 lub w art. 

15zze2 ust. 1, korzystający z dofinansowania 

do wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), w części 

niepodlegającej dofinansowaniu na 

podstawie tej ustawy może otrzymać 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 

15zzb, art. 15zze albo art. 15zze2. Przepisów 

art. 15zzb ust. 12, art. 15zze ust. 11 i art. 

15zze2 ust. 12 nie stosuje się. 

 Dodano art. 15zze1 przesądzający o możliwości otrzymania 

dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego przez 

przedsiębiorcę (z art. 15 zzb) oraz organizacje  (z art. 15zze oraz 15 

zze2) w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 

Przepisów o tym,  że przedsiębiorca nie może uzyskać 

dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo 

zostaną sfinansowane z innych środków publicznych nie stosuje się. 

 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

32. po art. 

15zze1 

Art. 15zze2.   Dodano art. 15 zze2  - dofinansowanie starosty dla kościelnej osoby 

prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

wchodzi w 

życie z dniem 
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dodaje się 

art. 15zze2 

w 

brzmieniu: 

art. 15zze2 

1. Starosta może, na podstawie zawartej 

umowy, przyznać kościelnej osoby prawnej 

działającej 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 i wyznania, oraz jej jednostce 

organizacyjnej, dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń pracowników w 

rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze 

oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne.  

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.  

3. Dofinasowanie, o którym mowa w ust. 1, 

może być przyznane na okres nie dłuższy niż 

3 miesiące przypadające od miesiąca 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10, 

w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników objętych 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce 

organizacyjnej-  dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń 

pracowników (za pracownika – art. 15 g ust 4 oraz stosuje się 

odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 

usług). 

 

Ust. 3 – Dofinasowanie to może być przyznane na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku, 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.  

 

Ust. 4 – Rada ministrów może przedłużyć okres dofinansowania.  

 

Ust. 5 - Podmiot jest obowiązany poinformować powiatowy urząd 

pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, mających 

wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania.  

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 
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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.  

4. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym 

mowa w ust. 3, mając na względzie okres 

obowiązywania oraz skutki nimi wywołane.  

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany poinformować powiatowy 

urząd pracy w formie oświadczenia o każdej 

zmianie danych, o których mowa w ust. 10 

pkt 2 i 3, mających wpływ na wysokość 

wypłacanego dofinansowania w terminie 7 

dni roboczych od dnia uzyskania informacji o 

jej  wystąpieniu.  

6. W przypadku zmiany danych, o których 

mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, mających wpływ na 

wysokość dofinansowania, powiatowy urząd 

pracy ustala wysokość następnej transzy z 

uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 1.  

 

Ust. 7 Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do 

utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową, o której 

mowa w ust. 1, przez okres, na który zostało przyznane 

dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania warunku podmiot, 

zwraca dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu 

nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania starosty (ust 8 ). 

 

Brak obowiązku zwrotu – ust 9) Przepisu ust. 8 nie stosuje się w 

przypadku: 

▪ rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego 

umową, o której mowa w ust. 1,  

▪ rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub  

▪ wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na 

który przyznane zostało dofinansowanie.  

 

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, na miejsce tego 

pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową, o której 

mowa w ust. 1.  

 

Wniosek o dofinansowanie: 

https://ostrowski.legal/


 

80 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do utrzymania zatrudnienia 

pracowników objętych umową, o której 

mowa w ust. 1, przez okres, na który zostało 

przyznane dofinansowanie.  

8. W przypadku niedotrzymania warunku, o 

którym mowa w ust. 7, podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, zwraca dofinansowanie bez 

odsetek proporcjonalnie do okresu 

nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, 

w terminie  

30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty.  

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku 

rozwiązania umowy o pracę przez 

pracownika objętego umową, o której mowa 

w ust. 1, rozwiązania z nim umowy o pracę 

na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub 

wygaśnięcia stosunku pracy tego 

pracownika, w okresie, na który przyznane 

zostało dofinansowanie. W przypadku gdy 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, na 

miejsce tego pracownika zatrudni inną 

osobę, zostaje ona objęta umową, o której 

mowa w ust. 1.  

▪ składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu 

na swoją siedzibę, 

▪ w okresie od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy do dnia ogłoszenia zakończenia 

tego naboru, 

oświadczając: 

► o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy 

do trzeciego kwartału 2019 r.;  

► zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;  

► wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników 

objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenia społeczne;  

►  numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku 

prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

statutowej. 

 

Ust. 11 – odpowiedzialność karna.  

