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Szanowni Państwo!  

W imieniu zespołu Kancelarii MCM 

przekazujemy Państwu opracowane 

przez prawników naszej Kancelarii 

omówienie jednego z najistotniejszych 

w ostatnim czasie polskich aktów 

prawnych wchodzących w skład 

pakietu ustaw składających się̨ na tzw. 

Tarczę Antykryzysowa ̨. Akt ten 

zyskuje na znaczeniu wobec 

ogłoszonego w dniu 14 marca 2020 r. 

stanu zagrożenia epidemicznego, a 

także ogłoszonego w dniu 20 marca 

2020 r. stanu epidemii.  

W opracowaniu zostały omówione 

najważniejsze zagadnienia dotyczące 

zmian, które wprowadzone zostały 

ustawą z dnia 31 marca 2020 r.  

o  zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, 

dalej: ZmCOVID-19), której 

postanowienia – poza nielicznymi 

wyjątkami – wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia, tj. z dniem 31 marca 2020 r.  

Biorąc pod uwagę mnogość 

dokonanych zmian, a także objętość tej 

regulacji, materiał został zredagowany 

z uwzględnieniem podziału 

najważniejszych głównych gałęzi  

i dziedzin prawa. Staraliśmy się jak 

najbardziej sprofilować nasze 

rozważania do Państwa oczekiwań, aby 

przedstawione przez nas opracowanie 

uwzględniało najważniejsze zmiany, 

jakie zostały dokonane ogłoszonym 

aktem prawnym. Skoncentrowaliśmy 

się na zagadnieniach, które w naszej 

opinii mają dla Państwa najistotniejsze 

znaczenie.  

Zapraszamy Państwa do lektury 

opracowania przygotowanego przez 

prawników wchodzących w skład 

zespołu Kancelarii MCM: Dariusza 

Ciepielę, Esterę Czulińską, Joannę 

Dudkę, Jakuba Goleniowskiego, Elizę 

Grodzką, Katarzynę Grodzką-Motak, 

Leszka Kaczmarka, Konrada Kęsego, 

Pawła Kierznowskiego, Aleksandrę 

Klich, Martę Krysztofik, Macieja 

Maliszewskiego, Piotra Mazuro, 

Patrycję Nowak-Zarębę, Marka Ososko, 

Piotra Skawińskiego, Wojciecha Bulsę, 

Bartłomieja Mazura, Zuzannę Lecyk. 

Niniejsze opracowanie przygotowane w 

oparciu o stan prawny z dnia 1 kwietnia 

2020 r. przekazujemy nieodpłatnie jak 

najszerszemu gronu naszych Klientów i 

jest również udostępnione na stronie 

internetowej naszej Kancelarii 

(www.mcmlegal.pl).  

Zespół naszych specjalistów  

z poszczególnych dziedzin prawa, 

pozostaje do Państwa dyspozycji celem 

wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przedmiotową regulacją.  

Zespół Kancelarii MCM 
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PRAWO PRACY 

Nowe regulacje w prawie pracy 

Badania lekarskie pracowników 

Zawiesza się następujące obowiązki w zakresie badań lekarskich pracowników: 
Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 

1. Zawiesza się obowiązek przeprowadzenia badań okresowych pracowników, 
2. Zawiesza się przepis, na podstawie którego okresowe badania przeprowadza się na podstawie 

skierowania wydanego przez pracodawcę, 
3. Zawiesza się konieczność przeprowadzenia badań okresowych pracowników pracujących w 

warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających 
wykonywanych w szczególnych sytuacjach (dotyczy także badań po zaprzestaniu pracy w kontakcie z 
tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana 
osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami). 

4. Zawiesza się przepisy dotyczące obowiązku poddania się badaniom lekarskim dla kierowców 
wykonujących przewóz drogowy 

5. Zawiesza się przepisy dotyczące obowiązku poddania się badaniom psychologicznym 
przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

6. Zawiesza się przepisy w zakresie okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych 
przeprowadzanych w celu zachowania ważności świadectwa maszynisty. 

 
- 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 i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.  
 
-  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 za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenie lekarskie stanowi elektroniczną dokumentację 
medyczną. 
 
- Orzeczenie lekarskie włącza się do akt osobowych pracownika. 
 
Regulacja na czas przejściowy: 

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. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 31m ustawy COVID-19, który wchodzi 
w życie z dniem 8 marca 2020 r. (z mocą wsteczną) 
Podstawa prawna: art. 1 pkt 11, art. 1 pkt 17 ZmCOID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym; art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
Dodane przepisy: art. 12a oraz art. 31m ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Katarzyna Grodzka-Motak 

 
Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy. 

Obie te instytucje mogą być zastosowane do pracowników, ale i osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. 
 
