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| 01.04.2020 – Komisja Europejska zapropo- 
nowała ustanowienie europejskiego in-
strumentu tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku  
z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowa-
ną pandemią COVID-19. Ma on zapewnić do  
100 miliardów euro wsparcia w ramach po-
życzek dla państw członkowskich. SURE ma 
zapewnić, że każde państwo, które w krót-
kim czasie zmuszone będzie do ponoszenia 
wysokich kosztów epidemii, będzie w stanie 
temu podołać finansowo. Kluczowe jest dla 
KE utrzymanie miejsc pracy i płynność gospo-
darstw domowych. Komentując tę propozy-
cję Sekretarz Generalny EKZZ powiedział, że 
europejskie związki zawodowe popierają tę 
inicjatywę. Wezwał do tego, by SURE było fak-
tycznie dostępne dla wszystkich państw i by 
wszyscy zatrudnieni mogli liczyć na wsparcie, 
także osoby samozatrudnione i pracownicy na 
umowach atypowych. Postuluje, by liderzy po-
szczególnych państw, którzy będą decydowali 
o zaakceptowaniu SURE, podjęli tę decyzję jak 
najszybciej.

| 05.04.2020 – Komisja Europejska zatwierdzi-
ła polski program pomocy - 22 mld euro gwa-
rancji publicznych - który ma wspierać polską 
gospodarkę w związku z pandemią korona-
wirusa. „Program gwarancji pomoże polskim 
przedsiębiorstwom zdobyć pilnie potrzebne 
środki obrotowe i inwestycyjne oraz kontynu-
ować działalność w tych trudnych czasach” 
powiedziała komisarz Margrethe Vestager. 
Wsparcie polega na tym, że Bank Gospodar-
stwa Krajowego, który w Polsce pełni rolę kra-
jowego banku rozwoju, będzie udzielał gwa-
rancji publicznych na pożyczki inwestycyjne  
i obrotowe.

| 09.04.2020 – Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy wydała raport „Managing Conflicts 
and Disasters: Exploring Collaboration betwe-
en Employers’ and Workers’ Organizations”  
(Zarządzanie konfliktami i katastrofami: badanie 
współpracy między organizacjami pracodaw-
ców i pracowników). W opracowaniu wskazuje 
się, że doświadczenia płynące z poprzednich 
kryzysów ekonomicznych dowodzą, że jedynie 
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wspólne działania pracodawców i pracowni-
ków pozwalają na minimalizowanie ich skut-
ków i przyspieszenie odbudowy gospodarki. 
W raporcie podano przykłady, pokazujące,  
że wspólne działania partnerów społecznych 
pomogły złagodzić niektóre z najgorszych kon-
sekwencji katastrof naturalnych i spowodowa-
nych przez człowieka, przyspieszyć ożywienie  
i wzmocnienie odporności na przyszłe kryzysy. 
Również podczas ostatnich kilkunastu tygodni 
MOP zaobserwowała znaczenie dwustronne-
go dialogu społecznego w poszczególnych 
krajach. Dzięki wspólnym inicjatywom partne-
rów społecznych w Belgii, na Łotwie, w Maro-
ku, Pakistanie, Hiszpanii, Szwecji i Ugandzie są 
wdrażane w tych krajach działania w odpowie-
dzi na COVID-19.

| 10.04.2020 – Komisja Europejska zatwierdzi-
ła polski program o wartości 527 mln złotych 
(ok. 115 mln euro), który ma wspierać polską 
gospodarkę w związku z pandemią koronawi-
rusa. Publiczne wsparcie w postaci dotacji bez-
pośrednich jest przeznaczone na częściowe 
pokrycie odsetek od pożyczek, które w innej 
sytuacji obciążałyby pożyczkobiorcę. Program 
będzie dostępny dla mikroprzedsiębiorstw, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
dużych przedsiębiorstw doświadczających 
trudności w wyniku skutków gospodarczych 
pandemii koronawirusa.

| 15.04.2020 – Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych odniosła się do przed-
stawionej przez Komisję Europejską Mapy Dro-
gowej w kierunku zniesienia środków ochrony 
przed COVID-19. W swoim stanowisku skryty-
kowała brak odniesienia się KE do zasad do-
tyczących powrotu do pracy, w tym braku 

zwrócenia uwagi na potrzebę odpowiedniego 
przygotowania regulacji w zakresie BHP. EKZZ 
zwraca również uwagę na to, że wytyczne eu-
ropejskie powinny być przedmiotem dialogu 
społecznego na poziomie krajowym. Dlatego 
też EKZZ przedstawił swoje główne propozycje 
w tym zakresie:

