
 

 

 

TARCZA 4.0 STWARZA DLA PRACODAWCÓW SZANSĘ ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW 

Sygnalizujemy, że ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz.U. poz. 1086), tzw. ,,tarcza antykryzysowa 4.0”, która weszła w życie w dniu 
24.06.2020 r., stwarza możliwość optymalizacji wydatków związanych, między innymi, z 
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. I tak: 

1. Pracodawca może zawiesić obowiązki: 

•       tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

•       dokonywania odpisu podstawowego,  

•       wypłaty świadczeń urlopowych  

– o których mowa w ustawie z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. 

Powyższe zawieszenie może nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, o ile 
pracodawca ten spełnia jeden z poniższych warunków: 

1) wystąpił u tego pracodawcy spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w 
art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  

lub 

2) wystąpił u tego pracodawcy istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o 
którym mowa w art. 15gb ust. 2 ww. ustawy. 

UWAGA: Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, 
o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, zawieszenie obowiązków, o których mowa wyżej, 
następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.  

2. Nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów 
wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą wysokość 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o 
charakterze socjalno-bytowym, niż określa ta ustawa. W takim przypadku 
stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie. 
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epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, o ile 
pracodawca ten spełnia jeden z poniższych warunków: 

1) wystąpił u tego pracodawcy spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w 
art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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2) wystąpił u tego pracodawcy istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o 
którym mowa w art. 15gb ust. 2 ww. ustawy. 

Sygnalizujemy też, że tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła również zasadę, iż w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z 
powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:  

1) stosunku pracy,  

2) umowy agencyjnej,  

3) umowy zlecenia,  

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – Kodeks cywilny 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,  

5) umowy o dzieło  

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć 
z zachowaniem terminu 7 dni. 
  

  
 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

 

 


