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Kryzysy ekonomiczne wpływaj� na wszystkie obszary sfery mikro- 

i makroekonomicznej. Jednym z takich obszarów, nara�onym na niekorzystne 

zmiany, wywołane osłabieniem aktywno�ci gospodarczej jest rynek pracy. 

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny, który pojawił si� na rynkach 

�wiatowych w 2008 roku, a wi�c jeszcze przed pojawieniem si� w Polsce 

pierwszych symptomów kryzysu, podj�to prace nad ustanowieniem rozwi�za�
systemowych, które maj� ograniczy� skutki hamowania polskiej gospodarki.  

Uchwalony w połowie lipca 2009 roku pakiet rozwi�za� antykryzysowych 

ma ograniczy� skutki hamowania gospodarki oraz umo�liwi� szybsze 

i skuteczniejsze reagowanie na zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

Dodatkowe ułatwienia pozwol� zwi�kszy� i lepiej ukierunkowa� wsparcie na 

obszary najbardziej nara�one na skutki spowolnienia gospodarczego. Przyj�te 

rozwi�zania przewiduj� wsparcie zarówno dla pracowników, jak i dla 

przedsi�biorców, którzy maj� trudno�ci finansowe. 

Celem artykułu jest prezentacja instrumentów wsparcia oferowanych przez 

pakiet antykryzysowy uchwalony w 2009 roku oraz analiza dotychczasowego 

wykorzystania dost�pnych instrumentów. 

PAKIET ANTYKRYZYSOWY 

Przygotowany przez rz�d pakiet działa� antykryzysowych był rezultatem 

dyskusji i negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-

Gospodarczych. Pierwsze prace nad pakietem rozpocz�ły si� ju� w 2008 roku, 

zanim w Polsce pojawiły si� pierwsze symptomy kryzysu. Miały one na celu 

zareagowanie ju� we wst�pnej fazie spowolnienia gospodarczego, tak, aby 

                                                
* Dr, Zakład Funkcjonowania Gospodarki, Uniwersytet Łódzki. 
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mo�liwo�ci minimalizowania jego skutków w Polsce, dawały gwarancje 

powodzenia. Podj�to wówczas decyzj�, i� zespoły problemowe Trójstronnej 

Komisji, zgodnie ze swoimi kompetencjami, powinny rozpocz�� prace 

zmierzaj�ce do poszukiwania narz�dzi wsparcia i propozycji rozwi�za�, 
zabezpieczaj�cych Polsk� przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kryzysu. 

Wyodr�bniono równie� pi�� obszarów w ramach, których miały pracowa�
zespoły: 

−prawo pracy i układów zbiorowych, 

−polityka gospodarcza i rynek pracy, 

−bud�et, wynagrodzenia i �wiadczenia socjalne, 

−fundusze, 

−ubezpieczenia społeczne (wł�czone w ostatniej fazie negocjacji). 

Efektem prowadzonych negocjacji był przyj�ty przez Komisj� i przesłany 

rz�dowi 13 marca 2009 roku 13-to punktowy „Pakiet działa� antykryzysowych”. 

W pakiecie tym wyodr�bniono trzy główne obszary wsparcia: 

I.  Obszar wynagrodze� i �wiadcze� socjalnych: 

1. Program kryzysowej pomocy dla społecze�stwa, w szczególno�ci 

wsparcie rodzin najubo�szych poszkodowanych w wyniku kryzysu oraz 

zwi�kszenie �rodków na �wiadczenia socjalne w zwi�zku ze wzrostem 

liczby osób zwalnianych z pracy. 

2. Zniesienie opodatkowania zapomóg udzielanych przez zwi�zki zawodowe 

(poszerzenie katalogu) oraz �wiadcze� wypłacanych z zakładowego 

funduszu �wiadcze� socjalnych. 

3. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej 

realizowanej w formie bonów uprawniaj�cych do ich wymiany na towary 

lub usługi, w tym tzw. bonów towarowych i �wiadcze� pieni��nych. 

4. Uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 

przeci�tnych wynagrodze� u przedsi�biorców oraz zniesienie ustawy 

kominowej. 

5. Wypracowanie mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 

poziomu 50% przeci�tnego wynagrodzenia. 

II.  Obszar rynku pracy i stosunków pracy: 

1. Wprowadzenie 12-miesi�cznego okresu rozliczeniowego. 

2. Uruchomienie zakładowego funduszu szkoleniowego. 

3. Racjonalizacja rozwi�za� dotycz�cych doby pracowniczej w kontek�cie 

rozliczania czasu pracy. 

4. Pakiety socjalne jako 	ródło prawa pracy. 

5. Ruchomy czas pracy jako instrument wspomagaj�cy ł�czenie 

obowi�zków rodzinnych z zawodowymi. 
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6. Stabilizacja zatrudnienia poprzez ograniczenie stosowania umów na czas 

okre�lony. 

III.  Obszar polityki gospodarczej: 

1. Przyspieszona amortyzacja. 

2. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnie�
grupowych

1
. 

