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Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie
zabezpieczenia społecznego wprowadzone
w związku z pandemią COVID-19.
Zagadnienia ogólne
Special regulations in labour and social security law introduced
on account of the COVID-19 pandemic. General issues

Streszczenie
Epidemia choroby COVID-19 w sposób niemający
precedensu w czasach najnowszych wymusiła przyjęcie wielu rozwiązań prawnych zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się czynnika chorobowego,
tj. wirusa SARS-CoV-2. Takie rozwiązania nie ominęły polskiego prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Część z nich ma na celu zapewnienie pomocy finansowej i ulg w zakresie obowiązków składkowych pracodawcom i innym płatnikom składek,
u których w związku z epidemią COVID-19 doszło
do znacznego pogorszenia się warunków prowadzenia działalności. Inne są nakierowane na zmniejszenie zakresu ochrony pracownika, co jest szczególne
widoczne w przypadku pracowników urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej.
Autor omawia te rozwiązania, wskazując na podstawowe problemy związane z ich stosowaniem.

Abstract
The outbreak of COVID-19 disease, in a way that has
no precedent in recent times, forced adoption of a
number of legal regulations to prevent further spread
of the disease factor, i.e. SARS-CoV-2 virus. Such
regulations did not bypass the Polish labor and social
security law. Some of them aim — understandably —
at providing financial assistance and relief in
contributory obligations to employers and other
contribution payers who, in connection with the
COVID-19 epidemic, have suffered a significant
threat to their operations. Others are aimed at
reducing the scope of employee's protection, which is
particularly evident in the case of employees of
offices providing service to central government
administration bodies. This article discusses these
regulations and indicate basic problems associated
with their application.
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Wprowadzenie
Postępujący wzrost zachorowań na chorobę COVID-19,
uznany w dniu 11 marca 2020 r. za pandemię przez
Światową Organizacje Zdrowia, w sposób niemający
precedensu w czasach najnowszych, wymusił w wielu
państwach, w tym w Polsce, przyjęcie szeregu rozwiązań

prawnych zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu
się czynnika chorobowego w postaci koronawirusa
SARS-CoV-2.
W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tego wirusa w Polsce wprowadzono wiele ograniczeń dotyczących przemieszczania się oraz w zakresie funkcjonowania niektórych zakładów pracy. Równolegle przyjęto
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ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej: ustawa). Była ona wielokrotnie nowelizowana (DzU
poz. 567, 568 i 695), wskutek czego wprowadzono do
niej szereg rozwiązań mających na celu łagodzenie negatywnych skutków wspomnianych ograniczeń. Dotyczy
to także problematyki z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Niektóre z tych zmian poważnie ingerują w konstrukcyjne założenia podstawowych instytucji tych gałęzi prawa. Ogromna większość z nich ma jednak charakter tymczasowy, bowiem przepisy je przewidujące mają stracić moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zarysu
zmian i rozwiązań szczególnych wprowadzonych w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego, a także
zasygnalizowanie podstawowych wątpliwości związanych z ich stosowaniem. Mimo ich efemerycznego charakteru, nie sposób bowiem wykluczyć sporów na tle ich
stosowania.

Szczególne rozwiązania
w zakresie prawa pracy
W art. 3 ust. 1 ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19
ustawodawca przewidział możliwość wydania pracownikowi polecenia wykonywania, przez czas oznaczony,
pracy zdalnej, zdefiniowanej jako wykonywanie pracy
określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego
wykonywania. Przepis ten stosuje się odpowiednio do
funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (art. 3 ust. 2 ustawy). Omawiane rozwiązanie jest rozwiązaniem efemerycznym, bowiem stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy art. 3 ust. 3
ma utracić moc obowiązują po upływie 180 dni od dnia
wejścia w życie ustawy, a zatem 5 września 2020 r.