 

Podmiot, nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te 

same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 

publicznych.  
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10. Wniosek o dofinansowanie podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, składa do 

powiatowego urzędu pracy właściwego ze 

względu na swoją siedzibę w okresie od dnia 

ogłoszenia naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy do dnia 

ogłoszenia zakończenia tego naboru, 

oświadczając o:  

1) niezaleganiu w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do 

trzeciego kwartału 2019 r.;  

2) zatrudnianiu pracowników objętych 

wnioskiem;  

3) wysokości wynagrodzenia każdego z 

pracowników objętych wnioskiem i 

należnych od tego wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenia społeczne;  

4) numerze rachunku bankowego albo 

numerze rachunku prowadzonego w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej właściwego dla 

prowadzonej działalności statutowej.  

Dofinansowanie, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, 

na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na 

ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. 

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. 
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11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 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 oświadczeń.  

12. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie 

może otrzymać dofinansowania w części, w 

której te same koszty zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków publicznych.  

13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 

1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji 

prowadzonej na rzecz osób, na których 

wynagrodzenia i należne od tych 

wynagrodzeń składki na ubezpieczenia 

społeczne to dofinansowanie zostało 

przekazane. Środki te, w razie ich 

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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33. w art. 

15zzzzzp w 

ust. 1: 

art. 

15zzzzzp 

po wyrazach „lub wojewodę” dodaje się 

wyrazy „oraz w innych jednostkach sektora 

finansów publicznych, o których mowa w 

art. 9 pkt 5–9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych” 

  wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

34. w art. 31q: 

art. 31q 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:  

„1. Koszty, o których mowa w art. 15zzb–

15zze oraz art. 15zze2, oraz koszty ich 

obsługi są finansowane w roku 2020 ze 

środków Funduszu Pracy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, w ramach kwot ujętych w planie 

finansowym Funduszu Pracy na rok 2020.   

1a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, 

wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na 

koszty, o których mowa w art. 15zzb–15zze 

oraz art. 15zze2.” 

 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

„4. Na finansowanie zadań, o których mowa 

w art. 15zzd, 15zzda oraz art. 15zze2, 

przeznacza się środki Funduszu Pracy w 

ramach ustalonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla 

Finansowanie 

zadań 

Zmiana  w ust. 1 i 1a, 4, 7 i 7  to konsekwencja dodania art. 15zze2 

 

Ust. 8 - Minister właściwy do spraw pracy może uruchomić 

dodatkowe środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, po 

zasileniu na ten cel Funduszu Pracy środkami Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19”. 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, z 

mocą od dnia 

1 kwietnia 

2020 r. 
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samorządów powiatów kwot środków 

(limitów) Funduszu Pracy na finansowanie  

programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 

2, 2t i 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, z wyłączeniem środków Funduszu 

Pracy na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy.   

5. Na finansowanie zadań, o których mowa 

w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, mogą 

być przeznaczone dodatkowe środki 

Funduszu Pracy z rezerwy ministra 

właściwego do spraw pracy, o której mowa 

w art. 109 ust. 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.”,  

 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. W przypadku zgłoszeń marszałków 

województw dotyczących wyczerpania w 

województwie środków Funduszu Pracy na 

realizację zadań, o których mowa w art. 
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15zzb–15zze oraz art. 15zze2, minister 

właściwy do spraw pracy może dokonać 

zmian w planie finansowym Funduszu Pracy 

polegających na zwiększeniu na ten cel 

kosztów Funduszu i odpowiednim 

zmniejszeniu stanu środków Funduszu na 

koniec roku budżetowego.”,  

 

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„8. Minister właściwy do spraw pracy może 

uruchomić dodatkowe środki Funduszu 

Pracy z przeznaczeniem na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, po zasileniu na ten cel Funduszu 

Pracy środkami Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19”. 

35. w art. 31w: 

art.. 31w 

wyrazy „lub art. 15zzc–15zze” zastępuje się 

wyrazami „,art. 15zzc– 15zze lub art. 

15zze2” 

 Zmiana redakcyjna  wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, 

36. w art. 31zo: 

art. 31zo 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Na wniosek duchownego albo 

przełożonego domu zakonnego lub innej 

Zwolnienie z 

obowiązku 

opłacenia 

nieopłaconych 

Odtąd zmiana katalogu osób uprawnionych do złożenia wniosku – 

dotychczas był to tylko duchowny będący płatnikiem składek, na 

podstawie nowelizacji będą to duchowny albo przełożony domu 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-
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zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub 

zakonnej będących płatnikiem składek 

zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe oraz na 

ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu 

bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.”,  

 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi i duchownych.”; 

należności z 

tytułu składek na 

ubezpieczenia 

społeczne 

duchownych 

 

 

 

 

 

Obliczanie liczby 

ubezpieczonych 

do zwolnienia z 

obowiązku 

opłacenia 

nieopłaconych 

należności z 

tytułu składek na 

ubezpieczenia 

społeczne 

zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej 

będących płatnikiem składek. 