Nast�pnie, na posiedzeniu Prezydium Trójstronnej Komisji (15.05.2009), 

z udziałem Prezesa Rady Ministrów, przyj�to stanowisko, w którym uzgodniono 

m.in., �e rz�d uwzgl�dniaj�c (w miar� mo�liwo�ci prawnych) uwagi partnerów 

społecznych, w stosunku do pierwotnych projektów ustaw, przygotuje w trybie 

pilnym pakiety rozwi�za� legislacyjnych z ocen� skutków regulacji, które 

niezwłocznie przeka�e do konsultacji. Uzgodniono wówczas równie� dwie 

generalne zasady projektowanych rozwi�za� zgodnie, z którymi:  

−b�d� one miały charakter czasowy (na okres 2 lat – do 31.12.2011r.), 

z mo�liwo�ci� ich przedłu�enia, 

−warunkiem uzyskania wsparcia finansowego b�dzie wyst�powanie 

przej�ciowych trudno�ci firm, jako wynik kryzysu oraz spełnienie kryteriów 

ekonomicznych np. brakiem zadłu�enia, programem naprawczym itp.  

Efektem ko�cowym prac było uchwalenie Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku 

o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

i przedsi�biorców
2
, która swoim zakresem działania obejmuje 6 punktów 

przyj�tego pakietu: 12-miesi�czny okres rozliczeniowy, racjonalizacj�
przepisów dotycz�cych doby pracowniczej, ruchomy czas pracy, stabilizacj�
zatrudnienia poprzez ograniczenie stosowania umów na czas okre�lony, 

uruchomienie zakładowego funduszu szkoleniowego, subsydiowanie 

zatrudnienia jako alternatyw� wobec zwolnie� grupowych. 

UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY 

Od 22 sierpnia 2009 roku wszyscy pracodawcy maj� mo�liwo��
uelastyczniania czasu pracy. Zmiany dotycz� trzech podstawowych aspektów:  

−wydłu�enia okresów rozliczeniowych, 

− indywidualnego okre�lania czasu pracy, 

−ograniczonego stosowania umów na czas okre�lony. 

                                                
1 Tematy przyj�tego autonomicznie pakietu działa� antykryzysowych, www.mpips.gov.pl 
2 Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 

pracowników i przedsi�biorców, Dz.U. Nr 125, poz 1035. 
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Je�eli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technologicznymi, 

lub dotycz�cymi organizacji czasu pracy, okres rozliczeniowy mo�e by�
przedłu�ony z czterech miesi�cy do maksymalnie 12 miesi�cy, przy zachowaniu 

ogólnych zasad dotycz�cych bezpiecze�stwa i zdrowia pracowników
3
. Oznacza 

to, �e w zale�no�ci od potrzeb przedsi�biorca b�dzie mógł proporcjonalnie 

skraca� lub wydłu�a� czas pracy np. do 10 godzin w okresie wzrostu zamówie�, 
a pó	niej w razie spadku zamówie� proporcjonalnie skróci� (do 6 godzin 

dziennie). Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika mo�e wi�c 

przewidywa� zró�nicowanie liczby godzin do przepracowania w ró�nych 

miesi�cach - okresy dłu�szej pracy b�d� równowa�one okresami pracy krótszej 

lub dniami wolnymi od pracy – jednak w ramach wymiaru czasu pracy, 

obowi�zuj�cego danego pracownika, ustalonego na przyj�ty okres 

rozliczeniowy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

Przedsi�biorca stosuj�c przedłu�ony okres rozliczeniowy musi spełni� cztery 

podstawowe warunki, tj.: 

−zapewnienie pracownikowi minimalnego odpoczynku dobowego (11 godz.) 

oraz tygodniowego (35 godz.),  

−wynagrodzenie pracownika nie mo�e by� ni�sze od wysoko�ci minimalnego 

wynagrodzenia za prac�,  

−harmonogram czasu pracy okre�laj�cy indywidualny rozkład czasu pracy 

pracownika mo�e by� sporz�dzony na okres krótszy ni� okres rozliczeniowy 

(min. 2 miesi�ce), 

−przekazanie kopii porozumienia o wprowadzeniu przedłu�onego okresu 

rozliczeniowego wła�ciwemu okr�gowemu inspektorowi pracy
4
. 

Ustawa przewiduje równie� mo�liwo�� ustalenia w indywidualnym 

rozkładzie czasu pracy pracownika ró�nych godzin rozpoczynania i ko�czenia 

pracy w poszczególnych dobach pracowniczych. W takich przypadkach 

ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi 

pracy w godzinach nadliczbowych. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, je�eli strony dwukrotnie zawarły umow� o prac�
na czas okre�lony

5
, to kolejna umowa musi zosta� zawarta na czas nieokre�lony. 

Czasowa zmiana przepisów prawa pracy wynikaj�ca z ustawy antykryzysowej 

                                                
3 Ibidem, art. 9 ust. 1. 
4 Pakiet antykryzysowy w praktyce czyli co mo�esz zyska� (a co straci�) korzystaj�c z pakietu 

antykryzysowego, Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe, Łód	 2009. 
5 Na nast�puj�ce po sobie okresy, o ile przerwa mi�dzy rozwi�zaniem poprzedniej, 

a nawi�zaniem kolejnej umowy o prac� nie przekroczyła 1 miesi�ca; Ustawa z dn. 26.06.1974 r. – 

Kodeks pracy, Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, art. 251 § 1, z pó	n. zm. 
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polega na tym, �e wprowadzono maksymalny ł�czny okres (24 miesi�ce) 

zatrudniania pracownika na czas okre�lony
6
. 

