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Tarcza Antykryzysowa zmaterializowana w formie ustawy 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 z dnia 31 marca 2020 roku („Ustawa”) stała 
się nową rzeczywistością prawną pracodawców od 1 kwietnia 2020 roku.  

Niniejsze opracowanie odnosi się do elementów socjalnych Ustawy, z wyłączeniem kwestii podatkowych oraz 

bankowych, które z uwagi na swą złożoność wymagają odrębnego, specjalistycznego opracowania.  

Zwracamy uwagę, iż w związku z ustaleniem Ustawy została uruchomiona rządowa platforma informacji 

zawierająca wnioski do poniżej opisane wsparcie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-

pensji-swoich-pracownikow  Wnioski oraz umowa z przedsiębiorcą są oparte o rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc, gdyż ustawę o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 11 października 203 roku wraz z aktami wykonawczymi, 

stosuje się pomocniczo.  

Ustawa dzieli pomoc finansową dla pracodawcy na trzy główne pakiety: 

1) dofinansowanie dla wszystkich przedsiębiorców z FGŚP - wynagrodzenia pracowników oraz zleceniobiorców  

Wniosek i lista załączników tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-

pracownikow  

2) dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez starostę 

 

Wniosek i lista załączników tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-

wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-

spoleczne  

 

3) wsparcie dla mikro przedsiębiorców (pożyczki, zwolnienie z ZUS) [informacja szczegółowa na życzenie] 

Wniosek i lista załączników tutaj: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-

antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398 https://www.gov.pl/web/gov/anuluj-zus-na-3-miesiace 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-

srodkow-funduszu-pracy  

 

I. DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW FGŚP 

Pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w następstwie 

wystąpienia COVID-19 - o wypłatę z FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 

a) objętych przestojem 

b) obniżonym wymiarem czasu pracy  

 

Pracodawca może także wnioskować o środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

należne od pracodawcy od ww. świadczeń  

 

Zasady ogólne: 

 

1) Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 w dniu składania wniosku 

2) Świadczenia oraz środki przysługują tylko w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

3) Nie można uzyskać dwóch świadczeń w odniesieniu do tego samego pracownika 

4) Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną  

5) Pracodawca musi spełniać kryteria (z ustawy o przestoju ekonomicznym):  

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
https://www.gov.pl/web/gov/anuluj-zus-na-3-miesiace
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
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▪ nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:  

 

✓ zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję 

urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia 

terminu płatności albo  

 

✓ zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub 

Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1,  

a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia 

uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości  

w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz 

Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu 

tych składek lub o odroczenie płatności tych składek. Niezaleganie  musi wystąpić w III kwartale 2019 

 

▪ wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 

3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.1)).  

▪ Musi wystąpić spadek obrotu 

 

Definicja spadku obrotów: 
▪ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych 
obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest  
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

 
▪ nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; 
za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku 
gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym 
niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego 

 

 

Zasady szczegółowe:  

 

1) Dofinansowanie do wynagrodzenia w przypadku przestoju ekonomicznego - w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia w Polsce   

Warunek dofinansowania: wynagrodzenie w czasie przestoju zostało obniżone o maksymalnie 50% i jest zgodne 

z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. 

2) Dofinansowanie do wynagrodzenia w przypadku, w którym pracodawca nie ogłasza przestoju, ale decyduje 

się na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników, a w konsekwencji, wynagrodzenia - w wysokości nie 

większej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału  

Warunki dofinansowania: (i) wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do 0.5 

etatu, a (ii) wynagrodzenie jest ustalone zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4toltqmfyc4nbxhezdkmbtgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4toltqmfyc4nbxhezdkmbvgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4toltqmfyc4nbxhezdkmbvgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4to
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnzwgi2dsltwmvzc4mjxhe4tm
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• dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane  

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 

Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS na dzień złożenia wniosku  

 

• obniżenie wynagrodzenia / wymiaru  & przestój ekonomiczny ustala się w porozumieniu ze związkami 

zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. W porozumieniu określa się co najmniej: 

o grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; 

o obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

o okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy. 