 

Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać nie tylko 

pracowników młodocianych, ale również duchownych. 

 

 

cym po dniu 

ogłoszenia 

37. w art. 31zp 

ust. 4: 

art. 31zp 

 „4. Wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek może być złożony wyłącznie w 

formie dokumentu elektronicznego za 

pomocą profilu informacyjnego 

utworzonego w systemie 

Wniosek o 

zwolnienie z 

opłacania 

składek 

Zniesienie możliwości składania wniosku w formie papierowej 

(listem poleconym lub w placówce ZUS), tymczasem nie każdy 

płatnik jest zobowiązany do utworzenia profilu na PUE, co może 

stwarzać problem dla małych przedsiębiorców. 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  
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teleinformatycznym udostępnionym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych 

udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym.” 

 

Art. 47a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnicy 

składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą 

przekazywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie 

dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie 

wydruku z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

 

Forma ograniczająca uprawnionych do złożenia wniosku w 

dogodnej dla nich formie. 

38. w art. 31zr 

dodaje się 

ust. 3 

brzmieniu: 

art. 31zr 

„3. Płatnika składek, który złożył wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, do dnia 

rozpatrzenia tego wniosku uważa się za 

niezalegającego w opłacaniu składek, o 

których mowa w art. 31zo, należnych za 

okres wskazany w tym wniosku.” 

Informacja o 

składkach 

Traktowanie płatnika składek od dnia złożenia wniosku o zwolnienie 

z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku jako 

niezalegającego w opłacaniu składek ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, dotyczy to 

składek należnych za okres wskazany w tym wniosku. 

 

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

39. art. 31zw 

otrzymuje 

brzmienie: 

art. 31zw 

Art. 31zw.  

1. Skutki finansowe w wysokości zwolnienia 

z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

Finansowanie 

składek, które 

zostały 

zwolnione z 

Zmiana sposobu finansowania w porównaniu do dotychczasowego 

stanu prawnego. Uprzednio tylko dotacja z budżetu państwa, odtąd 

będą to również środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  
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zdrowotne, o których mowa w art. 31zo, są 

finansowane ze środków Funduszu, o 

którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy 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. poz. 568 i 695), lub w formie dotacji z 

budżetu państwa. 

2. Do zmian planu finansowego Narodowego 

Funduszu Zdrowia na 2020 r. w zakresie 

środków przekazywanych Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia z Funduszu, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 124 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych  oraz 

nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 

121 tej ustawy. 

obowiązku 

opłacenia  
Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 

2020 r. w zakresie środków przekazywanych Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia z Funduszu stosuje się przepis art. 124 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych  oraz nie stosuje się 

przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 tej ustawy. 

 

art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw 

zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może 

dokonać przesunięcia kosztów w planie finansowym centrali 

Funduszu oraz przesunięcia kosztów w ramach kosztów 

administracyjnych w planie finansowym Funduszu, a także dokonać 

zmiany planu finansowego w zakresie środków przekazywanych 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dotacji budżetu państwa. 

 

art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez 

oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla 

ubezpieczonych, z wyłączeniem środków odpowiadających 

przychodom wymienionym w art. 125, dzieli się pomiędzy oddziały 

wojewódzkie Funduszu uwzględniając: 
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1) liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim 

Funduszu; 

2) wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz 

wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia 

wysokospecjalistyczne; 

3) ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w 

zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z 

grupą odniesienia. 

4. Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 

przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż 

wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla 

danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie 

finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 

3. 

 

art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

1. Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego Funduszu 

i przedstawia go, w celu zaopiniowania, w terminie do dnia 1 lipca 

roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan: 

1) Radzie Funduszu; 

2) komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji 

właściwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania projektu planu finansowego jest równoznaczne z 

wydaniem pozytywnej opinii. 

3. Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli zostały wydane, sporządza plan finansowy Funduszu i 

przekazuje go wraz z tymi opiniami w terminie do dnia 15 lipca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan 

finansowy Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

5. W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaże w terminie, o 

którym mowa w ust. 3, planu finansowego Funduszu, minister 

właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych ustala, w drodze zarządzenia, plan 

finansowy Funduszu do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, 

którego dotyczy ten plan. 

 

 

40. w art. 

31zy10 ust. 