Do ko�ca kwietnia 2010 roku z przedłu�enia okresu rozliczeniowego 

skorzystało 718 podmiotów. W 456 przypadkach przedłu�enie okresu 

rozliczeniowego nast�piło w drodze zawarcia porozumienia z przedstawicielami 

pracowników, w 246 – na mocy porozumienia ze zwi�zkami zawodowymi, 

a w 16 przypadkach okres rozliczeniowy został przedłu�ony w układzie 

zbiorowym pracy
7
. 

W wi�kszo�ci przypadków (538) przedsi�biorcy ustalali maksymalne 

dopuszczalne okresy rozliczeniowe – 12 miesi�cy. Dominowały firmy z sekcji 

C – przetwórstwo przemysłowe (PKD 2007), które stanowiły 55,6% podmiotów 

korzystaj�cych z takiego rozwi�zania. Analiza zró�nicowania regionalnego 

wskazuje, i� najcz��ciej okres rozliczeniowy czasu pracy wydłu�ali 

przedsi�biorcy podlegaj�cy PIP w Krakowie (95), Poznaniu (74) i Wrocławiu 

(71)
8
. 

Uwzgl�dniaj�c wielko�� zatrudnienia mo�na zauwa�y�, i� z rozwi�zania 

takiego najcz��ciej korzystały przedsi�biorstwa �rednie (41,1%). Znaczna była 

równie� grupa firm du�ych (28,4%) (zob. Wykres 1). 

                                                
6 O ile przerwa mi�dzy rozwi�zaniem poprzedniej, a nawi�zaniem kolejnej umowy o prac� nie 

przekroczyła 3 miesi�cy. 
7

Informacja dotycz�c� stosowania przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 

skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi�biorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) 

w zakresie przedłu�ania okresów rozliczeniowych, Pa�stwowa Inspekcja Pracy, Główny 

Inspektorat Pracy, Warszawa 2010. 
8 Białystok-20 (2,8%); Bydgoszcz-36 (5,0%); Gda�sk-49 (6,8%); Kraków-95 (13,2%); 

Katowice-26 (3,6%); Kielce-58 (8,1%); Lublin-28 (3,9%); Łód	-45 (6,3%); Olsztyn-17 (2,4%); 

Opole-36 (5,0%); Pozna�-74 (10,3%); Rzeszów-41 (5,7%); Szczecin-36 (5,0%); Warszawa-55 

(7,7%); Wrocław-71 (9,9%); Zielona Góra-31 (4,3%). 
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Wykres 1. Liczba zgłosze dotycz�cych przedłu�enia okresów rozliczeniowych 
czasu pracy wg wielko�ci zatrudnienia 

(stan na 30 kwietnia 2010 r.) 

�ródło: Informacja dotycz�c� stosowania przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 

skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi�biorców w zakresie 

przedłu�ania okresów rozliczeniowych, PIP, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2010. 

DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

Ustawa antykryzysowa wprowadziła równie� rozwi�zania, finansowane 

z FG�P
9
, z których mog� skorzysta� wył�cznie przedsi�biorcy znajduj�cy si�

w tzw. „przej�ciowych trudno�ciach finansowych”
10. Z subsydiowania 

zatrudnienia mog� skorzysta� przedsi�biorcy, którzy: 

−zanotowali �redni spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako 

sprzeda�) nie mniejszy ni� 25%, liczony ilo�ciowo lub warto�ciowo w ci�gu 

3 kolejnych miesi�cy po dniu 01.07.2008 r., w porównaniu do tych samych 

3 miesi�cy w okresie od dnia 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r., 

−nie zalegaj� z zobowi�zaniami publicznoprawnymi i składkami na Fundusz 

Pracy, 

                                                
9 Rozporz�dzenie MPiPS z dn. 24.08.2009r. w sprawie przyznawania i wypłaty �wiadcze�

z Funduszu Gwarantowanych �wiadcze� Pracowniczych przedsi�biorcom w przej�ciowych 

trudno�ciach finansowych, Dz.U. Nr 135, poz. 1112. 
10 Z pomocy finansowej pa�stwa, bez wzgl�du na to, w jakiej znajduj� si� kondycji finansowej, 

nie b�d� mogli skorzysta� przedsi�biorcy działaj�cy w bran�ach, w których niedozwolone jest 

stosowanie pomocy publicznej (Zał�cznik I do Traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk�).  
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−nie znajduj� si� w sytuacji, w której zachodz� przesłanki do ogłoszenia jego 

upadło�ci,  

−w dniu 01.07.2008r. nie znajdowali si� w trudnej sytuacji ekonomicznej,  

−opracowali program naprawczy obejmuj�cy jeden rok, uprawdopodobniaj�cy 

popraw� jego kondycji finansowej, 

−nie otrzymali pomocy publicznej na wyposa�enie lub doposa�enie 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze �rodków Funduszu 

Pracy, albo otrzymali t� pomoc ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu 

pomocy publicznej upłyn�ło co najmniej 12 miesi�cy, 

−uzyskali stosowne za�wiadczenie potwierdzaj�ce fakt znajdowania si�
w przej�ciowych trudno�ciach finansowych. 