Przestój ekonomiczny 

Jeśli dochodzi do przestoju ekonomicznego (rozumie się przez to okres niewykonywania pracy przez 
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy), to pracownikowi 
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objętemu takim przestojem wypłaca się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
 
Do tej pory stosowano art. 81 Kodeksu pracy, przewidujący – w razie przestoju - wynagrodzenie wynikające z 
osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (nie 
niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę). 
 
Obniżenie wymiaru czasu pracy  
Przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca jednak 
zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej), u którego  wystąpił 
spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może obniżyć wymiar czasu pracy o 
20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, jednak wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
 
Sposób ustalania warunków i trybu pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy 
Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy 
ustala się w porozumieniu.  
 
Porozumienie zawiera pracodawca oraz:  

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo  

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 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 przypadku 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 pracowników wybranymi przez 
pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.  

 
Tym samym nie ma możliwości ustalenia ww. warunków i trybu samodzielnie przez pracodawcę. 
 
Ważne!  

Porozumienie wyłącza postanowienia wynikające z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego 
dotyczące warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 
 
Nie stosuje się przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy (art. 42 § 1 - 3 K.p.) 
 
Elementy porozumienia 
Co najmniej: 

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;  
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;  
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy.  
 
Formalności po zawarciu porozumienia 
Przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia porozumienia. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 15g ust. 6, ust. 8, ust. 11-17 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Katarzyna Grodzka-Motak 
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Inne zmiany w czasie pracy 

Pracodawca infrastruktury krytycznej 

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas 
oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:  
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;  
2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.  
 
Powyższa możliwość dotyczy tylko następujących kategorii pracodawców: 

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i 
obiektów infrastruktury krytycznej, ale jedynie w zakresie  
zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w 
wodę, transportowym oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 
chemicznych i promieniotwórczych,  

2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury 
krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury 
krytycznej, 

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego, 
4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie Prezesa Rady Ministrów z związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19. 
 
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy: 

a) musi zapewnić pracownikowi  niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez 
pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i 
wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.  

b) odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie, urlopu 
bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z 
takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.  
 

Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 15x ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Katarzyna Grodzka-Motak 

                      
Pozostali pracodawcy 

Pracodawca, który: 
a. doświadczył spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, (z kolei przez 

spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym:  

a) 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  

b) nie mniej niż 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, 

a ponadto nie zalega 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. 
 
(wyjątek – wymóg niezalegania nie dotyczy pracodawcy - przedsiębiorcy jeśli:  
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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 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów 
gospodarczych, 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 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczen ie 
płatności tych składek)  

może 
 

1) ograniczyć dobowy nieprzerwany 11-godzinny okres odpoczynku, do nie mniej niż 8 godzin, i 
nieprzerwany tygodniowy 35-godzinny odpoczynek do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co 
najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;   

Jednakże pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami 
a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 
tygodni.  
 

2) zawrzeć 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. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest 
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od 
pracy;  

3) zawrzeć 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.  

 
Sposób zawarcia porozumień 
Porozumienie zawiera pracodawca oraz:  

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo  

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 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 przypadku 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 pracowników wybranymi przez 
pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.  

 
Tym samym nie ma możliwości ustalenia warunków i trybu samodzielnie przez pracodawcę. 
 
Formalności po zawarciu porozumienia 
Przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia porozumienia. 
 
Ważne!  
Porozumienie wyłącza postanowienia wynikające z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego 
dotyczące warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 15zf ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Katarzyna Grodzka-Motak 
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Śmierć pracodawcy w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii |a brak 

zarządu sukcesyjnego 

 
Regulacja dot. wstrzymania lub zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa 
administracyjnego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 nie dotyczy terminu, w którym w przypadku śmierci pracodawcy nie ustanowiono 
zarządu sukcesyjnego. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 632 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy – umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego 
terminu: 

a)  małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,  
b) lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,  
c) albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy  
d) albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w 

przedsiębiorstwie w spadku  
e) albo zarządca sukcesyjny  

uzgodni z pracownikiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na 
dotychczasowych zasadach.  
 
Jednocześnie ustawodawca stworzył sytuację możliwości wydłużenia terminu, w którym – w przypadku śmierci 
pracodawcy i braku ustanowienia zarządu sukcesyjnego – możliwe jest porozumienie wskazanych osób z 
pracownikiem w zakresie kontynuacji stosunku pracy na dotychczasowych zasadach. 
 
Zgodnie z wprowadzoną zmianą, w przypadku gdy termin ten (tj. 30-dniowy termin od dnia śmierci pracodawcy, 
w którym umowa o pracę wygasa) upływa w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii z powodu COVID-19, porozumienie, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych 
zasadach może zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu. Zawarcie porozumienia 
w tym terminie wywołuje takie skutki, jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o którym mowa w art. 
632 § 5 Kodeksu pracy. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 15zzr ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. dr Aleksandra Klich  

  