• przy ustalaniu przestoju ekonomicznego/obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się wypowiedzeń 

zmieniających (art. 42 § 1-3 KP) 

 

UWAGA: do wypłaty i rozliczenia świadczeń i środków jak wyżej stosuje się następujące przepisy ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz przepisy wykonawcze do tego ustawy,  

a konkretnie: art. 3 ust 2 oraz art. 7-16. 

• Art. 3 ust 2  - pomoc stosuje się do podmiotu:  
który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy: 
a)zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję 
urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia 
terminu płatności albo 
b)zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub 
Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a 
przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający 
poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie 
płatności tych składek; 
Art. 7 [Wyłączenie prawa do świadczeń] Świadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 
nie przysługują pracownikowi, z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu 
pracy na podstawie art. 4, jeżeli w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za 
czas choroby określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669) lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.3)). 
Art. 8 [Wniosek] 
1. Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń 
dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do marszałka województwa właściwego ze względu 
na siedzibę tego przedsiębiorcy. 
2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty: 
1)kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w 
sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a; 
2)plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie na raty należności 
z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 2 lit. b albo ust. 1a pkt 3 lit. b; 
3)kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2. 
4)(uchylony) 
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3. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o: 
1)posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców; 
2)wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 
ust. 1a pkt 2 w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1; 
3)braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 
4)niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 albo 
ust. 1a pkt 3; 
5)nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 
2  
6)liczbie zatrudnianych pracowników; 
7)numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej; 
8)  [NIE MA ZASTOSOWANIA] 
9)obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe; 
10)nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń 
wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok 
kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń 
wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie 
spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń marszałek województwa  
w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku  
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek  
o przyznanie świadczeń pozostawia się bez rozpoznania. 
Art. 9 [Limit świadczeń] 
1. Marszałek województwa w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 albo 1a, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie 
świadczeń występuje do dysponenta Funduszu o przyznanie limitu wydatków na wypłatę świadczeń 
finansowanych na podstawie ustawy oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu zawiera 
z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. W przypadku nieuzyskania limitu marszałek 
województwa w formie pisemnej odmawia przyznania świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 
ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. 
2. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 albo 
1a, marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku  
o przyznanie świadczeń odmawia w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy o wypłatę 
świadczeń. 
3. Przedsiębiorca składa marszałkowi województwa harmonogram miesięcznych wypłat świadczeń,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, i ich 
wysokości, niezwłocznie po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń. 
4. Marszałek województwa składa dysponentowi Funduszu zapotrzebowanie na środki, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3. 
Art. 10 [Przekazanie środków] Dysponent Funduszu przekazuje marszałkowi województwa, na podstawie 
umowy o wypłatę świadczeń zawartej między marszałkiem województwa a przedsiębiorcą oraz 
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zapotrzebowań złożonych przez marszałka województwa, uwzględniających terminy wynikające  
z harmonogramu, o którym mowa w art. 9 ust. 3, środki Funduszu na: 
1)wypłatę pracownikom przedsiębiorcy świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1; 
2)opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 
Art. 11 [Wykaz] Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu pracowników uprawnionych do 
świadczeń wypłacanych z Funduszu, zwanego dalej ,,wykazem'', składanego przez przedsiębiorcę za okres 
od pierwszego dnia, za który świadczenie jest należne, do ostatniego dnia miesiąca, oraz co miesiąc do 
końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne, marszałek województwa przekazuje na 
rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 
w art. 9 ust. 3. 
Art. 12 [Potrącenia] 
1. Świadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz wynagrodzenia, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca pracownikom po potrąceniu składek 
na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczących potrącania tych 
należności z wynagrodzenia za pracę.  
2. Przedsiębiorca po dokonaniu potrąceń ze świadczeń i wynagrodzeń, o których mowa w art. 5, 
odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz 
Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Środki, o których mowa w art. 11, przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 
mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zostały przekazane. 
Art. 13 [Niemożność wypowiedzenia umowy o pracę] Przedsiębiorca, który na podstawie umowy  
o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie może wypowiedzieć umowy o pracę  
z przyczyn niedotyczących pracownika: 
1)w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 pkt 1, oraz 
2)w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy. 
Art. 14 [Kontrola przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń] 
1. Przedsiębiorca jest obowiązany do powiadamiania na piśmie marszałka województwa o każdej zmianie 
okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1  
i ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. 
2. Przedsiębiorca jest obowiązany do rozliczenia środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 3. 
3. Marszałek województwa może przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania 
postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń  
na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania 
otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  
i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych 
wyjaśnień. 
Art. 15 [Zwrot] 
1. W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o wypłatę 
świadczeń, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli, o której mowa w art. 14 ust. 
3, jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy marszałka województwa, z którego otrzymał środki, 
całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie  
z metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 
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i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6), naliczonymi od dnia następującego po dniu 
przekazania przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 
na rachunek przedsiębiorcy. 
2. Jeżeli niespełnienie warunków zawartych w umowie o wypłatę świadczeń polega na wykorzystaniu 
pomocy, o której mowa w art. 10, niezgodnie z przeznaczeniem, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu 
na rachunek bankowy marszałka województwa, z którego otrzymał środki, kwoty pomocy wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie  
z metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 
i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez marszałka województwa 
środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na rachunek przedsiębiorcy. 
Art. 16 [Informacja] Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy - 
dysponentowi Funduszu miesięczną informację dotyczącą wykorzystania środków Funduszu na wypłatę 
świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3. 