Verba legis, pracę zdalną można stosować „w celu
przeciwdziałania COVID-19”. Powstaje zatem wątpliwość, czy wydanie polecenia o stosowaniu omawianej
formy wykonywania pracy jest zależne jedynie od oceny
pracodawcy związku jej stosowania z przeciwdziałanianiem COVID-19, czy też decydują o tym obiektywne
względy. W przeciwieństwie do telepracy, uregulowanej
w art. 675 i n. k.p., praca zdalna wprowadzana jest na
podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy, przyjmującej formę polecenia, do którego pracownik ma obowiązek się stosować (art. 100 § 1 k.p.). Nie ma zatem potrzeby stosowania wypowiedzenia zmieniającego ani zawierania porozumienia zmieniającego, mimo że miejsce
pracy stanowi istotny element umowy o pracę, który
strony — z mocy art. 29 § 1 pkt 2 k.p. — zobowiązane są
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określić w umowie. Godzi to w podstawowe założenia
konstrukcyjne umowy o pracę. Artykuł 3 ustawy nie odsyła też do przepisów o telepracy. Powstają w związku
z tym wątpliwości co do sytuacji prawnej stron stosunku
pracy w okresie wykonywania pracy zdalnej. W szczególności nie jest jasne, czy — podobnie jak to ma miejsce
na gruncie art. 6711 § 1 k.p. — pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu czy
wreszcie zapewnić pracownikowi pomoc techniczną
i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. Kontrowersyjne jest także to, czy polecenie pracy zdanej
może być wydane w okresie podlegania obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
o której mowa w przepisach ustawy z 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2019 r. poz. 1239).
Ustawa przewiduje też szereg rozwiązań odnoszących
się do problematyki czasu pracy. Zakres podmiotowy
ich stosowania jest jednak zróżnicowany. Charakter powszechny ma regulacja art. 15f ustawy, przewidująca
zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego
przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 30b ustawy z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe
(DzU z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Zakres podmiotowy zastosowania innych szczególnych instytucji został
ograniczony. Część z nich znajduje zastosowanie jedynie
do pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-191
i którzy 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.
W przypadku takich pracodawców dopuszczalne jest po
pierwsze ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku,
o którym mowa w art. 132 § 1 k.p., do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa
w art. 133 § 1 k.p., do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy
między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego, wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku (art. 15zf
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy). Po drugie, u wspomnianego
pracodawcy możliwe jest 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. Po trzecie ustawa dopuszcza 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. Co istotne, de lege lata, stoso-
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wanie wskazanych rozwiązań nie jest ograniczone czasowo (zob. art. 36 ustawy).
Wspomniane porozumienia zawiera pracodawca
oraz: 1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (DzU z 2019 r. poz. 263 ze
zm.), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 2) organizacje
związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1
lub 2 ustawy o związkach zawodowych — jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 3) zakładowa
organizacja związkowa — jeżeli u pracodawcy działa
jedna organizacja związkowa, albo 4) przedstawiciele
pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego
pracodawcy — jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W tym ostatnim przypadku,
w razie trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników,
trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część
pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może
być zawarte z przedstawicielami wybranymi
przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy (art. 15zf ust.
4 ustawy).
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu
w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu
pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków
umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę
nawiązania stosunku pracy (art. 15zf ust. 6 ustawy).
Zakres podmiotowy innych rozwiązań szczególnych
z zakresu czasu pracy jest ograniczony do pracowników
zatrudnionych w przedsiębiorstwach istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania państwa i społeczeństwa, wymienionych w art. 15x ust. 2 ustawy. Chodzi tu o podmioty prowadzące działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury
krytycznej, sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, zapewniające funkcjonowanie stacji paliw płynnych, prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności, a także pracowników zatrudnionych na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych
ważnych interesów państwa. Artykuł 15x ust. 1 ustawy
przyznaje takim pracodawcom szczególne uprawnienia
w zakresie zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy
pracowników, a także w zakresie dopuszczalności zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi
godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę czy wydawania pracownikowi polecenia realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wy-

znaczonym przez pracodawcę. Rozszerza też katalog
przesłanek dopuszczalności wykonywania pracy nadliczbowej o konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. Co istotne, de lege lata, stosowanie wskazanych wyżej rozwiązań nie jest
ograniczone czasowo (zob. art. 36 ustawy). Artykuł 15zf
ust. 3 ustawy przewiduje jednak pewne rozwiązania gwarancyjne. Jeśli pracodawca skorzysta z uprawnień wynikających z ust. 1, jest obowiązany zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji
przez pracownika jego obowiązków pracowniczych.
W przypadku pracodawców będących przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. —
Prawo przedsiębiorców (DzU z 2019 r. poz. 1292 ze
zm.), organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3
ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2019 r. poz. 688
ze zm.), podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej
ustawy, oraz państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2018 r. poz. 869), ustawa przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ust. 1 ustawy).
