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Jeśli podmiot nie spełnia kryteriów zwolnienia ze składek ZUS, możliwe jest odroczenie terminu ich płatności bez 
tzw. opłaty prolongacyjnej. Zgodnie z analizowaną ustawą, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej w przypadku 
odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty dotyczącego należności z tytułu składek należnych 
za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu 
epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

2. Brak opłaty prolongacyjnej

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnik składek przekazuje do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 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.

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, 
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub 
imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji 
rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo opis instrumentów i uregulowań w obszarze prawa 
pracy przewidzianych w Ustawie 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 zwanej ,,Tarczą antykryzysową”.

I. ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

II. ZMIANY W OBSZARZE PRAWA PRACY 

1. Możliwość powierzania pracownikom pracy zdalnej 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych uprawnia pracodawcę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Pracą zdalną 
jest praca określona w umowie, poza miejscem jej stałego świadczenia. O skierowaniu pracownika do 
wykonywania pracy zdanej decyduje każdorazowo pracodawca.
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A. Do świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów analizowanej ustawy uprawniony jest pracodawca, 
u którego wystąpił SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH w następstwie wystąpienia COVID-19 tj. spadek 
sprzedaży 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, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
roku poprzedniego;     

Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy pracy zdalnej wykonywanej na podstawie powołanej ustawy:
•  praca zdalna odbywa się poza miejscem jej stałego wykonywania,
•  praca zdalna może być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu, jeśli miejsce 
    zamieszkania pracownika nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
•  nie ma oznaczonego maksymalnego okresu, w którym pracownik może wykonywać prace zdalną; ze względu 
    na czas obowiązywania ustawy przyjmuje się jednak, iż nie powinien przekroczyć 180 dni licząc od daty wejścia 
    w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku,
•  zakres obowiązków pracownika powinien pozostać zasadniczo niezmieniony,
•  praca zdalna nie wpływa na wysokość wynagrodzenia pracownika, który za pracę w tym trybie powinien 
    otrzymać 100% wynagrodzenia,
•  rozkład czasu pracy pracownika, jest zasadniczo taki sam jak w umowie o pracę,
•  to na pracodawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy zdalnej oraz 
    zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Niezależnie od miejsca wykonywania pracy, pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy takiej samej jak 
przy zwykłym trybie pracy. Na pracowniku ciążą również te same prawa jak i obowiązki. 

2. Nowe instrumenty prawne- warunki ogóle i tryb

D. W związku z obniżeniem czasu pracy lub wprowadzeniem przestoju ekonomicznego, przedsiębiorca może 
zwrócić się z wnioskiem o przyznanie ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY tj. wypłatę ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia 
pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 
wystąpienia COVID-19, po spełnieniu następujących warunków:

C. Wprowadzenie określonego instrumentu następuje w drodze POROZUMIENIA zawartego między 
pracodawcą a organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, zakładową organizacją związkową – 
jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo przedstawicielami pracowników, wyłonionych w 
trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Kopię 
porozumienia należy przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia 
jego zawarcia.

WAŻNE! 

a. przestoju ekonomicznego lub

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy, czyli wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Warunki i tryb wykonywania pracy 
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się natomiast w porozumieniu.

B. W takim przypadku pracodawca może rozważyć możliwość wprowadzenia JEDNEGO Z DWÓCH 
PROPONOWANYCH INSTRUMENTÓW:

b. obniżenia wymiaru czasu pracy.

b. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do 
obrotów z miesiąca poprzedniego.

•  wystąpienia u niego spadek obrotów gospodarczych,
•  nie zalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r. 
    (chyba, że zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję z US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty 
    lub korzysta z odroczenia),
•  braku wobec niego przesłanek ogłoszenia upadłości,
•  zawarcia z pracownikami porozumienia w zakresie obniżenia czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem 
    ekonomicznym.
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F. WAŻNE! Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki 
na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych 
z Funduszu oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach 
pobierania świadczeń finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 
3 miesiące).

Rozliczenie wsparcia ze środków FGŚP

Na podstawie analizowanej ustawy, 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.

Rozliczenie wsparcia ze środków FGŚP

3. Obniżenie wymiaru czasu pracy 

Pracodawca u którego wystąpił spadek obrotów, może obniżyć wymiar czasu pracy 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.

WAŻNE!
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o przyznanie dofinansowania było wyższe niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 
zł).

E. Wypłata świadczeń następuje na podstawie UMOWY zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu 
pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych (ilość transz - uzależniona jest od okresu na jaki wnioskowana 
jest pomoc), w oparciu o złożony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

W przypadku, gdy pracodawca zmuszony jest do zamknięcia swojego zakładu pracy lub jego części, co skutkuje 
niemożliwością świadczenia pracy przez pracowników, ustawodawca umożliwił wprowadzenie przestoju 
z którym mamy do czynienia w sytuacji, w której pracownik zgłasza gotowość do świadczenia pracy, lecz nie jej 
wykonywanie jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Wynagrodzenie, o którym wyżej 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 pracy. 

4. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego 

WAŻNE! 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% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Kwota dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy obliczona jako 40 % 
przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2019 r. (komunikat z 11 lutego br.) wynosi 2.079,00 zł brutto, co oznacza, że 
łącznie z należnymi od tej kwoty składkami na ubezpieczenia społeczne (373,00 zł) próg dofinansowania za 
jednego pracownika wynosić będzie 2.452,00 zł.