 

II. PAKIET DLA MIKRO/MAŁYCH/ŚREDNICH/ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

I WYKONUJĄCYCH UMOWY AGENCYJNE, ZLECENIA I INNE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 

Komu przysługuje? 

• Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 

• wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług 

• osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obywatele + legalni cudzoziemcy) 

• świadczenie jednorazowe - Rada Ministrów może przyznać ponowną wypłatę świadczenia (dla ograniczonego 

kręgu odbiorców) 

Warunki? 

• jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu 

• gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio 

przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub 

zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie  co 

najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie 

postojowe 

• Osobie prowadzącej działalność gosp. postojowe przysługuje jeżeli: 

o nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód  

z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego  

w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS  

na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS na dzień złożenia wniosku ; 

• zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wcześniej niż po dniu 31 stycznia 2020 

r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia  z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z FUS na dzień złożenia wniosku Osobie wykonującej umowę 

cywilnoprawną postojowe przysługuje jeżeli: 
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o umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.; 

o wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. 

Wyjątki? 

• Wymogów, o których mowa w ust. 4 (300%) nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku  

od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

Wysokość? 

• w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (2080 zł) 

o z zastrzeżeniem: W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

 

o zbiegu  świadczeń postojowych - przysługuje jedno  

 

• postojowe przyznawane na wniosek składany do ZUS (katalog danych do wniosku od art. 15 zs) w formie 

papierowej lub elektronicznej   opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ( zob. 

https://mszafir.pl, tylko dokumenty w formacie pdf , wszystko tylko po polsku)  

• Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać świadczenie postojowe po raz drugi na wniosek 

osoby, której wypłacono świadczenie postojowe 

• W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 

1, stosuje się przepisy dotyczące świadczenia postojowego [KTÓRE?] 

• w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego 

przyznania. 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych  

w zakresie niezbędnym do przyznawania, ustania prawa do świadczenia postojowego i wypłacania tego 

świadczenia. 

III. PAKIET DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTĘ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

• Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników (tylko ze stosunku pracy - art. 15 g ust 4 zdanie pierwsze) , oraz należnych  

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych  

w następstwie wystąpienia COVID-19 

• Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

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

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych 

obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;  

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 

https://mszafir.pl/
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dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

• Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 

o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako 

iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów odrębnych, zwanego dalej „minimalnym 

wynagrodzeniem za pracę” powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy; 

o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako 

iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy; 

o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako 

iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy. 

