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Dne 31. března 2020 byl v Úředním věstníku zveřejněn polský nouzový zákon „Krizový štít“. 

Zákon stanoví řadu ekonomických a sociálních opatření k řešení důsledků pandemie Covid-19. 

 
Polskému parlamentu trvalo méně než 15 dní, než přijal řadu opatření zaměřených na omezení 

dopadu pandemie coronaviru na hospodářství a zaměstnanost. Dne 18. března vláda oznámila 

„zrychlené“ přijetí tohoto zvláštního zákona, legislativní proces však byl prodloužen 

konzultacemi se sociálními partnery a zvážením více než 100 změn Senátu (z nichž některé 

byly velmi kontroverzní a týkaly se volebních ustanovení). 

Konečná verze “Krizového štítu” zahrnuje 5 pilířů: 

□ Ochrana zdraví 

□ Jistota pracovních míst 

□ Veřejný investiční program 

□ Podpora posílení finančního systému 

□ Financování podniků. 

Hlavní ustanovení týkající se společností a zaměstnanosti jsou následující: 

□ Tříměsíční osvobození od sociálních a daňových příspěvků pro malé a střední 

podniky s méně než 10 zaměstnanci a pro samostatně výdělečně činné osoby 

(březen, duben, květen 2020). 

□ Tříměsíční pozastavení sociálních a daňových příspěvků pro další společnosti, po 

kterém se mohou splatné příspěvky rozložit v čase. 

□ Jednorázová finanční podpora pro osoby samostatně výdělečně činné do výše 2 000 

PLN (437 EUR), tj. ekvivalent 80% minimální mzdy v Polsku, pokud je jejich příjem 

menší než trojnásobek průměrné mzdy, tj. 16 PLN 101 (3 520 EUR). Způsobilých 

bude asi 2,2 milionu samostatně výdělečně činných osob. 

□ Půjčka specifická pro malé a střední podniky, pro společnosti s méně než 10 

zaměstnanci: ve výši 5 000 PLN (1 093 EUR), která má být financována z Fondu 

práce (Fundusz Pracy). Zaměstnavatelé nebudou muset půjčku splácet, pokud během 

příštích tří měsíců upustí od propouštění svých zaměstnanců. Z programu bude mít 

prospěch až 500 000 malých a středních podniků. 

□ Státní spolufinancování mezd, aby se zabránilo propouštění pracovníků. Stát bude 

dotovat mzdy až do výše 40% průměrného měsíčního platu (2 146 PLN - 469 EUR). 

Režim je zaměřen na společnosti; dochází k poklesu obratu o nejméně 15% po dobu 

dvou po sobě jdoucích měsíců ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019, nebo k 

poklesu obratu o nejméně 25% za jediný měsíc (který lze identifikovat bez odkazu na 

konkrétní kritéria) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. 



 
 

□ Zvláštní výhoda pro společnosti, které jsou nuceny zastavit výrobu, přičemž stát 

pokryje všechny platy až do výše 50% minimální mzdy (1 300 PLN – 284 EUR), 

jakož i příspěvky na sociální zabezpečení. 

□ Uvolnění pracovní doby pro společnosti v obtížích. Společnosti podstupující sníženou 

aktivitu a obrat v důsledku pandemie coronaviru mohou snížit pracovní dobu svých 

zaměstnanců o 20% až 50% za předpokladu, že plat, který zaměstnanci za těchto 

okolností obdrží, není nižší než minimální plat (2 600 PLN - 568 EUR). 

□ Výplata zvláštního příspěvku na péči o děti rodičům dětí do 8 let. Původně stanovena 

na dobu 14 dní, tento příspěvek bude prodloužen, dokud nebude školní docházka 

pokračovat. 

Vláda spustila webovou stránku shrnující všechny nové režimy. Tato stránka se snaží 

vysvětlit a vzdělávat podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnance ohledně nových opatření. 

Právní předpisy o „krizovém štítu“ vstoupily v platnost den po zveřejnění, tj. dne 1. dubna 

2020. Jejich celkové náklady se odhadují na 212 miliard PLN (46,3 miliardy EUR), z čehož 

je 30 miliard PLN (6,56 miliard EUR) vyčleněno na zabezpečení pracovních míst a 74,2 

miliard PLN (16,22 miliard EUR) přijde ve formě podpory pro podniky. 


