
obowiązkowej kwarantanny do dnia 17 stycznia 2021 roku w stosunku do osób:
wjeżdżających na terytorium RP, przekraczającej jednocześnie granicę
zewnętrzną UE (§ 2 ust. 2);
przekraczających granicę RP (również wjazd z innego państwa UE) w jeden z
następujących sposobów (§ 2 ust. 18): 

statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970); 
transportem kolejowym; 
pojazdem samochodowym: 

będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.
4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą, służącym do wykonywania międzynarodowego transportu
drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu
drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub
międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu
odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i
1087), 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9
osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie
drogowym osób.

rozporządzenie przewiduje pewne wyłączenia w tym zakresie (§ 3) m.in. w
stosunku do: kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach
międzynarodowego transportu drogowego, osoby przekraczającej wewnętrzną
granicę w UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub
zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, osoby
zaszczepionej przeciwko COVID-19;

prowadzenia działalności usług hotelarskich (wyłączenia dot. m. in. hoteli
robotniczych i hoteli dla pracowników sezonowych) oraz działalności obiektów
sportowych.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono nowe
ograniczenia dot. m. in.:

Nowe obostrzenia do 17 stycznia 2021 roku

1/2021

ALERT PRAWNY PFHR

ALERT PRAWNY PFHR

1



W zakresie praw związanych z zatrudnieniem pozostawiono dotychczasowe rozwiązania
dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązku zapewnienia osobom
zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub
środków do dezynfekcji rąk, a także zachowania odległości między stanowiskami pracy
wynoszącą co najmniej 1,5 m.
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Rozporządzenie z 21 grudnia 2020 r. Rozporządzenie z 27 grudnia 2020 r.

Tarcza 6.0

dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (art. 15gga ustawy covidowej)
rodzaj działalności określony w art. 15gga ust. 1
przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia
COVID-19 co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

zwolnienie z opłacania składek (art. 31zo ust. 8-11 ustawy covidowej) 

15 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 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 ustawy, tzw. Tarczę 6.0. 

Wprowadzone przepisy dotyczą w szczególności dodatkowego wsparcia finansowego
dla przedsiębiorców określonych branż:
·                   

Szczegółowe informacje w tym zakresie można otrzymać również na stronie ZUS oraz
stronie rządowej. 

Informacja ZUS Informacja rządowa
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https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000235301.pdf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-6_0-jakie-wsparcie-mozna-otrzymac-z-zus-/3744870
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/O/D20202255.pdf


przedłużenia ważności badań lekarskich
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 180 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wcześniej ten termin wynosił 60
dni. (zmiana art. 31m ust. 1 tzw. ustawy covidowej).

zmiany terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników z FGŚP

ustalono termin do składania wniosków z art. 15g, art. 15ga i art. 15gg do dnia 10
czerwca 2021 r.
dofinansowanie do wynagrodzeń może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.
(zmiana art. 15gh ustawy covidowej).

modyfikacji zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie ciąży
oraz zasiłku macierzyńskiego, przysługujących osobom, którym obniżono wymiar
czasu pracy

dodatkowy ust. 4 art. 31zy(13) ustawy covidowej
wprowadzono również przepis rozciągający modyfikację na czas przed jej
wprowadzeniem - przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na
wniosek świadczeniobiorcy.

Ponadto, ustawa wprowadziła regulacje dotyczące:
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Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 roku

zawartych z własnym pracownikiem,
wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez
nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Z pierwszym dniem nowego roku, wszedł w życie obowiązek składania do ZUS
informacji o zawarciu umowy o dzieło przez płatnika składek lub osobę fizyczną
zlecającą dzieło.
Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD
(Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o
dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacja ZUS
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https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 28 grudnia 2020 r. do 17
stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ponownie od 9 listopada 2020 roku. Okres
wypłaty zasiłku został przedłużony od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-
19. Zasady dotyczące występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy pozostały bez
zmian.

Ustawa

Rozporządzenie

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

rozszerzenie katalogu sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do
wykonywania pracy w Polsce poprzez zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz
humanitarnych, wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy
dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo
wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami),
objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz
wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia
medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego),
dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie
wizowym, dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych
(długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

1 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę.

Wprowadzona nowelizacja obejmuje m. in.:
·                   

Rozporządzenie

ALERT PRAWNY PFHR

ALERT PRAWNY PFHR

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002023/T/D20202023L.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000234001.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002081/O/D20202081.pdf
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Nowe wykroczenia i kary w Kodeksie Pracy

niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy
pracownika, w przypadku gdy ten pracownik jest dłużnikiem alimentacyjnym i zalega
ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 miesiące, 
wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez
dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi
będącemu dłużnikiem alimentacyjnym, zalegającemu ze spełnieniem tych
świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

1 grudnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
dotyczące rozszerzenia katalogu wykroczeń i kar poprzez zmianę art. 281 i 282 Kodeksu
Pracy.

Dwa rodzaje naruszeń zakwalifikowano jako wykroczenia zagrożone karą grzywny w
wysokości od 1.500 do 45.000 PLN:

Ustawa

ALERT PRAWNY PFHR

ALERT PRAWNY PFHR

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002432/O/D20182432.pdf

