
POLSKO – situace s ohledem na COVID-19 
 
Polsko: vláda představuje „krizový štít“ 
 
Dne 18. března a po zasedání Rady ministrů oznámil polský prezident Andrzej Duda spolu s 
premiérem Mateuszem Morawieckim řadu mimořádných opatření k omezení dopadu epidemie 
coronaviru na hospodářství a pracovní místa. 
 
Navzdory nízkému počtu potvrzených případů coronaviru přijala polská vláda radikální 
opatření již od 11. března, a to rozhodnutím o uzavření škol a poté uzavření kaváren, barů, 
diskoték, kasin a restaurací. Dne 14. března 2020 byly znovu zavedeny přísné hraniční kontroly. 
K 19. březnu bylo od vypuknutí viru potvrzeno celkem 305 případů Covid-19 a pět úmrtí. Dne 
10. března byl ve zrychleném režimu přijat páteřní zákon, s cílem během pandemie stanovit 
konkrétní pracovní ustanovení (c.f. článek č.11710). 
 
„Jsme si plně vědomi, že tato epidemie ovlivní nejen naše zdraví, ale také zdraví naší 
ekonomiky. Předkládáme odvážný a obezřetný plán, jak zabránit ztrátám pracovních míst, 
“oznámil předseda vlády a poté pokračoval: „Nyní potřebujeme bezodkladné kroky. Čelíme 
nebývalé události. Coronavirus pustoší mnoho zemí, má dopad na zdravotní péči, ekonomiku a 
výrobní procesy. Polsko a polské podniky si skrz toto těžké období musí najít cestu.“ 
 
Za tímto účelem vláda představila „sociální a ekonomický štít proti krizi, aby podniky a 
zaměstnanci byli v bezpečí a zdraví před pandemií SARS-CoV-2“. 
Tento balíček zahrnuje: 
 

• Možnost společností odložit platby nebo požadovat zprůměrování příspěvků na sociální 
zabezpečení. 

• Přístup pro společnosti s méně než 10 zaměstnanci k půjčkám s nízkým úrokem až do 
výše 5 000 PLN (1 099 EUR), splatným za rok, s podmínkou, že společnost nepropustí 
žádné zaměstnance během prvních šesti měsíců. 

• Podnikům budou pozastaveny splátky úvěrů po 6 měsíců. 
• Pokud by příjmy z podnikání klesly, pokryje stát 40% hrubé mzdy zaměstnanců (až do 

průměrné úrovně platu 2 113 PLN (464 EUR)). 
• Stát pokryje až 80 % (2 080 PLN, 455 EUR) příjmů nezávislých pracovníků (se 

smlouvami o poskytování služeb). Očekává se, že tímto opatřením bude postiženo 2,2 
milionu pracovníků. 

• Dalších 14 dní příspěvku pro rodiče pečující o děti, pokud budou školy uzavřeny déle 
než dva týdny. 

• Automatické prodloužení víz a pracovních povolení pro pracovníky z Ukrajiny. 
 
Všechna tato opatření budou přijata ve formě legislativy, o které se bude hlasovat do konce 
týdne. Jakmile bude text k dispozici, budou k dispozici další podrobnosti. Náklady na toto 
opatření se odhadují na 212 miliard PLN (přibližně 46 miliard EUR), což odpovídá 10 % HDP. 