Odpowiednie zastosowanie regulacje te znajdują także
do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
Artykuł 15g ustawy2 wymienia w tym kontekście dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu
pracy (art. 15 zf ust. 2 ustawy), środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych
od pracodawcy (art. 15 zf ust. 3 ustawy). Wspomniane
świadczenia są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z 11 października 2013 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną
miejsc pracy (DzU z 2019 r. poz. 669). Zgodnie z przepisami pkt 1 i 2 tego ostatniego artykułu przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego
w gotowości do pracy, zaś wymiar czasu pracy to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika
z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy. Warunki i tryb
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego
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lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie to zawierane jest analogicznie
jak porozumienie 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, oraz porozumienie 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
(art. 15zf ustawy). W zakresie i przez czas określony
w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego oraz układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 15g
ust. 13 ustawy).
Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 k.p.
(art. 15g ust. 15 ustawy). Oznacza to, że dla objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy nie jest konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, co znacząco osłabia gwarancje ochronne wynikające z mechanizmów tak powszechnej, jak i szczególnej ochrony trwałości stosunku
pracy. Tymczasem wprowadzenie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy istotnie wpływa na sytuację
prawną pracownika. Ustawa bowiem przewiduje, 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 (art. 15g ust. 6
ustawy). Wynagrodzenie to 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 pracy3. Co się zaś tyczy obniżenia
wymiaru czasu pracy pracownika, to ustawa zezwala na
obniżenie go 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. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP
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.
Ustawa zawiesza także wiele obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) na
czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego al-
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bo stanu epidemii. Chodzi tu o obowiązek poddawania
pracowników okresowym badaniom lekarskim, zakaz
dopuszczania do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wydanego w wyniku badań okresowych, a także zapewnienia okresowych badań lekarskich. Zawieszeniu ulegają też obowiązki w zakresie niektórych badań lekarskich i badań
psychologicznych przewidzianych w przepisach ustawy
z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU
z 2019 r. poz. 214) i ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU z 2019 r. poz. 710). Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy
nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu
stanu epidemii, ustawodawca nałożył na pracodawcę
i pracownika obowiązek niezwłocznego podjęcia wykonywania zawieszonych badań i wykonania ich w okresie
nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu
(art. 12a ust. 2). Ponadto ustawa przewiduje, że w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do
przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego,
badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie
orzeczenie lekarskie inny lekarz (art. 12a ust. 3 ustawy).
Omawiane regulacje stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym
również do pierwszego badania okresowego.
Jeśli chodzi o szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby, to art. 12e ustawy
przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie — z pewnymi wyjątkami — szkoleń wstępnych
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (ust. 1). Z kolei gdy termin przeprowadzenia
szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 2) w okresie 30 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii,
albo stanu epidemii, termin ten wydłuża się do 60. dnia
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
(art. 12 ust. 2 ustawy).
Odnotowania wymaga także wprowadzone ustawą
uprawnienie Głównego Inspektora Sanitarnego lub
działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego do wydawania pracodawcom decyzji nakładających obowiązek m.in. podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania od nich informacji w tym zakresie.
Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia dopuszczalności przetwarzania przez pracodawcę danych o stanie
zdrowia, w tym zwłaszcza z perspektywy dopuszczalności dokonywania przez pracodawcę pomiarów temperatury. Informacje uzyskane w wyniku takich pomiarów stanowią bowiem dane wrażliwe, o których mowa w art. 9
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ust. 1 RODO4, dla których — w myśl art. 221b § 1 k.p. —
zgoda pracownika może stanowić podstawę ich przetwarzania wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy pracownika. De
lege lata trudno zaś wskazać przepis, który explicite stanowiłby podstawę obowiązku, którego realizacja uzasadniałaby przetwarzanie danych dotyczących ciepłoty
ciała pracowników.
Wiele rozwiązań wprowadzonych ustawą odnosi się
do sytuacji pracowników, których stosunki pracy regulowane są w pragmatykach służbowych. W świetle art. 36
ustawy ich stosowanie nie jest ograniczone w czasie. Artykuł 15 zzz1 ustawy przewiduje na przykład możliwość
przeniesienia pracownika samorządowego, za jego zgodą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do wykonywania innej
pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego
kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2019 r. poz. 1507),
w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to
ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za
tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.