• powinny istnieć krajowe i zakłado-
we plany powrotu do miejsca pracy dla 
osób, które były poza pracą lub pracowały  
w domu, opracowane przy udziale związ-
ków zawodowych;
• bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 
„zasada ostrożności” powinny być zasadami 
przewodnimi dla stopniowego znoszenia 
obecnych środków ochronnych dla tych, 
którzy pracowali przez cały czas trwania kry-
zysu i dla tych, którzy wracają do pracy;
• inspektoraty pracy powinny egzekwo-
wać środki bezpieczeństwa i higieny pracy 
mające zastosowanie w okresie następują-
cym po zniesieniu ograniczeń;
• oprócz środków, które należy podjąć  
w „tradycyjnych” miejscach pracy, należy 
również wprowadzić środki dla pracowni-
ków platform i pracowników domowych;
• COVID-19 powinien zostać dodany do 
wykazu wirusów w dyrektywie 2000/54/WE  
w sprawie ochrony pracowników przed 
czynnikami biologicznymi w miejscu pracy;
• należy przestrzegać przepisów do-
tyczących ochrony danych i prywatności 
oraz zagwarantować, że pracownicy mogą 
być śledzeni wyłącznie na zasadzie dobro-
wolności w celu ustalenia, czy mieli kontakt  
z osobą przenoszącą wirus;
• właściwy dialog społeczny i zaangażo-
wanie związków zawodowych na wszyst-
kich etapach powrotu do pracy.
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| 22.04.2020 – Komisja Europejska zatwier-
dziła polski program pomocy o wartości  
500 mln złotych, który ma wesprzeć gospo-
darkę w kontekście pandemii wywołanej przez 
koronawirusa. W ramach zatwierdzonego pro-
gramu polskie władze będą mogły udzielać 
wsparcia polskim przedsiębiorstwom dotknię-
tym skutkami pandemii wywołanej przez koro-
nawirusa, przyznając im pomoc na utrzymanie 
płynności finansowej w formie gwarancji na 
zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocen-
towania pożyczek.

| 23.04.2020 – kolejne 11 programów po-
mocy państwa, dzięki którym Polska chce 
wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią 
koronawirusa, zatwierdziła Komisja Europej-
ska. Łączny budżet tych rozwiązań wynosi  
35,1 mld złotych czyli 7,8 mld euro. W progra-
mach przewidziano wsparcie w następujących 
formach: dotacje bezpośrednie, zaliczki zwrot-
ne, korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, 
odroczenia płatności podatków oraz dopła-
ty do wynagrodzeń pracowników. Progra-
my będą dostępne dla mikroprzedsiębiorstw  
(w tym osób prowadzących działalność na 
własny rachunek), małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw bo
rykających się z trudnościami gospodarczymi  

i niedoborem płynności w następstwie pan-
demii wywołanej przez koronawirusa. Ocze-
kuje się, że skorzysta z nich ok. 2,5 mln przed-
siębiorstw, w tym 2 mln osób prowadzących 
działalność na własny rachunek.

| 23.04.2020 – przywódcy państw członkow-
skich UE zgodzili się podczas czwartego już te-
leszczytu na utworzenie Funduszu Odbudowy 
Gospodarki, który ma pomóc w walce z wywo-
łanym pandemią koronawirusa kryzysem. 

| 23.04.2020 – projekt utworzenia w Polsce 
elektronicznej platformy dla pracowników 
medycznych i pacjentów otrzyma dodatkowe  
22 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła 
modyfikację projektu polityki spójności, aby 
pomóc w walce z kryzysem koronawirusa. W ra-
mach tej modyfikacji Polska zamierza stworzyć 
elektroniczną platformę dla pracowników me-
dycznych, pracowników administracji i pacjen-
tów, do celów gromadzenia, analizy i wymiany 
cyfrowej dokumentacji medycznej. Pozwoli to 
pacjentom na kontynuowanie leczenia bez ko-
nieczności wizyty w szpitalu i spotkania z leka-
rzem. Pracownicy medyczni natomiast zaosz-
czędzą cenny czas, który będą mogli poświęcić 
bieżącej pomocy w nagłych przypadkach.