Przedsi�biorcy znajduj�cy si� w „przej�ciowych trudno�ciach finansowych” 

mog� przez maksymalnie pół roku skorzysta� ze: 

−�wiadczenia na cz��ciowe zaspokojenie wynagrodze� pracowniczych za czas 

przestoju ekonomicznego,  

−�wiadczenia na cz��ciowe zrekompensowanie obni�enia wymiaru czasu 

pracy,  

−�wiadczenia na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

nale�nych od pracodawcy  

−ustalenia nowych warunków spłaty nale�no�ci FG�P
11

. 

Przedsi�biorcy znajduj�cy si� w przej�ciowych trudno�ciach finansowych 

b�d� mogli, bez konieczno�ci zmieniania warunków umowy z pracownikiem, 

obni�y� jego wymiar pracy o połow�, obni�aj�c mu proporcjonalnie 

wynagrodzenie za prac�. Rozwi�zanie takie ma wi�c szereg ogranicze� takich 

jak: 

−wymiar czasu pracy pracownika okre�lony w umowie o prac� mo�e by�
obni�ony nie wi�cej ni� do połowy pełnego wymiaru czasu pracy, 

−wynagrodzenie za prac� mo�e zosta� zmniejszone nie wi�cej ni�
proporcjonalnie do obni�enia wymiaru czasu pracy, 

−obni�one wynagrodzenie nie mo�e by� ni�sze od płacy minimalnej (1276 zł 

w 2009 r., 1317 zł w 2010 r.), 

−obni�one wynagrodzenie mo�e by� cz��ciowo pokryte ze �rodków 

pochodz�cych z FG�P, je�eli pracodawca ma podpisan� z funduszem umow�
– do wysoko�ci 70% zasiłku dla bezrobotnych (maks. 402,50 zł – 2009 r., 

519,47 – 2010 r.).

                                                
11 Pakiet antykryzysowy w praktyce, czyli co mo�esz zyska� (a co straci�) korzystaj�c z pakietu 

antykryzysowego, Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe, Łód	 2009. 
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Pracodawcy mog� równie� skorzysta� z tzw. przestoju ekonomicznego. 

Zgodnie z ustaw� przestój ekonomiczny oznacza niewykonywanie pracy 

u przedsi�biorcy w przej�ciowych trudno�ciach finansowych przez pracownika 

pozostaj�cego w gotowo�ci do pracy z przyczyn ekonomicznych niedotycz�cych 

pracownika
12

. Tak jak w poprzednim przypadku, rozwi�zanie to mo�e by�
stosowane maksymalnie przez okres sze�ciu miesi�cy. Przedsi�biorca mo�e 

wówczas zwolni� pracowników z obowi�zku pracy, pozostawiaj�c ich jednak 

w tzw. gotowo�ci do jej wykonywania oraz obni�y� im wynagrodzenie do 

poziomu wynagrodzenia minimalnego. Ze �rodków FG�P pracodawca otrzyma 

wówczas co miesi�c równowarto�� 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (maks. 

575 zł – 2009 r., 742,10 zł – 2010 r.).

Trzecim rozwi�zaniem, z którego mog� skorzysta� przedsi�biorcy jest 

mo�liwo�� otrzymania pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników nale�nych od pracodawcy na podstawie przepisów 

o systemie ubezpiecze� społecznych od przyznanych �wiadcze�. 
Pracodawcy mog� równie� ubiega� si� o ustalenie nowych warunków spłaty 

zobowi�za� wobec FG�P, które powstały przed 30.06.2008 r. Preferencje mog�
wówczas obejmowa� odroczenie terminu płatno�ci i rozło�enie pozostałej cz��ci 

na raty
13

 oraz zawieszenia post�powania egzekucyjnego i naliczania odsetek od 

niespłaconej kwoty �wiadcze� pracowniczych stanowi�cych nale�no�ci 

Funduszu
14

.  

W ci�gu dziesi�ciu miesi�cy obowi�zywania pakietu antykryzysowego 

przedsi�biorcy zło�yli ł�cznie 156 wniosków o subsydiowanie zatrudnienia. 

Najcz��ciej robili to przedsi�biorcy z województwa �l�skiego (23), 

wielkopolskiego (22) i pomorskiego (20). Natomiast najmniej wniosków 

zło�ono w województwach południowo-wschodnich (zob. Mapa 1). 

                                                
12 Ogłoszenie przestoju wymaga spełnienia dwóch warunków – otrzymania za�wiadczenia 

o statusie podmiotu znajduj�cego si� w „przej�ciowych trudno�ciach finansowych" oraz 

przedło�enia w TJ FG�P pisemnej zgody pracowników na obj�cie przestojem ekonomicznym. 
13 Maks. na 12 miesi�cy lub na 24 raty w przypadku jednorazowej spłaty 15% zobowi�zania 

wobec Funduszu. 
14 Na okres roku od dnia zło�enia wniosku. Istniała b�dzie mo�liwo�� przedłu�enia terminu 

spłaty o okres kolejnego roku. 
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Mapa 1. Ł�czna ilo�
 wniosków zło�onych do Biur Terenowych FG�P 
(stan na 28.06.2010 r.) 

