
STAN EPIDEMII W POLSCE –
REWOLUCJA W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA PRACY

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terytorium kraju to powód do wielu
zmian – także w sposobie świadczenia pracy.  Mimo, że część rozwiązań nie jest nowością
w praktyce, to fakt dostrzeżenia ich przez ustawodawcę i wprowadzenie do systemu
prawnego stanowi novum.
 
W marcu 2020 roku ustawodawca po raz pierwszy zdecydował o przyznaniu pracodaw-
com uprawnienia skierowania pracowników na pracę zdalną. Do tej pory praca zdalna
była wyłącznie wyrazem dobrej woli stron stosunku pracy. W dzisiejszych realiach, mimo
że przepis został wprowadzony jedynie czasowo, pracodawca wydaje pracownikowi
wiążące polecenie home office. Wielu pracodawców decyduje się na wprowadzanie
regulaminów pracy zdalnej, które mają unormować zasady pracy w tych szczególnych
okolicznościach. Wyzwania, jakie SARS-CoV-2 stawia przed pracodawcami, to przede
wszystkim rozliczanie czasu pracy w sytuacji braku bezpośredniego kontaktu oraz zorga-
nizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
 
Wielu pracodawców w ramach zdalnych spotkań na komunikatorach wprowadza wspólne
ćwiczenia gimnastyczne. Nie jest to oczywiście polecenie służbowe, ale zgoda na wyko-
rzystanie czasu pracy na wspólną, kilkuminutową aktywność fizyczną. Taka aktywność
traktowana jest jako dodatkowa przerwa wliczana do czasu pracy. Dotychczas obowiązu-
jące przepisy gwarantowały 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przed monitorem.
 
Wiele zakładów pracy, wliczając prace produkcyjne i prace służące zaspokajaniu podsta-
wowych potrzeb ludności, zmagają się z nowymi wyzwaniami. Bezpieczeństwo i higiena
pracy, do tej pory często traktowane od niechcenia, muszą sprostać nowym wymaganiom.
Wyzwania, jakie stoją przed pracodawcami, to dostosowanie warunków pracy do aktu-
alnych wymagań bezpieczeństwa i higieny. Już dziś czasowym obowiązkiem każdego
pracodawcy jest zapewnienie pracownikom rękawic jednorazowych lub płynów dezynfe-
kujących i takie organizowanie stanowisk pracy, aby odległość pomiędzy nimi wynosiła
1,5 metra (co wynika z przepisów powszechnie obowiązujących). Dostosowanie warunków
przez wielu pracodawców wykonywane jest w taki sposób, że gwarantują oni swoim
pracownikom np. maseczki/przyłbice ochronne/osłony z plexi. To, co w jednym
zakładzie pracy jest oceniane jako konieczność, w innym może być zbędne. W zakresie
szkoleń BHP, w zależności od ich charakteru, coraz częściej rekomenduje się formy
samokształcenia indywidualnego lub seminariów prowadzonych w formie online.

 

 

 

 

CZASOWE ZMIANY W ZASADACH PRZEDŁUŻANIA, POBYTU I ZEZWOLEŃ
NA PRACĘ

legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
termin na  składanie wniosków o  legalizację pobytu, tj. udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz
przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii,
okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;
ważność już wydanych zezwoleń  na  pracę, zezwoleń na  pracę sezonową oraz  oświadczeń o  powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi.

31  marca 2020  roku weszła w  życie ustawa 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 (dalej : ustawa COVID-19), przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.
 
Przepisy ustawy COVID-19 umożliwią wydłużenie terminów legalnego pobytu oraz zezwoleń do upływu 30-go dnia
następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (obecnie jest to stan zagrożenia epidemicznego).
Tym samym, przedłużeniu ulega:

 
 

 

AKADEMIA HR
N E W S L E T T E R  K A N C E L A R I I  W O J E W Ó D K A  I  W S P Ó L N I C Y

 KWIECIEŃ 4/2020

- Honorata Skibicka, radca prawny

WOJEWODKA.PL

https://www.linkedin.com/company/17953337
http://www.wojewodka.pl/


 

Dodatkowo zostały także wydłużone terminy na opuszczenie przez cudzoziemca terytorium Polski oraz  dobrowolny
powrót (określony w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia). 
 
Uwaga! Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej
wizy, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów, a także nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków.
Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce, np. wykonywania pracy.
Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.  Dodatkowo cudzoziemiec będzie mógł również opuścić Polskę nie
narażając się na ryzyko pozostawania na terytorium kraju bez  zalegalizowanego pobytu! 
 
Po nowelizacji Tarczy Antykryzysowej z dnia 15 kwietnia 2020 r. przepisy przewidują przedłużenie z mocy prawa okresów
ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej
obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa i umożliwi
cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych.
 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY PRZEWIDZIANE 
W ART. 15G TRACZY ANTYKRYZYSOWEJ NIE STANOWIĄ POMOCY
PUBLICZNEJ

Dla każdej osoby zarządzającej zasobami ludzkimi oraz zarządzającej przedsiębiorstwem ważnym elementem w procesie
decyzyjnym dotyczącym korzystania z instrumentów wparcia może być fakt, czy to wsparcie w rozumieniu odpowiednich
przepisów stanowi pomoc publiczną. 
 
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach
mechanizmu określonego w art. 15 g ustawy COVID nie stanowi pomocy publicznej – w tym zakresie mogą pojawić się
wątpliwości na poziomie Komisji Europejskiej (postępowanie trwa) z uwagi na wprowadzone minimalne wymogi spadku
obrotów warunkujących ubieganie się o dofinansowanie, zatem należy takie ryzyko sygnalizować, ale z ostrożności
jednocześnie konieczne może być ubieganie się o wsparcie z uwagi na dopuszczalne następcze notyfikowanie pomocy. Co
istotne, nie wprowadzono limitów (maksymalnej kwoty) dofinansowania pomocy publicznej. 
 
UOKiK wskazuje, że świadczenia z FGŚP przyznawane są wszystkim wnioskodawcom zatrudniającym pracowników, których
sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Wnioskodawców, stanowiących szeroką grupę obiektywnie
wskazanych podmiotów (wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu prawa krajowego, wszystkie podmioty wykonujące działalność
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wszystkie osoby prawne w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych), nie różnicuje się ze względu na ich wielkość, rodzaj prowadzonej działalności
gospodarczej czy miejsce jej prowadzenia. Ponadto, decyzja o przyznaniu świadczeń nie jest uzależniona od uznania organu –
każdy wnioskodawca, który spełni kilka niedyskryminujących warunków (m.in. spadek obrotów, brak spełniania przesłanek do
ogłoszenia upadłości, niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek do końca III kwartału 2019 r.) otrzyma
przedmiotowe świadczenia. W związku z tym, wsparcie z art. 15g ustawy antykryzysowej nie ma charakteru selektywnego. 
 
Opracowano na podstawie danych UOKIK opublikowanych na stronie: LINK 
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