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INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 8 CZERWCA 2020 ROKU 

PROJEKTOWANE PRZEPISY PRAWA PRACY W TARCZY 4.0 
PRZESŁANE DO SENATU 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę tzw. Tarcza 4.0 (ustawa  
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Ustawa 
skierowana została do Senatu RP do dalszych prac.   

Ustawa przyjęta przez Sejm zawiera wiele rozwiązań zwiększających uprawnienia pracodawcy, a także 
określających zasady dofinansowania wynagrodzeń. Poniżej przywołujemy zmiany, które nadal pozostają  
w projekcie po etapie prac przed Sejmem. Bardziej szczegółowe omówienie zmian przedstawiliśmy  
w poprzedniej informacji prawnej dotyczącej Tarczy 4.0, przesłanej 25 maja 2020 roku. 

 

I. Uregulowanie zasad pracy zdalnej w zakresie: 

• warunków umożliwiających polecenia pracy zdalnej, 
• używania środków i materiałów do pracy, 
• ewidencjonowania czasu pracy, 
• cofnięcia polecenia pracy zdalnej, 
• BHP podczas pracy zdalnej. 

 
II. Możliwość wprowadzenie przestoju ekonomicznego (min. 50% wynagrodzenia) lub obniżonego 

wymiaru etatu (max. 20%) bez dofinansowania przy spełnieniu warunku  istotnego wzrostu obciążeń 
funduszu wynagrodzeń. 

 
III. Możliwośc jednostronnego skierowania praconika na zaległy urlop wypoczynkowy. 

 
IV. Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych w związku z rozwiązniem umowy o pracę 

do 26 tys. zł brutto. 
 

V. Dodatkowa możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurecnji przez pracodawcę w okresie stanu 
epidemii lub zagrożenia epidemiczngo z powodu COVID-19. 

 
VI. Wprowadzenie możliwości ograniczeń ZFŚS w postaci zawieszenia obowiązku tworzenia lub 

funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń i świadczeń 
urlopowych, a także wyłącznie postanowień podwyższających odpis. 

 
VII. Możliwość dofinansowania płac pracowników nieobjętych przestojem na podstawie art. 81 k.p., a także 

przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy z art. 15g ustawy covidowej. 
 

VIII. Rozszerzenie podstawy wprowadzenia rozwiązań z art. 15 zf ustawy covidowej o przesłankę istotnego 
wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń. 
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Zastrzegamy, że opisane powyżej zmiany są nadal na etapie prac legislacyjnych. Obecnie nad przedmiotowymi 
przepisami będzie pochylał się Senat, po czym projekt wróci do Sejmu. Tym samym poszczególne 
proponowane rozwiązania mogą jeszcze ulec zmianie. Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin wejścia w życie 
tych przepisów. Będziemy monitorować postęp prac i informować na bieżąco.  

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.  

 

 

KONTAKT 

Marcin Wojewódka, radca prawny 
marcin.wojewodka@wojewodka.pl 

tel. 22 458 23 00 
 

Piotr Nietrzpiel, radca prawny 
piotr.nietrzpiel@wojewodka.pl 

tel. 724 555 035 
 

 

 


