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Wstęp. Nota prawna 
 

Niniejsze opracowanie stanowi kompleksowy, praktyczny przegląd najważniejszych form wsparcia 
kierowanego do przedsiębiorców w związku z pandemią choroby COVID-19, w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej 2.0, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 
r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Stan prawny na dzień 1 maja  2020r. 

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak nie stanowi porady prawnej, 
dotyczącej konkretnej sytuacji. Zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy 
problemu lub profesjonalnego osądu. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi 
zagadnieniami prawnymi prosimy o kontakt. 
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I. Wsparcie oferowane przedsiębiorcom przez  
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 

 

Wybrani przedsiębiorcy uprawnieni zostali do skorzystania z wszelkich form instrumentów 
finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego  przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną (oraz 
wskazane spółki zależne). Do powyższych form wsparcia zalicza się m.in. pożyczki, gwarancje, 
poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, 
z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz 
ubezpieczeniową. Celem powyższego wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-
19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, 
do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. 

Podstawa prawna: art. 1 -12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

Podmioty, którym to przysługuje wskazana pomoc: 

Powyższe wsparcie przysługuje przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Warunki dla przyznania pomocy: 

1. trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy  jest następstwem wprowadzonych na podstawie 
odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym 
wirusem (COVID-19). Przez trudną sytuację przedsiębiorcy należy rozumieć sytuację, w której 
nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19, 

2. wobec przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości, oraz nie otwarto postępowania 
restrukturyzacyjnego.  

Formy udzielanego wsparcia: 

Wsparcie obejmuje wszelkie formy instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego. Wsparcie  może 
być zatem przyznane w szczególności w formie : 

1. pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z 
finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych, 

2. innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią. 

Szczegółowy wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję jest publikowany na 
stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie 
przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak 
również skali prowadzonej działalności. 

Przeznaczenie wsparcia: 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. określa w umowie z beneficjentem cel, na jaki może być przeznaczone 
wsparcie. 

Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec 
podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
- Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich 
beneficjentów. 

Sposób realizacji i wypłaty udzielonego wsparcia: 

Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub 
innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy, z wyjątkiem wsparcia polegającego na 
zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, jak 
również wsparcia dla którego to przekazanie finansowania w całości uzasadnione jest okolicznościami 
jego udzielenia. 

Działania jakie należy podjąć celem skorzystania ze wsparcia: 

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, poprzez złożenie 
do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  wniosku. 

Elementy wniosku: 

Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca: 

1. składa oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę 
przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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2. załącza informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu 
ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. 

3. wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej, 
gromadzonych przez upoważnione do tego organy oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (wraz 
z odpowiednimi spółkami zależnymi). 

Wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o 
konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i 
jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania, a także pouczenie o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń, ogłaszany jest w formie komunikatu na stronie internetowej Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. 

Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, w tym w szczególności złożenie wniosku, wezwanie 
do uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, odrzucenie 
wniosku oraz inne czynności w toku postępowania związanego z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem 
zawarcia umowy wsparcia, może być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, mając na względzie interes strony oraz 
konieczność sprawnego prowadzenia postępowania. 

Termin i sposób rozpatrzenia wniosku: 

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków 
formalnych wniosku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni. 

Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na 
podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z beneficjentem. Jeżeli 
dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oraz jednego miesiąca po jego ustaniu, wsparcie finansowe może 
być udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem 
w formie dokumentowej. 

W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, o których mowa w 
ustawie, Agencja Przemysłu S.A. odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę. 
Wniosek odrzucony przez Instytucję nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych 
samych przesłankach. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Agencja Przemysłu S.A przystępuje niezwłocznie do 
zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od 
dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem 
warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta 
wymaganych zabezpieczeń. 

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy wsparcia 
udostępnia ARP S.A. na swojej stronie internetowej. 

Co istotne, wskazane powyżej terminy, mają charakter jedynie instrukcyjny. Terminy te mogą być 
przedłużone przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A w przypadku, gdy liczba składanych wniosków oraz 
rozpatrywanych spraw to uzasadnia. 
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Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

Wsparcie w całości wprowadzone w tzw. Tarczy 2.0, tj. na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 

II. Odstąpienie od dochodzenia przypadających jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym należności o 

charakterze cywilnoprawnym 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o 
odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce 
samorządu terytorialnego lub jej określonym jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. 

Podstawa prawna: art. 15zzzf – 15zzzg ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Wsparcie udzielane przed podjęciem stosownej uchwały: 

Do czasu podjęcia uchwały, w przedmiocie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych 
przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej określonym jednostkom organizacyjnym, 
wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o 
odstąpieniu od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, na wniosek 
podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

Wsparcie w całości wprowadzone w ramach tzw. Tarczy 1.0, tj. na mocy ustawy 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. 
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III. Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę 
Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, od należności z tytułu składek 
należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. 

Podstawa prawna: art. 31zy10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Podmioty, którym to przysługuje wskazana pomoc: 

Powyższe wsparcie przysługuje płatnikom składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Warunki dla przyznania pomocy: 

Nie zostały ustalone specjalne warunki dla skorzystania z powyższej formy pomocy. Powyższa ulga 
może jednak dotyczyć wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r. 