Okres wykonywania takiej pracy nie może być jednak
dłuższy niż do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 15 zzz1
ust. 2 ustawy). Z kolei art. 14g przewiduje, że funkcjonariusz Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań
związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa
w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz
w Prokuraturze Krajowej może pełnić służbę nie dłużej
niż 24 godziny, po których następuje co najmniej 48 godzin wolnych od służby. Funkcjonariuszowi Służby Więziennej w trakcie pełnienia służby w takim rozkładzie
przysługuje przerwa w wykonywaniu zadań służbowych
w wymiarze 45 minut, wliczana do czasu służby. W trakcie przerwy funkcjonariusz zachowuje gotowość do podjęcia czynności służbowych.
Szczególnie kontrowersyjne rozwiązania dotyczą także zmniejszania zatrudnienia i wprowadzania mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej. Zgodnie z art. 15zzzzzo,
w przypadku gdy negatywne skutki gospodarcze
COVID-19 spowodowują stan zagrożenia dla finansów
publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu
państwa lub państwowego długu publicznego, Rada
Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, zaopiniowany przez Szefa Służby Cywilnej,
może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych
i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę (ust. 1). We wspomnianym rozporządzeniu,

o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może: 1) nałożyć obowiązek zmniejszenia zatrudnienia, 2) wprowadzić, na czas określony, nie dłuższy niż do końca danego
roku budżetowego, mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania
stosunku pracy w ww. podmiotach (art. 15zzzzzo ust. 2
ustawy). Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia polega na zmniejszeniu w podmiocie liczby etatów
— o liczbę stanowiącą iloczyn wskaźnika zmniejszenia
zatrudnienia oraz średniej liczby etatów (art. 15zzzzzp
ust. 2). Stosownie do art. 15zzzzzr ust. 1 ustawy za realizację ww. obowiązków odpowiedzialna jest osoba właściwa w danym podmiocie do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Osoba ta obowiązana jest opracować kryteria wyboru
pracowników, które mają zastosowanie do zmniejszenia
zatrudnienia. Kryteria dzielą się na: 1) podstawowe,
o charakterze obiektywnym, sprawiedliwym i niedyskryminującym, związane ze stosunkiem pracy, w szczególności: kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy i stosunek do obowiązków pracowniczych, przydatność pracownika do pracy, dyspozycyjność pracownika, w związku
z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
podmiotu; 2) pomocnicze, służące ocenie zgodności
z zasadami współżycia społecznego, w tym uwzględniające sytuację osobistą i rodzinną pracownika, w szczególności: samotne wychowywanie dzieci, samotne utrzymywanie rodziny lub niepełnosprawność. Przepis
art. 15zzzzzs ust. 1 ustawy stanowi przy tym, że objęcie
pracownika, w tym urzędnika służby cywilnej oraz
pracownika służby cywilnej, zmniejszeniem zatrudnienia
w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa
w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, stanowi samoistną podstawę
do rozwiązania z nim stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika
z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę. Takie rozwiązanie wywołuje wątpliwości z punktu widzenia zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji),
istotnie różnicując zakres okoliczności analizowanych
przy ocenie roszczeń pracowników w zależności od podmiotu zatrudniającego danego pracownika. Wątpliwości
w tym zakresie są tym większe, że zakres roszczeń przysługujących pracownikom zatrudnionym w podmiotach
wymienionych w art. 15zzzzzp ust. 1 ustawy oraz pracownikom zatrudnionym przez innych pracodawców jest
tożsamy.
Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku
pracy za wypowiedzeniem w ramach realizacji omawianego obowiązku przysługuje odprawa pieniężna zależna
od stażu pracy (art. 15zzzzzt ust. 1 ustawy). Wysokość
odprawy pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może
przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzt ust. 4 ustawy).
Co się zaś tyczy obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, to jego realizacja może nastąpić przez: 1) rozwiąza-
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nie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem mającym ustalone prawo do emerytury lub renty;
2) niezawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę, w przypadku umowy zawartej na okres próbny,
umowy zawartej na czas określony, albo 3) obniżenie
wymiaru czasu pracy pracownika z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę
(art. 15zzzzzq ust. 1 ustawy). Chodzi tu w szczególności
o zawieszenie prawa do dodatkowych składników wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń o takim charakterze lub zawieszenie uprawnień wynikających z innych przepisów, w tym prawa do dodatkowego urlopu,
przy czym w czasie obowiązywania tych ograniczeń nie
stosuje się przepisów stanowiących podstawę do przyznawania zawieszonych składników wynagrodzeń,
świadczeń lub uprawnień (art. 15zzzzzu ust. 1 ustawy).