• może być przyznane od dnia złożenia wniosku MIKROPRZEDSIĘBIORCOM, MAŁYM ORAZ ŚREDNIM 

PRZEDSIĘBIORCOM NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE 

• obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową (??) przez okres dofinansowania 

oraz po zakończeniu okresu dofinansowania - przez okres równy temu okresowi. [rygor zwrotu 

dofinansowania] 

• brak sfinansowania w części w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków  

• Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia 

o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, według stanu 

na ostatni dzień miesiąca oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, za który dofinansowanie jest wypłacane  

• Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu 

na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

 

V. Pakiet - Osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników 

 

• Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, 

niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

• Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

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

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych 

obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 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. 

• Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 

o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia  

za pracę miesięcznie, 

o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia  

za pracę miesięcznie, 
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o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia  

za pracę miesięcznie 

• Na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć okres) 

• Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres objęty dofinansowaniem  

 

VI. Pakiet dla mikroprzedsiębiorcy 

 

• Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki  

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził 

działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

• Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 tys. zł. 

• Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych 

przez Narodowy Bank Polski. 

• 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 (Rada Ministrów może przedłużyć rozporządzeniem 

okres 3 miesieczny) 

• Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres  

3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.  

• Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco lub inna forma 

zabezpieczenia ustalona przez strony umowy, o której mowa w ust. 1. 

UWAGA: MOKROPRZEDSIĘBIORCA MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z OPŁACANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH, 

ZDROWOTNYCH, FS, FGŚP NALEŻNYCH OD 1 MARCA DO 31 MAJA 2020 (m.in. gdy nie korzystał z innych form 

pomocy przewidzianych ustawą, osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności w miesięcy 

poprzedzającym złożenie wniosku nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto) 

o Zwolnienie dot. tylko składek ustalonych w najniższej wysokości  

o Muszą być złożone deklaracje za marzec, kwiecień i maj 2020 (najpóźniej do 30/06) 

o Zwolnienie (przez ZUS) w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

o Uwaga na dodatkowe warunki dot. możliwości skorzystania z ubezpieczenia społecznego w przypadku 

choroby (konieczność ubezpieczenia w dniu 1 lutego 2020).  

II. KODEKS PRACY 

Zwracamy jednocześnie na zmiany w stosowaniu obowiązków w zakresie przeprowadzania badań okresowych.  

Poniżej aktualna interpretacja GIP.  

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie: 
• utraty mocy Stanowiska z dnia 23 marca 2020 roku – w zakresie obowiązku terminowego 

kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 
• obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W związku z wejściem w życie 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) 
uprzejmie informuję, że utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. 
(UNP:GIP-20-20685, GIP-GNN.50.2.2020.5), w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników 
na profilaktyczne badania lekarskie.  
W miejsce poprzedniej propozycji należy stosować bezpośrednio następujące przepisy wspomnianej 
ustawy 
Zgodnie z art. 12a:  
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1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 
danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);  
2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 
i 2493); 
3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w zakresie wykonywania 
okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych,(Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020). 
2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii 
albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć 
wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1 i wykonać je w okresie nie dłuższym 
niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.  
3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub 
kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. 
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania 
stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym 
w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 
2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się 
odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie 
wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika. 
Natomiast w myśl art. 31m ustawy wymienionej na wstępie:  

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, 
których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań 
psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 
psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, 
nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie 
określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego 
orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane 
niezwłocznie, nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

Przepis art. 12a i art. 31 m wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r. – z mocą od dnia 8 marca 2020 r. 
Mając na względzie utrzymanie w mocy pozostałych obowiązujących do tej pory przepisów z obszaru 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp, proponuję w dalszym 
ciągu: 

1. dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia 
kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne),w szczególności z użyciem 
środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku 
(on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych 
materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie 
pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; 

2. dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych  
na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie 
trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 
wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać 
(np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia 



 

 

12 

 

swojej wiedzy i umiejętności 
z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

3. przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego 
wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy 
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, 
niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego; 

4. utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 
rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym 
występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub 
niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego 
praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką. 

Działania pracodawców w obszarze szkoleń w dziedzinie bhp, przeprowadzane zgodnie z powyższymi 
propozycjami, nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a jednocześnie pozwolą 
zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 
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