Działania jakie należy podjąć celem skorzystania ze wsparcia: 

Aby skorzystać z możliwości odstąpienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pobierania odsetek 
za zwłokę należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu. 

Elementy wniosku: 

Wniosek, o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę, od należności z tytułu składek należnych za 
okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. zawiera: 

1. dane płatnika składek: 

a. imię i nazwisko, nazwę skróconą, 
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b. numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego 
z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

c. adres do korespondencji; 

2. uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 

3. inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 

4. podpis wnioskodawcy. 

Forma wniosku: 

Wniosek o ustalenie świadczenia postojowego może być złożony: 

1. w formie elektronicznej: 

a. poprzez platformę PUE ZUS,  

b. poprzez platformę PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

2. w tradycyjnej formie pisemnej: 

a. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, 

b. osobiście w placówce ZUS (poprzez pozostawienie przesyłki w specjalnie 
przygotowanej skrzynce na dokumenty ) 

Termin i sposób rozpatrzenia wniosku: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o odstąpieniu pobierania odsetek za 
zwłokę, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o odstąpieniu pobierania odsetek, udostępniana jest 
wyłącznie na tym profilu. 

Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze 
decyzji. 

Przysługujące uprawnienia w przypadku odmowy odstąpienia od pobierania odsetek: 

Od decyzji, o odmowie odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę, 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące 
odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

Wsparcie w całości wprowadzone w tzw. Tarczy 2.0, tj. na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 

IV. Dodatkowe uprawnienia pracodawcy w zakresie  
systemu czasu pracy oraz warunków zatrudnienia  

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, 
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ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r" dopuszczalne jest: 

1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego 
odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego. W tym przypadku w zakresie minimalnego dobowego odpoczynku, 
pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 
godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. 
Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym 
niż 8 tygodni; 

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

3. 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. 

Podstawa prawna: art. 15zf ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Warunki dla skorzystania z uprawnień: 

1. spadek obrotów  będący wynikiem wystąpienia COVID-19, 

2. brak zaległości 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., ( z wyłączeniem 
sytuacji zawarcia przez pracodawcę umowy z ZUS lub otrzymania decyzji urzędu skarbowego 
w zakresie spłaty zadłużenia). 

Pojęcie spadku obrotów gospodarczych: 

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 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 

2. 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. 
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Działania jakie należy podjąć celem skorzystania z uprawnienia wprowadzenia systemu 
równoważnego czasu pracy oraz stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia 
pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami: 

Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy lub stosowanie mniej korzystnych warunków 
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami  wymaga 
zawarcia porozumienia, które to zawiera pracodawca oraz: 

1. organizacje związkowe reprezentatywne z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników 
zatrudnionych u pracodawcy, albo 

2. organizacje związkowe reprezentatywne - 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. 

Pracodawca zobowiązany jest przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

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. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

Wsparcie w całości wprowadzone w ramach tzw. Tarczy 1.0, tj. na mocy ustawy 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. 
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V. Zawieszenie niektórych obowiązków pracodawcy w zakresie badań 
pracowników 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 
danego stanu, zawieszone zostały obowiązki pracodawcy przeprowadzenia wskazanych rodzajów 
badań lekarskich. 

Podstawa prawna: art. 12a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Rodzaje obowiązków pracodawcy w zakresie badań pracowników, które to zostały zawieszone: 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 
danego stanu, zawieszone zostały obowiązki pracodawcy przeprowadzenia: 

1. okresowych badań lekarskich pracowników ( w tym wydania skierowania na powyższe 
badanie), 

2. okresowych badań lekarskich pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i 
czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi 
substancjami, czynnikami lub pyłami i po rozwiązaniu stosunku pracy, 

3. okresowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy, 

4. okresowych badań lekarskich i psychologicznych oraz orzeczeń lekarskich potwierdzających 
spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych maszynistów, 

5. okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego 
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Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również pierwszego badania 
okresowego. 

Okres zawieszenia wskazanych obowiązków: 

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. 

Przeprowadzenia badań wstępnych lub kontrolnych przez innych lekarzy: 

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. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt 
osobowych pracownika. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

1. Doprecyzowanie postanowień w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kierowców 
wykonujących przewóz drogowy, 

2. Rozszerzenie zwolnienia o okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy 
zawodowych, w tym również pierwszego badania okresowego. 

 

VI. Ułatwienia w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy do 
przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP  

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszczono przeprowadzanie 
szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla niektórych grup 
pracowników.  

Podstawa prawna: art. 12e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Badania z zakresu BHP, dla których o możliwe jest ich przeprowadzenie za pośrednictwem środków 
komunikacja elektronicznej: 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszczono przeprowadzanie: 
szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej. 

Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest jednak możliwe przeprowadzenie 
instruktarzu stanowiskowego dla: 

1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie 
czynników niebezpiecznych; 



13 
 

3. pracownika przenoszonego na stanowiska, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 
studencką. 

Przedłużenie terminu na przeprowadzenie szkoleń okresowych: 

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 

1. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 

2. - termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

Wsparcie w całości wprowadzone w tzw. Tarczy 2.0, tj. na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 