Ograniczenia te wymagają notyfikacji pracownikowi na
piśmie (art. 15zzzzzu ust. 4 ustawy). Z kolei pracownik,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wspomnianego zawiadomienia, może złożyć osobie właściwej w danym
podmiocie do dokonywania za pracodawcę czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy oświadczenie o braku
zgody na zastosowanie wobec niego ograniczeń, o których został poinformowany w zawiadomieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczne ze złożeniem przez pracownika oświadczenia
o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Szczególne rozwiązania
w zakresie zabezpieczenia społecznego
W zakresie dotyczącym zabezpieczenia społecznego
ustawa przewiduje przede wszystkim kilka rodzajów
świadczeń zabezpieczających jednostkę przed skutkami
konieczności zaprzestania działalności zarobkowej
wskutek ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się COVID-19.
W pierwszej kolejności chodzi tu o specjalny zasiłek
opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
w razie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w razie niemożności sprawowania opieki przez
nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19
(art. 4 ust. 1 i art. 4a ust. 1 ustawy5), a w przypadku ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczenia
chorobowego i funkcjonariuszy służb mundurowych —
także w razie zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii
zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których
uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, nad którą
uprawniony sprawuje opiekę. Zasiłek ten został przewidziany zarówno dla osób objętych ochroną w ramach
systemu powszechnego ubezpieczenia chorobowego, jak
i dla osób podlegających systemowi zaopatrzenia społecznego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicz-
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nej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz
osób objętych systemem ubezpieczenia społecznego rolników (art. 4a ustawy). O ile jednak w systemie zaopatrzenia funkcjonariuszy służb mundurowych i w systemie powszechnego ubezpieczenia chorobowego omawiany zasiłek nie jest świadczeniem jakościowo nowym,
mając jedynie charakter dodatkowy w tym sensie, że
okresu jego pobierania nie wlicza się do okresów pobierania analogicznych świadczeń wynikających z przepisów regulujących te systemy, o tyle w systemie ubezpieczenia społecznego rolników stanowi on novum. Ustawa
z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2020 r. poz. 174, dalej: u.s.r.) nie przewiduje bowiem świadczenia z tytułu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem.
Należy podkreślić, że omawiany zasiłek jest świadczeniem efemerycznym. Według ustawy miał przysługiwać
przez okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4 ust. 1–1a, art. 4a
ust. 2), jednak Rada Ministrów została wyposażona
w uprawnienie do określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, 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 (art. 4 ust. 3,
art. 4a ust 7 ustawy). Rada Ministrów trzykrotnie skorzystała z tej możliwości6.
Jednocześnie ustawa wyłączyła zastosowanie art. 17
ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2019 r. poz. 645), przewidującego utratę prawa do zasiłku chorobowego w razie wykonywania
pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do
pracy, w odniesieniu do ubezpieczonych będących pracownikami wykonującymi zawód medyczny, zatrudnionymi w podmiocie leczniczym, jeżeli świadczą oni pracę
w tym podmiocie w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki, za który wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy (art. 4b
ust. 17).
Ustawa wprowadziła także zasiłek przysługujący rolnikom i domownikom objętym obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Stosownie do treści
art. 31zy3 ustawy rolnikowi i domownikowi, o których
mowa w u.s.r., w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją
w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2018 r. poz.
2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).
Trzecim tymczasowym świadczeniem z zakresu zabezpieczenia społecznego jest świadczenie postojowe
przewidziane w przepisach art. 15zg i n. ustawy, finansowane ze środków Funduszu Pracy (art. 15zw ust. 1 ustawy). Świadczenie to przysługuje osobie prowadzącej po-
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zarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów u.p.p. lub innych przepisów szczególnych oraz
osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia,
inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie
z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło, o ile nie podlegają one
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (art. 15zg
ust. 1 ustawy). Warunkiem jego przyznania jest wystąpienie, w następstwie epidemii COVID-19, przestoju
w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo
przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna (art. 15zg ust. 3).
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność przestój definiowany jest jako spadek przychodu
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
o świadczenie postojowe o co najmniej 15% w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym
ten miesiąc (art. 15zg ust. 4 ustawy). W przypadku zleceniobiorców przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie może być wyższy od 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 (art. 15zg ust. 5 ustawy).