�ródło: Informacja o wnioskach zło�onych do FG�P na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. 

o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi�biorców, 

MPiPS, Warszawa 2010.  

W analizowanym okresie przedsi�biorcy zło�yli wnioski o subsydiowanie 

zatrudnienia 10.760 pracowników na ł�czn� kwot� 19,3 mln zł. Przedsi�biorcy 

najcz��ciej wnioskowali o refundacj� cz��ci obni�onego wynagrodzenia 

(8,48 mln zł – 4958 pracowników) oraz wynagrodzenia z tytułu przestoju 

ekonomicznego (8,06 mln zł – 5802 pracowników). Zdecydowanie rzadziej 

starano si� o refundacj� cz��ci składki na ubezpieczenia społeczne (2,81 mln zł) 

(zob. Wykres 2). 

Do 28 czerwca 2010 roku pozytywnie zaopiniowano 122 wnioski (odrzucono 

8). Podpisano 87 umów o subsydiowanie zatrudnienia na ł�czn� kwot�
14,4 mln zł, a wypłacono 5,5 mln zł. 

Tylko trzech pracodawców zło�yło wnioski o ustalenie nowych warunków 

spłaty zobowi�za� wobec FG�P. Wnioski dotyczyły kwoty 1,28 mln zł, z czego 

umowy podpisano na 1,12 mln zł.  
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Wykres 2. Struktura wniosków o wypłat� �wiadcze
(stan na 28.06.2010 r., w tys. zł) 

�ródło: Jak do Mapy 1. 

DOFINANSOWANIE SZKOLE� I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

i przedsi�biorców wprowadziła równie� rozwi�zania adresowane zarówno do 

pracowników, jak i pracodawców. Z prawa do podnoszenia kwalifikacji 

pracowników poprzez szkolenia i studia podyplomowe
15

 mog� skorzysta�
pracodawcy, którzy znajduj� si� w przej�ciowych trudno�ciach finansowych 

oraz utworzyli w przedsi�biorstwie fundusz szkoleniowy
16

. 

Przedsi�biorcy, którzy spełniaj� powy�sze warunki mog� ubiega� si�
o dofinansowanie z Funduszu Pracy: 

−kosztów szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres 

nieprzekraczaj�cy 6 miesi�cy, 

−kosztów studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres 

nieprzekraczaj�cy 12 miesi�cy, 

−stypendiów dla pracowników w okresie szkolenia lub studiów 

podyplomowych, 

                                                
15 Rozporz�dzenie MPiPS z dnia 24.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków 

dofinansowania ze �rodków Funduszu Pracy kosztów szkole� i studiów podyplomowych oraz 

szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne, 

Dz.U. Nr 136, poz. 111. 
16 Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pó	n. zm. 
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−naliczonych od wypłaconych stypendiów składek na ubezpieczenie 

społeczne pracowników nale�ne od pracodawcy. 

Z podnoszenia kwalifikacji mog� skorzysta� pracownicy, którym czas pracy 

został zmniejszony lub znajduj� si� czasie przestoju ekonomicznego. W takiej 

sytuacji pracodawca mo�e otrzyma� dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia, 

lub studiów podyplomowych, nie wi�cej jednak ni� 300% przeci�tnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w trzecim kwartale 2010 r. – 

9.949,14 zł). Natomiast pracownicy, którzy zdecyduj� si� na podwy�szanie 

kwalifikacji w obu tych formach b�d� otrzymywa� ze �rodków FP stypendium, 

wypłacane przez przedsi�biorc� w wysoko�ci równej podstawowej kwocie 

zasiłku dla bezrobotnych w okresie obni�onego wymiaru czasu pracy oraz 

w wysoko�ci do 100% zasiłku dla bezrobotnych w przypadku przestoju 

ekonomicznego, z uwzgl�dnieniem wymiaru czasu pracy pracownika
17

. Kwota 

stypendium b�dzie finansowana przedsi�biorcy ł�cznie ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne naliczonymi od wypłaconych stypendiów, 
nale�nych od pracodawcy. 

Pracodawca kieruj�cy pracownika na szkolenie/studia podyplomowe musi 

zawrze� z pracownikiem pisemn� umow� szkoleniow� okre�laj�c� prawa 

i obowi�zki stron. Porozumienie zawiera m.in. warunki zwrotu przez 

pracownika kosztów dokształcania, je�eli nie uko�czy on ze swojej winy nauki, 

na któr� został skierowany. Przedsi�biorca mo�e równie� wprowadzi� zapisy 

zobowi�zuj�ce pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po uko�czeniu 

szkolenia lub studiów podyplomowych przez okre�lony w umowie czas (nie 

dłu�szy ni� 3 lata) oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy, 

w przypadku niedotrzymania przez pracownika umownego zobowi�zania.  

Szkolenia wi��� si� równie� z pewnymi ograniczeniami nało�onymi na 

pracodawców. W okresie pobierania przez pracownika stypendium w czasie 

szkolenia lub studiów podyplomowych a tak�e sze�� miesi�cy po jego 

zako�czeniu, pracodawca nie mo�e wypowiedzie� umowy o prac� z przyczyn 

niezale�nych od pracowników. 

