Wsparcie dla biznesu
COVID – 19

Wsparcie dla biznesu w trakcie pandemii
Prawo pracy i pomoc dla pracodawców
Pandemia koronawirusa to wyjątkowo trudny okres dla pracodawców. Prawidłowa organizacja pracy i dobór optymalnych
rozwiązań to zadania, które stoją obecnie przed pracodawcami. Jednocześnie trwają intensywne prace rządowe nad
rozwiązaniami tzw. tarczy antykryzysowej, które mają pomóc pracodawcom. W skład rozwiązań w zakresie dla
przedsiębiorców w zakresie wynagrodzeń planowane są m. in.:
1. Ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty, zwolnienia z opłat za ZUS;
2. 21 marca 2020 r, Prezydent RP ogłosił, że samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie
więcej niż 9 osób, będą zwolnieni przez 3 miesiące ze składek ZUS, pod warunkiem, że ich przychody spadły
o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku;
3. Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do
wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż
do połowy etatu lub dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc.
przeciętnego wynagrodzenia za prace w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy, w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19 (nie mniej niż o 15 proc. - stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy
w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego - lub nie mniej niż
o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego}. Warunek:
pracodawca nie może zalegać z podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okres do
końca III kwartału 2019 r. W praktyce oznacza to, że by skorzystać z pomocy, musi zapłacić składki i podatki za
styczeń, luty i marzec 2020 roku;
4. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego (nieoskładkowane i nieopodatkowane) dla zleceniobiorców
i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc.
w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc.
przeciętnego wynagrodzenia, a także dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z
VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

5. Możliwość zmiany warunków pracy bez wypowiedzeń zmieniających - przy ustalaniu warunków i trybu
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42
par. 1-3 k.p., tj. przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym. Tym samym, że zmiana warunków pracy
i płacy nie musi być zaproponowana na piśmie, a w razie nie przyjęcia ich przez pracownika, umowa nie ulega
rozwiązania. Co ważniejsze, specustawa daje związkom zawodowym tylko 2 dni na negocjacje nowych warunków i
trybu wykonywania pracy w okresie przestoju. Jeżeli u pracodawcy nie działają związku zawodowe pracodawca ustala
nowe warunki z przedstawicielami pracowników. Jeżeli jednak nowe warunki nie zostaną uzgodnione w ciągu 2
dni, pracodawca ustala je samodzielnie; Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się na zasadach określonych w ust. 11 i 12 w terminie dwóch dni od dnia
poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy.
6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej
niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest
dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
7. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie
zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III
kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:
a) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin na dobę i nie mniej niż 32 godziny
w weekend;
b) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy;
c) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż
wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu - pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
8. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia
społeczne przez starostę (wniosek do powiatowego urzędu pracy), w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.:
a) części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i
małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:
-

co najmniej 30 % - iloczyn liczby pracowników i 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

-

co najmniej 50 % - iloczyn liczby pracowników i 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

-

co najmniej 80 % - iloczyn liczby pracowników i 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

b) części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego
pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:
-

o co najmniej 30 % - 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

-

o co najmniej 50 % - 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

-

o co najmniej 80 % - 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Obecne rozwiązania
Udzielenie ulgi następuje na wniosek i może polegać na:
1) możliwość wypłaty pracownikom wynagrodzenia postojowego
Wynagrodzenie postojowe przewidziane zostało w art. 81 k.p. zgodnie, z którym pracownikowi za czas niewykonywania
pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli
taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Wynagrodzenie, wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną
(dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce
miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie) oznacza, że ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki
wynagrodzenia. Pracownicy nie otrzymają wyłącznie premii i prowizji, jeżeli były przewidziane.
Konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę.
2) rozłożeniu składek ZUS na raty, odroczeniu terminu płatności składek ZUS;
- ulgą można objąć całość należności z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Emerytur Pomostowych, inne należności, tj. koszty upomnienia, opłata dodatkowa;
3) umorzenie należności wobec ZUS – bardzo wyjątkowo.
We wniosku o udzielenie ulgi należy wskazać rodzaj ulgi, proponowany termin odroczenia płatności należności lub ilość
oraz kwotę proponowanych rat.
Przedsiębiorca powinien ponadto uzasadnić wniosek, wskazując m.in. na stan zagrożenia epidemicznego
i związany z tym spadek obrotów, bądź czasowe zawieszenie określonych rodzajów działalności gospodarczej.

4) dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
W razie przestoju ekonomicznego pracodawca może skorzystać ze świadczeń z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju
ekonomicznego lub z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy — z przyczyn nie dotyczących pracownika, jednak nie więcej
niż do połowy wymiaru czasu pracy. Zatem przedsiębiorca może uzyskać pomoc w dwóch przypadkach —wprowadzenia
przestoju ekonomicznego i/lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Pracodawca może wykorzystać oba te przypadki.
Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, u którego spełnione są łącznie następujące warunki:
a) co najmniej 15% spadek obrotów gospodarczych w okresie 6 kolejno przypadających po sobie miesięcy w
przeciągu ostatnich 12 miesięcy do analogicznego 6-miesięcznego okresu sprzed ostatnich 12 miesięcy,
b) wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
c) brak zaległości podatkowo-składowych, przy czym ten warunek uważa się również za spełniony, gdy
zaległości składkowe powstały w okresie spadku obrotów gospodarczych albo gdy przedsiębiorca otrzymał
decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia lub zawarł z ZUS porozumienie w sprawie spłaty
zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
5) Organizacja pracy – w czasie pandemii pracodawca może:
a) umożliwić pracę zdalną i wprowadzić (zaktualizować) regulamin pracy zdalnej
b) powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, odpowiadającej
kwalifikacjom,
c) polecić pracownikom odbiór zaległych godzin nadliczbowych,
d) udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego,
e) zawrzeć porozumienie z zakładową organizacją związkową/przedstawicielstwem pracowników dot. stosowania
mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (np. obniżenie premii umownych,
czasowe zmniejszenie wymiaru etatu).
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