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80%
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i — co do
zasady — nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 1 ustawy), przy czym wypłata świadczenia po raz kolejny może
zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia
postojowego (art. 15zua ust. 2 ustawy). Podobnie jednak
jak w przypadku dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Rada Ministrów ma uprawnienie do przyznania, w drodze rozporządzenia, możliwości ponownej wypłaty dla
osób, które otrzymały to świadczenie (art. 15zt ustawy).
Omawiane świadczenie jest przyznawane na wniosek
składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, bądź — w przypadku zleceniobiorców — za
pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego (art. 15zs ust. 1 i 2 ustawy). Świadczenie wypłacane jest niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby
uprawnionej, i jest wolne od decyzji (art. 15zu ust. 1–2
ustawy). Odmowa prawa do świadczenia postojowego
następuje w drodze decyzji. Od decyzji takiej przysługuje jednak odwołanie do właściwego sądu w terminie
i według zasad określonych w przepisach ustawy z 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego dla
postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 15zv ust. 1–2)
Ustawa wprowadziła także szereg tymczasowych modyfikacji w zakresie dotyczącym ustalania prawa do

świadczeń przewidzianych w przepisach obowiązujących
przed dniem jej wejścia w życie. I tak, na czas ogłoszenia
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi na COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia
w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do
pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia
w podmiocie leczniczym zwiększono zasiłek chorobowy
do 100% podstawy wymiaru (art. 4c). W odniesieniu do
ubezpieczonych wykonujących zawód medyczny w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2020 r. poz. 295), świadczących pracę
zdalną, o której mowa w art. 3, na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielających świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, wyłączono też stosowanie art. 17 ustawy zasiłkowej
(art. 4b ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 31zy9
ust. 1 ustawy, osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia
o charakterze długoterminowym, do którego przyznania
właściwy jest organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do świadczenia, prawo do świadczenia
w ponownie ustalonej wysokości lub wypłata świadczenia przysługuje, na ich żądanie wyrażone w formie
oświadczenia, od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości
lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak
niż od 1 marca 2020 r. W zakresie dotyczącym świadczeń
rodzinnych obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu
z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu
ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19 zrównano z utratą dochodu w rozumieniu tej ustawy, wskazując, że jest ono uwzględniane przy
ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.
(art. 15oa ust. 1 ustawy). Ustawa przewiduje także regulacje szczególne dotyczące zachowania: 1) terminu na
złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, jeżeli upływa on w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
(art. 31zy7), 2) terminu na powiadomienie organu rentowego o osiąganiu przychodu przez osobę pobierającą
świadczenie przedemerytalne (art. 31zy8).
Modyfikacji uległ także zakres obowiązku składkowego zarówno w systemie ubezpieczenia społecznego
rolników, jak i w systemie powszechnego ubezpieczenia
społecznego. W zakresie dotyczącym tego pierwszego
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osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolników zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. (art. 31zz ust. 1).
Składki te opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W systemie
powszechnego ubezpieczenia społecznego przewidziano
bowiem możliwość zwolnienia niektórych płatników, na
ich wniosek, z obowiązku płacenia nieopłaconych jeszcze składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zakres
zwolnienia obejmuje całą należność z tytułu składek, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.,
wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych
za ten okres. Warunkiem jest tu jedynie zarejestrowanie
w charakterze płatnika w okresach wymienionych
w ustawie (art. 31zo ustawy). W przypadku płatników
zgłaszających do ubezpieczeń społecznych 10 do 49
ubezpieczonych zakres zwolnienia obejmuje natomiast
50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc (art. 31zo ust. 1a ustawy). Liczbę osób zgłaszanych
do ubezpieczenia oblicza się bez uwzględnienia ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi
(art. 31zo ust. 6 ustawy). Bez względu na liczbę zatrudnionych zwolnienie obejmujące należne składki za okres
od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020. r przysługuje płatnikowi składek będącemu spółdzielnią socjalną
(art. 31zo ust. 1b).
Płatnicy będący osobami prowadzącymi pozarolniczą
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(DzU z 2020 r. poz. 266 ze zm., dalej: u.s.u.s.), opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne
lub ubezpieczenie zdrowotne, mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności
z tytułu składek należnych za okres od 1 marca 2020 r.
do 31 maja 2020 r. pod warunkiem, że prowadzili
działalność przed 1 kwietnia 2020 r., a przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie
z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (art. 31zo
ust. 2 ustawy). W takim przypadku zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek
ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek (art. 31zo ust. 3 ustawy). Bez względu na wielkość przychodu o zwolnienie z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz
na ubezpieczenie zdrowotne mogą ubiegać się także duchowni będący płatnikami składek (art. 31zo ust. 3).