Od momentu wej�cia w �ycie ustawy do 28 czerwca 2010 roku Fundusz 

Pracy zawarł umowy o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji na ł�czn�
kwot� 557,2 tys. zł

18
. Prawie w cało�ci dotyczyły one dofinansowania szkole�

(555.565 zł – 99,7%). Pracodawcy wykazywali niewielkie zainteresowanie 

stypendiami szkoleniowymi (1.628 zł – 0,3%), a wniosku o dofinansowanie 

                                                
17 W sytuacji przestoju ekonomicznego stypendium wypłacane jest w wysoko�ci 

proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. 
18 Informacja o umowach zawartych przez starostów w sprawie wypłat �wiadcze� z funduszu 

pracy na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 

dla pracowników i przedsi�biorców wg stanu na dzie� 28.06.2010 r., MPiPS, Warszawa 2010. 
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studiów podyplomowych nie zło�ył �aden przedsi�biorca. Podpisane umowy 

dotyczyły szkole� organizowanych dla 491 osób. 

INNE DZIAŁANIA ZWI	ZANE Z ŁAGODZENIEM SKUTKÓW KRYZYSU 

Poza instrumentami wynikaj�cymi z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsi�biorców przygotowano równie� inne 

rozwi�zania, których celem jest wsparcie gospodarstw domowych 

i przedsi�biorców w okresie osłabienia aktywno�ci gospodarczej. Do 

najwa�niejszych z nich mo�na zaliczy�: 

−wsparcie dla osób, które ze wzgl�du na utrat� pracy nie s� w stanie spłaca�
kredytów zaci�gni�tych na zakup własnego mieszkania,  

−ochron� gospodarki i gospodarstw domowych przed niekontrolowanym 

wzrostem cen energii, 

−wzmocnienie systemu gwarancji i por�cze� dla małych i �rednich 

przedsi�biorstw, co zwi�kszy ich dost�p do finansowania zewn�trznego, 

−podwy�szenie limitu gwarancji i por�cze� Skarbu Pa�stwa do 40 mld zł, 

który zwi�ksza dost�pno�� kredytów dla przedsi�biorców, 

−wprowadzenie wy�szej ulgi inwestycyjnej (do 100 tys. euro) dla nowo 

zakładanych firm,  

−wspieranie przez Agencj� Rozwoju Przemysłu SA inicjatyw pobudzaj�cych 

polsk� gospodark�, 

−umo�liwienie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na prace 

badawcze, 

−zwi�kszenie mo�liwo�ci dokonywania inwestycji w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego, 

−wsparcie dla instytucji rynku finansowego maj�cych problemy z płynno�ci�, 

−zabezpieczenie wypłacalno�ci instytucji finansowych i ich mo�liwo�ci 

finansowania gospodarki, 

−przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze �rodków Unii 

Europejskiej, 

−ułatwienie podejmowania szybkich i skoordynowanych działa� przez 

najwa�niejsze uprawnione do tego instytucje (Ministerstwo Finansów, NBP, 

KNF) na rzecz rozwi�zania nasilaj�cego si� kryzysu. 

Dodatkowo, wykorzystuj�c Fundusze Europejskie, w sytuacji osłabienia 

koniunktury na rynku pracy, wsparcia udziela MRR. W ramach PO Kapitał 

Ludzki przewidziano: 
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−specjalne, jednorazowe dodatki (sze�ciokrotno�� pełnego zasiłku dla 

bezrobotnych) dla osób, które znalazły prac� w odległo�ci powy�ej 50 km od 

dotychczasowego miejsca zamieszkania – na pokrycie kosztów dojazdu lub 

osiedlenia si� w nowym miejscu
19

, 

−pokrycie trzykrotno�ci ró�nicy pomi�dzy poprzedni� (wy�sz�) a obecn�
(ni�sz�) płac� brutto pracownika, lecz nie wi�cej ni� 4 000 zł, 

−sfinansowanie specjalistycznych szkole� lub studiów podyplomowych dla 

wysoko wykwalifikowanych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu 

pracy, 

−�rodki na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej dla pracowników obj�tych 

programem zwolnie� monitorowanych, 

−„szybk� �cie�k�” oceny wniosków o dofinansowanie projektu – skrócenie 

czasu oceny wniosku do 30 dni
20

. 

PODSUMOWANIE 

Uchwalone rozwi�zania antykryzysowe maj� ograniczy� skutki hamowania 

polskiej gospodarki. Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 

pracowników i przedsi�biorców ma za zadanie zmniejszy� bezrobocie i pomóc 

przedsi�biorcom, którzy znajduj� si� w przej�ciowych trudno�ciach. Jej 

zasadniczym celem jest obni�enie kosztów pracy oraz utrzymanie poziomu 

zatrudnienia przez przedsi�biorców w okresie spowolnienia gospodarczego.  

