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Szanowna Pani Minister 

Przyjęte 31 marca br. w trybie pilnym rozwiązania ustawowe zawierają niestety 
błędne rozwiązanie, które blokuje niezwłoczne wprowadzenia pakietu osłonowego dla 
firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy. 

Zgodnie z art. 15g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. poz. 374 ze zm.) przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem 
o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o 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, na zasadach 
określonych w ust. 7 i 10. 

W świetle zaś art. 15g. ust. 6 tej 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. Wynagrodzenie takie 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. 
Dofinansowanie takie jednak 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% przeciętnego miesięcznego 
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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. 

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału znajduje 
również zastosowanie przy ustalaniu dofinansowania wynagrodzenia wypłacanego 
z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy.

Tymczasem w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) przewidziano 
obowiązek Prezesa GUS ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 
w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. Oznacza to, że 
ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie 
dokonane do dnia 7 maja 2020 r. Dopiero zatem od daty tego ogłoszenia możliwe 
będzie uruchomienie całego mechanizmu dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.) zwracam się do Pani Minister z 
uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości skorygowania tej 
błędnej regulacji. 

Z poważaniem 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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