4: 

art. 31zy10 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 

być złożony wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez 

Odsetki za 

zwłokę 

Zniesienie możliwości składania wniosku w formie papierowej 

(listem poleconym lub w placówce ZUS), tymczasem nie każdy 

płatnik jest zobowiązany do utworzenia profilu na PUE, co może 

stwarzać problem dla małych przedsiębiorców. 

 

Wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  

https://ostrowski.legal/
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook


 

91 

 

 TARCZA 4.0  ALERT PRAWNY COVID-19  

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych 

udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym. 

Art. 47a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnicy 

składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą 

przekazywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie 

dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie 

wydruku z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

 

Komentarz: Forma ograniczająca uprawnionych do złożenia 

wniosku w dogodnej dla nich formie. 

 

 

41. art. 31zz 

otrzymuje 

brzmienie: 

 

art. 31zz 

Art. 31zz.  

1. Osoby objęte ubezpieczeniem 

emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, zwalnia się z 

obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 

2020 r. 

2. Skutki finansowe w wysokości zwolnienia 

z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek, o których mowa w ust. 1, są 

finansowane ze środków Funduszu, o 

którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

Zwolnienie z 

opłacania 

składek rolników 

Zmiana redakcyjna w ust. 1. 

 

Zmiana sposobu finansowania w porównaniu do dotychczasowego 

stanu prawnego. Uprzednio tylko dotacja z budżetu państwa, odtąd 

będą to również środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami  
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 

lub w formie dotacji z budżetu państwa. 

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 21 maja 2020 r. 

42. art. 95 1. Do dofinansowań, o których mowa w art. 

15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 

77, przyznanych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzb i art. 

15zze ustawy zmienianej w art. 77, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

2. Wnioski o dofinansowanie, o których 

mowa w art. 15zzb i art. 15zze ustawy 

zmienianej w art. 77, złożone przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy i 

nierozpatrzone do tego dnia, podlegają 

rozpatrzeniu bez konieczności dokonywania 

w nich zmian w zakresie określonym w art. 

15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 

77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Umowy o dofinansowanie, o których mowa 

w art. 15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej w 

art. 77, podpisane przez przedsiębiorców 

razem z wnioskiem o dofinansowanie przed 

Stosowanie 

niniejszej ustawy 

Do dofinansowań z art. 15zze, art. 15zze – przyznanych przed 

wejściem w życie Tarczy 4.0, stosuje się Tarczę 4.0. 

 

Wnioski złożone wcześniej i nierozpatrzone o dofinansowanie z 15 

zzb oraz 15zze, będą rozpatrywane bez konieczności ich zmiany. 

 

Do umów o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb i art. 

15zze podpisane przez przedsiębiorców razem z wnioskiem o 

dofinansowanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzb i 

art. 15zze ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.  

 

Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje przedsiębiorców, 

organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

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

publicznego i o wolontariacie, o zmianach, o których mowa w ust. 2 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, 
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dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie 

określonym w art. 15zzb i art. 15zze ustawy 

zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.  

3. Umowy o dofinansowanie, o których 

mowa w art. 15zzb i art. 15zze ustawy 

zmienianej w art. 77, zawarte przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają 

zmianie z mocy prawa w zakresie 

określonym w art. 15zzb i art. 15zze ustawy 

zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.  

4. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie 

informuje przedsiębiorców, organizacje 

pozarządowe i podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, o zmianach, o których 

mowa w ust. 2 i 3, przez ogłoszenie na tablicy 

informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz 

w postaci elektronicznej z wykorzystaniem 

strony internetowej urzędu. 

i 3, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu 

pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony 

internetowej urzędu. 

 

43. art. 96 Nabory wniosków o dofinansowanie, o 

których mowa w art. 15zzb ust. 10, art. 15zzc 

ust. 8 i art. 15zze ust. 9 ustawy zmienianej w 

Okres naborów 

na wnioski  

Nabory na wnioski z art. 15 zzb, 15 zzc, 15zze ogłoszone przed 

Tarczą 4.0 i niezakończone przed tą datą (z upływem 14 dni) nie 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

Porozmawiaj z autorami  
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redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

art. 77, ogłoszone przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy i niezakończone 

przed tą datą, nie kończą się z upływem 14-

dniowego terminu, lecz trwają do dnia 

ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. 

kończą się lecz trwają do dnia ogłoszenia ich zakończenia przez 

dyrektora urzędu pracy. 

 

 

cym po dniu 

ogłoszenia, 

44. art. 97 1. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd 

ustawy zmienianej w art.  

77, udzielonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd 

ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.  

