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Warszawa, 5 maja 2020 r.  
Pan Tomasz Grodzki 
 
Marszałek Senatu RP 
 
Szanowny Panie Marszałku, 
 
W nawiązaniu do procedowanej obecnej ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 106; dalej jako: „Projekt”), uprzejmie 
przekazuję propozycję poprawek do ww. ustawy.  
 
W pierwszej kolejności należy poczynić uwagę ogólną w przedmiocie niedoprecyzowania regulacji ustawowych. 
Nie budzi naszej wątpliwości, że na etapie stosowania przepisów będą pojawiały się wątpliwości w bardzo wielu 
obszarach, w szczególności w obszarze kierunków inwestowania przez ARP  przyznanych jej ustawą środków 
finansowych [w niewielkim stopniu będą to z pewnością potrzebujące wsparcia przedsiębiorstwa prywatne]. 
Pomoc skierowana będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw państwowych,  które już przed pandemią miały 
kłopoty i nie powinno się ich „reanimować”. Problemy będą również dotyczyły rezygnacji z zamówień publicznych 
odnośnie rezerw strategicznych związanych z Covid-19 [wybieranymi podmiotami, które przechowywać będą te 
rezerwy okażą sie zapewne głównie podmioty państwowe a nie prywatne]. 
 
Nadal nie uwzględniono w projektowanych regulacjach oczywistych problemów, z jakimi borykają się 
przedsiębiorcy na kanwie stosowania art. 15g  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. Stąd w dalszym ciągu BCC 
postuluje wprowadzenie wskazanych niżej przepisów do projektowanej regulacji.  
 
Jednocześnie wskazujemy, że wskazane propozycje wskazane poniżej nie są wyczerpujące.  
 
 
1. Zmiana w art. 10 Projektu. 
 
„Art. 19. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w art. 46d dodaje się ust. 8 w 
brzmieniu:  
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„8. W przypadku niedoboru produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobów medycznych lub środków ochrony osobistej niezbędnych dla pacjentów lub wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działalności, minister właściwy do spraw zdrowia poleci wydanie w niezbędnych 
ilościach tych produktów, środków, wyposażenia lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych do podmiotów 
leczniczych prowadzących szpitale, stacje sanitarno-epidemiologiczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne 
lub domy pomocy społecznej oraz do przedsiębiorcy, który uznany został za przedsiębiorcę o szczególnym 
znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań 
na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320), dla których 
Organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister 
właściwy do spraw zdrowia”. 
 
Uzasadnienie:  
 

 Uzasadnieniem wprowadzenia przedmiotowej poprawki jest fakt, iż przedsiębiorcy umieszczeni na liście 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizują na bieżąco zadania 
związane z przeciwdziałaniem Covid-19, w tym w szczególności w zakresie realizacji dostaw leków, 
wyrobów medycznych, środków biobójczych czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego. W przypadku wystąpienia niedoborów rynkowych na niezbędne produkty może dojść do 
sytuacji, że jedynym sposobem utrzymania kluczowej dla Państwa produkcji mogą być dostawy 
odpowiedniego asortymentu z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych. Rozwiązanie takie pozwoliłoby 
na zaopatrzenie szczególnego rodzaju przedsiębiorców w niezbędne materiały w sytuacji krytycznej, gdy 
w żaden inny sposób nie byłoby możliwe bieżące utrzymanie produkcji niezbędnej do zapewnienia 
bezpieczeństwa Państwa oraz jego obywateli. 

 
 

2. Zmiana w art. 46 pkt. 11) Projektu. 
 
W zakresie art. 15 g Ustawy BCC stoi na stanowisku, że zmiany zaproponowane przez ustawodawcę 
powinny zostać poszerzone o wprowadzenie następujących przepisów. 
 
2.1. Dostosowanie procedury przewidzianej w art. 15g ustawy do zatrudnienia pracowników 

tymczasowych.  
 

„W art. 15g po ust. 20 dodaje się ust. 21 w następującym brzmieniu: 
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„21. W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 11 przez pracodawcę użytkownika w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1563) może on objąć porozumieniem również pracowników tymczasowych. W takim przypadku 
dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników tymczasowych, o którym ust. 7 i ust. 10 wypłacane jest 
agencji pracy.” 