Stosownie do art. 31zq ust. 2 ustawy ZUS zwalnia
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,
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o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub
imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni
miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania
składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony
jest z obowiązku ich składania — w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku
o zwolnienie z opłacania składek. Takie rozwiązanie należy uznać za nieracjonalne. Do momentu dokonania
omawianego zwolnienia składkę uznaje się bowiem za należną. Tymczasem stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 u.s.u.s.
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie —
w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz
osób wymienionych w art. 7 u.s.u.s. Wprawdzie art. 31zs
ustawy przewiduje, że w sytuacji, gdy przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone
(ust. 1), a wnioskodawca zachowuje prawo do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu
w dniu 1 lutego 2020 r. (ust. 2), niemniej jednak w świetle art. 31zq ust. 2 zasady te znajdują zastosowanie dopiero od momentu dokonania zwolnienia przez ZUS.
Nie można wykluczyć, że w okresie pomiędzy upływem
terminu zapłaty składek a zwolnieniem z obowiązku ich
opłacania ubezpieczony spotka się z odmową wypłaty
świadczenia z ubezpieczenia chorobowego z powołaniem się na art. 14 ust. 2 pkt 2 u.s.u.s.
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy,
następuje w drodze decyzji (art. 31zq ust. 7 ustawy). Od
decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS
o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy
z 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2020 r. poz. 2325).
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych
składki zwolnione z obowiązku ich opłacenia jako składki wpłacone ewidencjonowane są na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 u.s.u.s. (art. 31zr ust. 1
ustawy).
Artykuł 31zy10 ust. 1 przewiduje możliwość odstąpienia przez ZUS, na wniosek dłużnika, ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, od
pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23
ust. 1 u.s.u.s., od należności z tytułu składek należnych
za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r. Wniosek
ten może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
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nych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Odmowa odstąpienia od
pobierania odsetek za zwłokę następuje w drodze decyzji (art. 31zy10 ust. 7), od której płatnikowi składek
przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa
Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach
dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez
ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z 30 sierpnia 2002 r. —
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(art. 31zy10 ust. 8 ustawy).

Zamiast podsumowania
Jak wskazują powyższe wywody, zakres zmian w prawie
pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzonych w związku z pandemią choroby wywoływanej przez
wirus SARS-CoV-2 jest stosunkowo szeroki. Cześć
z tych rozwiązań ma na celu — co zrozumiałe — zapew-

nienie pomocy finansowej i ulg w zakresie obowiązków
składkowych pracodawcom i płatnikom składek, u których w związku z epidemią COVID-19 doszło do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności.
Nie sposób jednak nie zauważyć, że część wprowadzonych zmian nakierowana jest na zmniejszenie zakresu
ochrony pracownika, co jest szczególne widoczne
w przypadku pracowników, których stosunki pracy regulowane są w pragmatykach służbowych. Uwagę zwraca przy tym fakt, że omawiane zmiany były wprowadzane bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, które nie
musiały być wcale czasochłonne. Jakkolwiek zrozumiała wydaje się potrzeba chwili, która — jak podkreślono
wyżej — nie ma precedensu w najnowszych dziejach
Polski i świata, to jednak nie wiadomo, jakie będą długofalowe skutki pandemii COVID-19. Omówione rozwiązania mają więc w znacznej mierze charakter prowizoryczny, niemniej jednak — co wykazano wyżej — zakres czasowy stosowania tych najmniej korzystnych dla
pracowników rozwiązań de lege lata pozostaje nieograniczony.

Przypisy/Notes
1 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 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca kalendarzowego lub 2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po 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 (art. 15zf ust. 2 ustawy).
2 Przepis ten ma stracić moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z 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 (art. 36 ust. 4 ustawy), a zatem 16 października 2020 r.
3 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.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4 maja 2016 r.,
s. 1).
5 Przepisy te mają stracić moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 36 ust. 1 ustawy).
6 Zob. rozporządzenia Rady Ministrów: z 10 kwietnia 2020 r., z 24 kwietnia 2020 r. i 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU odpowiednio poz. 659, 749 i 855).
7 Przepis ten straci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 36 ust. 1 ustawy).
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