Na realizacj� ró�nego rodzaju działa� antykryzysowych przeznaczono prawie 

22 mld zł. Z kwoty tej 1,46 mld zł (6,6%) ma by� rozdysponowane na 

wspomniane powy�ej działania, a wi�c na wspieranie zatrudnienia. Na kwot� t�
składa si� 960 mln zł z FG�P i 500 mln zł z FP. Szacuje si�, �e bezpo�redni�
pomoc� finansow� mo�e zosta� obj�tych prawie 250 tys. osób. Z tej grupy 

prawie 50 tys. osób b�dzie mogło skorzysta� ze szkole� lub studiów 

podyplomowych, które zostan� zrefundowane przez pa�stwo maksymalnie 

w wysoko�ci 80% kosztów. Ponadto 20 mld zł przeznaczono na gwarancje 

kredytowe dla przedsi�biorstw i samorz�dów, a 400 mln zł na pomoc w spłacie 

kredytów hipotecznych. 

Według szacunków MPiPS w ci�gu dziesi�ciu miesi�cy obowi�zywania 

ustawy antykryzysowej, bez udzielonego wsparcia liczba bezrobotnych 

zwi�kszyłaby si� z 1 mln 720 tys. do ok. 1 mln 969 tys. osób – co oznacza, �e 

                                                
19 Dla osób uczestnicz�cych w realizacji projektów w Poddziałaniu 6.1.1 oraz 8.1.2. 
20 W ramach konkursów ogłaszanych i przeprowadzanych w ramach Poddziałania 6.1.1, 

Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2. 
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stopa bezrobocia z 11 proc. zwi�kszyłaby si� nawet do 12,6 proc. (249,5 tys.).

Przy zało�eniu, �e około 166 tys. osób nabyłoby prawo do zasiłku wypłacanego 

przez okres 6 miesi�cy, a kolejne 83 tys. osób do �wiadczenia wypłacanego 

przez okres 12 miesi�cy, koszt wypłaty zasiłków dla grupy 249,5 tys. osób 

wyniósłby ok. 1,1 mld zł
21

. 

Rozwi�zania przyj�te w ustawie opieraj� si� na równoczesnym 

wykorzystaniu dwóch grup instrumentów: 

−szeroko rozumianym uelastycznieniu rynku pracy, 

−�wiadczeniach finansowych z FG�P dla przedsi�biorców (ale tak�e 

pracowników). 

Z cał� pewno�ci� przygotowane rozwi�zania s� potrzebne i maj� szans�
pozytywnie wpływa� na niekorzystne zmiany zachodz�ce na rynku pracy. Do 

najwa�niejszych zalet pakietu antykryzysowego mo�na zaliczy� to, i�: 

−chroni pracowników i daje o wi�ksze gwarancje utrzymania zatrudnienia, 

mimo zagro�e� kryzysowych, 

−umo�liwia przedsi�biorcom utrzymanie si� na rynku w okresie 

dekoniunktury, 

−udzielona pomoc jest ta�sza od kosztów ewentualnego wzrostu bezrobocia. 

Mechanizm przewidziany w pakiecie antykryzysowym daje przedsi�biorcom 

szanse na szybkie reagowanie na zmieniaj�c� si� koniunktur� bez konieczno�ci 

stosowania długotrwałych procedur kodeksowych.  

Wprowadzone rozwi�zania pozwalaj� pracodawcom na bardziej elastyczne

i efektywniejsze gospodarowanie czasem pracy pracowników w �cisłym 

powi�zaniu z ich bie��c� sytuacj� ekonomiczn�. Daj� one przedsi�biorcom 

mo�liwo�� utrzymania poziomu zatrudnienia oraz gwarantuj� gotowo�� do 

niezwłocznego podj�cia wzmo�onej pracy w przedsi�biorstwie przez 

„sprawdzonych” pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

i do�wiadczeniem, w przypadku poprawy sytuacji rynkowej.

Efektem s� równie� oszcz�dno�ci w kosztach zatrudnienia. Po pierwsze, 

pracodawcy nie musz� wypłaca� dodatków za nadgodziny w okresie prosperity, 

przy równoczesnym obowi�zku wypłaty wynagrodzenia w okresach przestojów 

wynikaj�cych z dekoniunktury. Po drugie, wydłu�enie okresu rozliczeniowego 

umo�liwia przesuni�cie terminu płatno�ci dodatków za prac� w godzinach 

nadliczbowych do zamkni�cia okresu rozliczeniowego czasu pracy.  

Pracodawcy napotykaj� jednak na pewne problemy zwi�zane 

z uelastycznieniem czasu pracy. Po pierwsze, harmonogram czasu pracy 

okre�laj�cy indywidualny rozkład czasu pracy pracownika mo�e by�
sporz�dzony na okres krótszy ni� okres rozliczeniowy, jednak nie krótszy ni�

                                                
21 Stan realizacji pakietu działa� antykryzysowych, www.MPiPS.gov.pl. 
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2 miesi�ce. W okresie dekoniunktury, z któr� wi��� si� gwałtowne zmiany 

poziomu produkcji okres ten mo�e by� zbyt długi, by efektywnie gospodarowa�
czasem pracy.  