 
              Uzasadnienie: 
 

 Art. 15g Tarczy Antykryzysowej przewiduje, że 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 tym przepisie. Jednocześnie ustanowiono w nim przesłanki otrzymania 
dofinansowania, w tym w szczególności poziom obniżenia obrotu oraz tryb zawarcia właściwego 
porozumienia ze stroną społeczną lub przedstawicielami pracowników.  

 Omawiany przepis nie jest jednak dostoswany do specyficznych usług jakimi jest praca tymczasowa 
cechująca się trójstronnym stosunkiem prawnym. Przy czym w szczególności należy zwrócić uwagę na 
to, że: 
� Praca jaką wykonuje pracownik tymczasowy oraz jej wymiar są uzależnione od zapotrzebowania 

pracodawcy użytkownika, a nie od zapotrzebowania agencji pracy. To pracodawca użytkownik 
wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy zadania i kontroluje ich wykonanie. 

� Przepisy u.z.p.t. przewidują, że jeszcze przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem 
tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z agencją pracy, w szczególności wymiar czasu 
pracy pracownika tymczasowego (art. 9 u.z.p.t). 

� Ponadto, zgodnie z przepisami, pracodawca użytkownik informuje agencję pracy na piśmie o 
wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu 
oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego 
pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy przedstawia do wglądu treść tych regulacji 
(art. 9 ust. 2 u.z.p.t.). 

� Co więcej, zgodnie z przepisami, pracodawca użytkownik ma obowiązek niezwłocznego 
poinformowania na piśmie agencję pracy o zmianie wewnętrznych regulacji dotyczących 
wynagradzania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 u.z.p.t., w okresie wykonywania na jego 
rzecz pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, a na wniosek agencji pracy 
przedstawia do wglądu treść zmienionych regulacji. (art. 9a u.z.p.t.) 
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 Jak wynika z powyższego, to nie po stronie stronie agencji pracy leży określenie wymiaru czasu 
pracy oraz wynagrodzenia za wykonywanie pracy przez pracownika tymczasowego. Agencja 
pracy jest raczej wykonawcą postanowień i decyzji leżących w domenie pracodawcy 
użytkownika, który końcowo również ponosi koszt wynagrodzenia pracownika tymczasowego [w 
tym powinien ponosić koszt wynagrodzenia przestojowego]. Wynagrodzenie i czas pracy 
pracownika tymczasowego są immanentnie związane z sytuacją u pracodawcy użytkownika, a w 
mniejszym stopniu z sytuacją jaka ma miejsce w agencji pracy. Pracownik tymczasowy 
podporządkowany jest regulacjom dotyczącym czasu pracy oraz wynagrodzenia, jakie obowiązują u 
pracodawcy użytkownika, a nie w zatrudniającej go agencji pracy. 

 Powyższe powoduje, że w przypadku, gdy dojdzie do sytuacji, w której pracodawca użytkownik zawrze 
porozumienie w trybie art. 15g Tarczy Antykryzysowej, powinno ono obejmować również pracowników 
tymczasowych wykonujących u niego pracę, a agencja pracy powinna być jedynie wykonawcą takiego 
porozumienia. 

 Jest to pożądane również z uwagi na treść regulacji zawartej w art. 15 u.z.p.t., która przewiduje, że 
pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być 
traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy 
zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. 
Zasada ta, na mocy przepisów wynikających z przepisów ogólnych zawartych w Kodeksie pracy, 
znajduje zastosowanie również do pracowników pracodawcy użytkownika, co oznacza, że również w ich 
przypadku nie powinno dochodzić do nierównego traktowania przy porównaniu ich warunków 
zatrudnienia i warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych. Do takich nierówności dojdzie bez 
żadnych wątpliwości w sytuacji, gdy pracodawca użytkownik obejmie porozumieniem, o którym mowa w 
art. 15g, wyłącznie własny personel. 

 Teoretycznie można założyć, że agencja pracy w sytuacji opisanej powyżej powinna zmultiplikować 
porozumienie pracodawcy użytkownika, jednak nie zawsze jest to możliwe, z uwagi na brak ogólnego 
porozumienia z przedstawicielstwem pracowników co do zastosowania przez agencję pracy tych samych 
warunków, jakie zastosował pracodawca użytkownik. Ponadto takie postępowanie byłoby niezwykle 
trudne, ponieważ wymagałoby zawarcia w najgorszym przypadku kilkuset takich porozumień przez 
agencję pracy [dla każdego pracodawcy użytkownika odrębnie]. 