2. Wnioski o udzielenie pożyczki, o których 

mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 

77, złożone przez mikroprzedsiębiorców 

przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy i nierozpatrzone do tego dnia, 

podlegają rozpatrzeniu bez konieczności 

dokonywania w nich zmian w zakresie 

określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej 

w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. Umowy o udzielenie pożyczki, o 

których mowa w art. 15zzd ustawy 

zmienianej w art. 77, podpisane przez 

mikroprzedsiębiorców razem z wnioskiem o 

przyznanie pożyczki przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z 

Przepisy 

przejściowe dot. 

pożyczek 

Do pożyczek z art. 15zz udzielonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

To samo dotyczy wniosków o udzielenie pożyczek – bez 

konieczności ich zmiany. 

Umowy ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 

15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.  

Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje 

mikroprzedsiębiorców o zmianach, o których mowa w ust. 2 i 3, 

przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy 

oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej 

urzędu. 

 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, 

Porozmawiaj z autorami  

Porozmawiaj z autorami  
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regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

mocy prawa w zakresie określonym w art. 

15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

3. Umowy o udzielenie pożyczki, o których 

mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 

77, zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy 

prawa w zakresie określonym w art. 15zzd 

ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.  

4. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie 

informuje mikroprzedsiębiorców o 

zmianach, o których mowa w ust. 2 i 3, przez 

ogłoszenie na tablicy informacyjnej w 

siedzibie urzędu pracy oraz w postaci 

elektronicznej z wykorzystaniem strony 

internetowej urzędu. 

45. art. 98 Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy zajęto w toku egzekucji środki z 

tytułu wypłaconych przedsiębiorcom 

dofinansowań, o których mowa w art. 15zzb, 

art. 15zzc i art. 15zze ustawy zmienianej w 

art. 77, lub z tytułu pożyczki, o której mowa 

w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, 

dalsza egzekucja z tych środków jest 

niedopuszczalna, a zajęte i 

Egzekucja  Jeżeli zajęto w toku egzekucji środki z dofinansowania ( z art. 15zzb, 

15zzc, 15zze) dalsza egzekucja z tych środków jest niedopuszczalna, 

a zajęte i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi. 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, Porozmawiaj z autorami  
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Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Treść przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz Wejście w 

życie 

nierozdysponowane sumy podlegają 

zwrotowi. 

46. art. 99 Wnioski o dofinansowanie, o których mowa 

w art. 15zzb ust. 10, art.  

15zzc ust. 8 i art. 15zze ust. 9 ustawy 

zmienianej w art. 77, oraz wnioski o 

pożyczkę, o których mowa w art. 15zzd ust. 

2 ustawy zmienianej w art. 77, złożone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w 

powiatowych urzędach pracy właściwych na 

podstawie przepisów art. 15zzb ust. 10, art. 

15zzc ust. 8 i art. 15zze ust. 9 ustawy 

zmienianej w art. 77 w brzmieniu 

dotychczasowym, i nierozpatrzone do tego 

dnia, podlegają rozpatrzeniu przez te 

powiatowe urzędy pracy. 

 Wnioski o dofinansowanie z 15zzb, 15zzc, 15zze 15zzd  złożone 

przed dniem wejścia w życie zmiany – podlegają rozpatrzeniu przez 

te powiatowe urzędy pracy. 

 

 

wchodzi w 

życie z dniem 

następują-

cym po dniu 

ogłoszenia, 
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Lidia Mucha  

aplikant radcowski  

 

608 391 142 

l.mucha@ostrowski-legal.net    

Izabela Błaszkiewicz 

radca prawny, wspólniczka 

 

727 591 146 
i.blaszkiewicz@ostrowski-legal.net     

Paulina Kużdowicz 

aplikant radcowski 

 

727 591 259  
p.kuzdowicz@ostrowski-legal.net   

Agnieszka Bieniek 

radca prawny 

 

533 242 084 
agnieszka.bieniek@ostrowski-legal.net  

Sylwia Benc 

radca prawny 

 

726 475 012 
s.benc@ostrowski-legal.net  

  

Aleksandra Ziętek  

radca prawny   

 

727 591 253 

a.zietek@ostrowski-legal.net 
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Opieka prawna 

ONLINE 
- prawo pracy 

Doradzamy efektywnie 

i bezpiecznie również na odległość 

www.ostrowski.legal 

§ 

Umów konsultację 
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

Spółka komandytowa 
ul. Lubicka 53  

87-100 Toruń 
 

sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Toruniu  

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000420141, NIP: 9562300054 

 

tel. (+48 56) 651 07 93, 94     (+48) 724 679 513 

fax (+48 56) 621 13 81  

 

torun@ostrowski-legal.net 

www.ostrowski.legal 
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