Z punktu widzenia przedsi�biorców w�tpliwo�ci mo�e równie� budzi� to, �e 

osoby, które po maksymalnie sze�ciu miesi�cach urlopu postojowego, wróc� do 

pracy, bez wzgl�du na sytuacj� firmy, musz� by� dalej zatrudnione, przez co 

najmniej pół roku. Istnieje bowiem ryzyko, �e w tak krótkim czasie nie poprawi 

si� kondycja finansowa przedsi�biorcy. Zrozumiałe jest jednak to, i�
ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia, których celem jest unikni�cie 

sytuacji, w której przedsi�biorcy po skorzystaniu z preferencji zwalniaj�
pracowników. 

W zasadzie nie wida� korzy�ci, jakie pracodawca mo�e osi�gn�� w zwi�zku 

ze zmianami zasad zawierania umów o prac� na czas okre�lony.  

Proponowane rozwi�zania gwarantuj� pracownikom, którym czasowo 

obni�ono wymiar czasu pracy wraz z proporcjonalnym obni�eniem 

wynagrodzenia, prawo do otrzymania �wiadczenia z FG�P, jednak mimo to, dla 

wielu nich s� niekorzystne. Problemem s� bowiem niskie gwarancje płacowe (na 

poziomie płacy minimalnej). W takiej sytuacji cz��� pracowników mo�e 

odmówi� skorzystania z takiego rozwi�zania, mimo, i� alternatyw� mo�e by�
utrata pracy. 

Przedsi�biorcy mog� równie� skorzysta� z subsydiowania zatrudnienia. 

Pierwsz� barier�, na któr� napotykaj� firmy s� warunki, jakie nale�y spełni�, aby 

skorzysta� z tego rozwi�zania. Subsydiowanie wynagrodze� nie jest bowiem, 

jak poprzedni instrument, przeznaczone dla wszystkich firm, lecz dla tych, które 

znajduj� si� w przej�ciowych trudno�ciach finansowych. Po pierwsze, ustalony 

25-procentowy spadek obrotów wydaje si� zbyt wysoki. Po drugie, 

przedsi�biorcy musz� opracowa� program naprawczy, uprawdopodobniaj�cy 

popraw� jego kondycji finansowej. Stworzenie programu naprawczego, nie jest 

niestety wył�cznie wymogiem formalnym, koniecznym do ubiegania si�
o dofinansowanie ze strony Funduszu, lecz podstawowym czynnikiem 

decyduj�cym o przyznaniu lub odmowie subsydiowania zatrudnienia. Dla wielu 

mikro- i małych firm mo�e si� to okaza� barier� nie do pokonania. 

Przygotowanie takiego planu wymaga bowiem znacznej wiedzy i umiej�tno�ci, 

a na skorzystanie z pomocy firm doradczych przedsi�biorstwa mog� nie mie�
pieni�dzy. Po trzecie, procedury zwi�zane z subsydiowaniem zatrudnienia s�
skomplikowane i czasochłonne. W takiej sytuacji mo�e si� zdarzy�, i� o ile 

pracodawcy b�d� ubiegali si� o dofinansowania zatrudnienia, to nie b�d� starali 

si� o pozyskanie stypendiów szkoleniowych dla pracowników. 

Dofinansowanie szkole� jest instrumentem korzystnym zarówno dla 

pracodawców, jak i pracowników. Dzi�ki nim pracodawca mo�e w okresie 

gorszej koniunktury podnie�� kwalifikacje swoich podwładnych, ponosz�c 20% 
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kosztów. Problemem mo�e jednak by� zdobycie �rodków na „wkład własny”. 

Zalet� tego rozwi�zania s� wprowadzone zabezpieczenia, pozwalaj�ce 

pracodawcy na wprowadzenie w umowie szkoleniowej zapisów 

zobowi�zuj�cych pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po uko�czeniu 

szkolenia lub studiów podyplomowych przez okre�lony w umowie czas (nie 

dłu�szy ni� 3 lata) oraz zasad zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy, 

w przypadku niedotrzymania przez pracownika umownego zobowi�zania lub 

nieuko�czenia dokształcania. 

Szkolenia s� równie� korzystne dla samych pracowników. Zamiast utraty 

pracy otrzymuj� wynagrodzenie (co prawda ni�sze), ale maj� szans� na 

podniesienie swoich kwalifikacji i tym samym, pozycji na rynku pracy. 

Anna St�pniak-Kucharska 

THE “ANTI-CRISIS PACKAGE” – LABOUR MARKET AND 
ENTREPRENEURS SUPPORTING INSTRUMENT 

(Summary) 

The economic crises affect all areas of micro – and macro-economic sphere. The labor market 

is particularly vulnerable to unfavorable changes caused by weakening economic activity. 

In response to global economic crisis of 2008, that is well before the first symptoms of crisis 

showed up in Poland, several projects were established in order to introduce systemic solutions 

controlling results of Poland’s economic slowdown. 

The “Anti-crisis Package” adopted in mid-July 2009 is to control the economic slowdown and 

enable more dynamic and effective response to changes of socio-economic situation. Other 

facilitations would enhance and direct support for areas most vulnerable to consequences 

of economic recession. The adopted solutions envisage support both for employees and employers 

in financial trouble.  

The purpose of the study is to present support instruments included in the 2009 “Anti-crisis 

Package” and analysis of the previously available instruments. 