 W związku z powyższym mając na uwadze, że: 
 o wysokości wynagrodzenia i zasadach na jakich ono przysługuje w rozumieniu u.z.p.t. decyduje 

pracodawca użytkownik; 
 o wymiarze czasu pracy pracownika tymczasowego decyduje pracodawca użytkownik; 
 koszty pracy, w tym koszty wynagrodzenia pracownika tymczasowego, pokrywa pracodawca 

użytkownik; 
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 utrzymanie miejsca pracy przez pracownika tymczasowego zależy od zapotrzebowania 
pracodawcy użytkownika [w praktyce z uwagi na różne, często odległe, lokalizacje poszczególnych 
pracodawców użytkowników, ale również z uwagi na fakt, że są to w części pracownicy będący 
cudzoziemcami, którzy mają zalegalizowaną pracę u danego pracodawcy użytkownika rzadko 
dochodzi do przesunięć pracowników pomiędzy użytkownikami, a częściej pracownik tymczasowy 
traci pracę w przypadku braku zapotrzebowania na pracowników zewnętrznych];  

- należałoby przyjąć, że agencja może być wykonawcą porozumienia zawartego przez pracodawcę 
użytkownika, który spełnia wymagania określone w art. 15g Tarczy Antykryzysowej i na mocy takiego 
porozumienia [które zawarł pracodawca użytkownik, ale jednocześnie, które obejmuje pracowników 
tymczasowych] agencja pracy może otrzymać dofinansowanie dla pracowników tymczasowych 
skierowanych do tego pracodawcy użytkownika. 
 

2.2. Przewidzenie w procedurze przewidzianej w art. 15g ustawy sytuacji, gdy nie dojdzie do 
porozumienia ze stroną społeczną. 
 
„W art. 15g po ust. 11 dodaje się ust. 11a w następującym brzmieniu: 
 
„11a. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy ustala się na zasadach określonych w ust. 11 w terminie dwóch dni od dnia poinformowania 
przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy. Jeżeli warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy nie zostaną ustalone w tym terminie, pracodawca ustala je samodzielnie” 
Uzasadnienie: 
 

 BCC wskazuje, że jest niezrozumiałe dlaczego proponowana regulacja została usunięta z 
projektu Tarczy Antykryzysowej. Obecnie wielu pracodawców znajduje się w sytuacji, w której 
pomimo złej sytuacji finansowej z uwagi na brak zgody pracowników nie może wprowadzić 
obniżonego wymiaru czasu czy przestoju na zasadach wynikających z art. 15g.  

 BCC stanowczo domaga się przywrócenia tego zapisu.  
 

2.3. Przewidzenie w procedurze przewidzianej w art. 15g ustawy możliwości przedłużenia dofinansowania. 
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„Zmianie ulega art. 15g ust. 16, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny 
okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”, Korzystanie ze 
świadczeń  może zostać przedłużone na kolejne 3 miesiące na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.” 

 
Uzasadnienie:  
 
 Powszechnie wiadomo już że kryzys w gospodarce trwać będzie nie przez okres 3 miesięcy, ale 

przynajmniej do końca 2020 roku. Należy wiec stworzyć dla części przedsiębiorców możliwość  
dłuższego korzystania ze wsparcia przewidzianego w ustawie. 
 

2.4. Zastosowanie przepisów z mocą wsteczną.  
 
W zakresie art. 46 pkt. 11) Projektu dotyczącego wprowadzenia art. 15z5 ust. 1 i 2  należy wskazać, że 
przepis ten powinien obowiązywać z mocą wsteczną z uwagi na to, że wielu przedsiębiorców już uprzednio 
zmieniło warunki pracy cudzoziemców. W związku z powyższym BBC proponuje aby w przepisach 
końcowych wskazać, że „art. 15z5 ust. 1 i 2 wprowadzony art. 46 pkt 11) Projektu wchodzi w życie z dniem 
31 marca 2020 r.” . 

 
 

 

Z wyrazami szacunku, 

(-) 

Anna Potocka-Domin 

wiceprezeska 
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