Wynagrodzenie wypłacane w okresie obniżonego czasu pracy dofinansowywane jest ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia w obniżonym czasie 
pracy, 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 o dofinansowanie.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy: konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu 
przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna 
niezawiniona przez pracodawcę.

Kwota dofinansowania w okresie przestoju ekonomicznego obliczona jako suma 50 % minimalnego 
wynagrodzenia brutto (1.300,00 zł) oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez 
pracodawcę (233,00 zł) wynosi 1.533,00 zł (na jednego pracownika).
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•  będzie obejmowało część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
    składek na ubezpieczenia społeczne (należnych zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorcy będącego 
    pracodawcą) – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń wszystkich pracowników, 
    jak też tylko części z nich,

Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane w przypadku spadku obrotów rozumianych jako 
zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone 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 przyznanie 
dofinansowania, 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.

Ustawodawca przewidział także możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od 
spadku obrotów.
       

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przez starostę

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników dofinansowanie:

•  będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

a)  co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń 
        poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 
        społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
        pracę w odniesieniu do każdego pracownika,

b)  co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń 
        poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 
        społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
        pracę w odniesieniu do każdego pracownika,

c)  co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń 
       poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 
       społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
       pracę w odniesieniu do każdego pracownika,

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia 
o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za 
który dofinansowanie będzie wypłacane. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

•  może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom.

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, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest wprowadzenie następujących 
modyfikacji w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

WAŻNE! Przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych 
umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. 
W przypadku niedotrzymania tego warunku będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania, proporcjonalnie do 
okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Nie 
jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej do zwrotu.

WAŻNE! W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek o jego przyznanie do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

6. Uelastycznienie czasu pracy
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c)  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; 
       UWAGA! Porozumienie zawierane jest w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy 
       lub z przedstawicielami pracowników (przy braku organizacji związkowej).

WAŻNE! 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.

a)  ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego 
       odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego 
       odpoczynku dobowego; UWAGA! pracownikowi przysługuje jednak 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,

b)  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; 
        UWAGA! Porozumienie zawierane jest w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, działającymi u pracodawcy 
        lub z przedstawicielami pracowników (przy braku organizacji związkowej);

III. MEDYCYNA PRACY

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Główny Inspektor Pracy wydał komunikat w zakresie utraty mocy Stanowiska 
z dnia 23 marca 2020 roku (UNP:GIP-20- 20685, GIP-GNN.50.2.2020.5) – w zakresie obowiązku terminowego 
kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.  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 w zakresie badań okresowych i wykonać je w okresie nie 
       dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Co więcej, analizowana ustawa przewiduje także, że :
1.  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.

Główny Inspektor Pracy wskazał, że w miejsce poprzedniej propozycji należy stosować bezpośrednio 
następujące zasady wynikające z analizowanej ustawy:

3.  Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych 
       uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego 
       albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60 dnia 
       od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

3.  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. 

2.  Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich lub badań psychologicznych, wymagają 
       posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 
       2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia 
       odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

1.  W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego 
       stanu, zawiesza się wykonywanie okresowych badań lekarskich.
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c)   przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy 
        objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami 
        i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu 
        stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego,

WAŻNE! Wyżej wymienione przepisy weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r. – z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Główny Inspektor Pracy, związku z utrzymaniem w mocy pozostałych obowiązujących do tej pory przepisów 
z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczących szkolenia w dziedzinie BHP, proponuje w 
dalszym ciągu dopuszczenie możliwości przeprowadzania:

d)  utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

a)  instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h 
        lekcyjne),w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość 
        przesyłania obrazu i dźwięku (on-line),

b)  dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na 
        stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h 
        lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość 
        przesyłania obrazu i dźwięku (on-line),

IV. ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI MIEJSCA PRACY

Zwracamy także uwagę, że Ministerstwo Rozwoju wraz Głównym Inspektorem Sanitarnym w odniesieniu do 
organizacji pracy w zakładach pracy przedstawili następujące zalecenia skierowane do pracodawców, 
a dotyczące zasad organizacji miejsc pracy mających na celu zapobieżenie COVID-19 :

1)  miejsca pracy poszczególnych pracowników powinny być usytuowane w odległości min. 1,5 metra,
2)  pracownicy powinni świadczyć pracę w rękawiczkach ochronnych lub posiadać swobodny dostęp do 
       środków dezynfekujących,
3)  pracownicy powinni zachować odległość 1,5 metra od siebie nawzajem oraz innych osób przebywających 
       stale lub czasowo w miejscu pracy,
4)  kontakt z klientami powinien, w miarę możliwości, odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na 
       odległość,
5)  w przypadku dokonywania płatności za towary lub usługi, preferuje się płatności w formie bezgotówkowej,

7)  pracodawca powinien zapewnić właściwą higienę pomieszczeń pracy, w tym dezynfekować powierzchnie 
       dotykowe biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale 
       płatnicze).

6)  pracodawca powinien promować zasady prawidłowej higieny np. poprzez umieszczania instrukcji mycia 
       rąk, informowanie o zasadach higieny kaszlu i oddychania, upowszechniania wiedzy z zakresu BHP,
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