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Wprowadzenie
Oddawany do rąk Czytelników Komentarz do prawodawstwa powstałego w okresie
pandemii COVID-19, uwzględniający również ustawę z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, zwaną również Tarczą antykryzysową 3.0, został w sferze przedmiotowej
poświęcony problematyce szeroko pojmowanego prawa pracy i prawa urzędniczego
oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Jego zakres podmiotowy odnosi się nie tylko do
statusu pracodawców i pracowników, ale również innych podmiotów objętych kolejnymi tarczami antykryzysowymi, jak choćby osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Komentarz ten obejmuje wszystkie
istotne płaszczyzny stosunków pracy, począwszy od indywidualnych, poprzez kolektywne, skończywszy na ubezpieczeniowych.
Komentując regulacje prawodawstwa powstałego w celu zwalczania skutków pandemii,
należy brać pod uwagę silną kinetykę procesów społecznych, jakim podlegają stosunki
pracy. Uchwalane przepisy są stosowane w warunkach częściowej atrofii gospodarki,
co skutkuje erozją funkcjonującego dotychczas modelu ochrony socjalnej zatrudnionych, ale również dysfunkcjonalizacją podmiotów zatrudniających, zarówno organizacyjną, jak i finansową. Wprowadzane przez prawodawcę nowe i modyfikowane dotychczasowe instytucje cechuje w płaszczyźnie normatywnej silna kazuistyczność, a w niektórych przypadkach także poważne zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją.
Tego rodzaju sytuacja istotnie utrudnia ich racjonalną i koherentną wykładnię.
Bezprecedensowa w stosunkach pracy dynamika działalności legislacyjnej nie sprzyja
pogłębionej refleksji dogmatycznej. W efekcie nader często pojawia się wyraźny brak
koincydencji nowego ustawodawstwa nie tylko w wymiarze wewnątrzsystemowym, ale
nawet wewnątrzustawowym. Skutkuje to rozmaitymi wątpliwościami w sferze normatywnej, będącymi następstwem zaistniałych luk konstrukcyjnych.
Komentarz ten jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zamieszczone w nim zapatrywania
są wyrazem indywidualnych poglądów autorów. W autonomiczny sposób, w ramach
uzgodnionej konwencji metodologicznej, decydowali oni o przedstawieniu konkretnych zagadnień merytorycznych. W swoich założeniach jest on skierowany do szerokie21

Wprowadzenie

go kręgu czytelników. Mam tu na myśli nie tylko menedżerów, kadrowców oraz osoby
zajmujące się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale również funkcjonariuszy organów wymiaru sprawiedliwości i pracowników administracji publicznej, w tym
organów ubezpieczeniowych, oraz, co oczywiste, działaczy związkowych. Żywię nadzieję, że będzie on pożytecznym narzędziem w praktycznym stosowaniu przepisów prawa
zatrudnienia oraz prawa ubezpieczeń społecznych powstałych w okresie pandemii.
Kraków, 25 maja 2020 r.
Krzysztof W. Baran
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Ustawa
z 2.03.2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz. 374; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875)

(wyciąg)

Uwagi ogólne
Wyjaśnienie rozwiązań i instytucji przyjętych przez ustawodawcę w celu zapobiegania
i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wymaga wcześniejszego zdefiniowania pojęć: „epidemia”, „stan zagrożenia epidemicznego” i „stan epidemii”. Zgodnie z art. 2 u.z.z.z.ch. „epidemia” to wystąpienie na danym obszarze zakażeń
lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym
okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.
„Stan zagrożenia epidemicznego” z kolei to sytuacja prawna wprowadzona na danym
obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych
w ustawie działań zapobiegawczych. Wreszcie „stan epidemii” to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia okreśMaciej Borski
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lonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Jak słusznie zauważa A. Fornalik, „zarówno »stan zagrożenia
epidemicznego«, jak i »stan epidemii« jest sytuacją prawną. Wystąpienie takiego stanu
na obszarze kraju wynika z regulacji prawnych a nie oceny dokonywanej przez strony
różnego rodzaju stosunków prawnych”1.
Stan epidemii został wprowadzony w Polsce 20.03.2020 r. rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii2. W tym samym dniu utraciło swą moc rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego3. Warto jednak zauważyć, że wszelkie wydane na jego podstawie decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia zachowały swoją ważność i mogą być
zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów (wynika to wprost z § 2 rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego). Dla porządku należy dodać, że 31.03.2020 r. Rada Ministrów wydała
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii4, w którym uregulowano także kwestie zawarte wcześniej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii5. Rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii6, to zaś uchyliło
rozporządzenie Rady Ministrów z 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii7, które z kolei
zostało uchylone rozporządzeniem z 2.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii8, a to ostatnie
uchylono rozporządzeniem z 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii9.
W praktyce różnica między stanem zagrożenia epidemicznego a stanem epidemii jest
niewielka. W przypadku stanu epidemii pojawia się bowiem jedynie dodatkowa możliwość skierowania do przymusowej pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji.
Wyżej przedstawione stany zagrożenia epidemicznego i epidemii wymagają skonfrontowania z przewidzianą przez polskiego ustrojodawcę instytucją stanu nadzwyczajnego.
1
2
3

4
5

6
7
8
9

A. Fornalik, Stan zagrożenia epidemicznego – podstawy prawne, Legalis 2020.
Dz.U. poz. 491 ze zm.
Dz.U. poz. 433 ze zm. Uchylone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 490).
Dz.U. poz. 566 ze zm.
Minister Zdrowia z kolei znowelizował swoje rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uchylając praktycznie całą jego część merytoryczną zawartą w rozdziałach 2–6.
Dz.U. poz. 658 ze zm.
Dz.U. poz. 697 ze zm.
Dz.U. poz. 792 ze zm.
Dz.U. poz. 877 ze zm.
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Przez pojęcie stanu nadzwyczajnego należy rozumieć wystąpienie w państwie sytuacji
szczególnego zagrożenia, która uzasadnia sięgnięcie po środki szczególne polegające na:
1) koncentracji władzy w rękach egzekutywy,
2) ograniczeniach praw i wolności obywateli,
3) zmianach w strukturze i zasadach funkcjonowania organów państwowych,
4) zmianach w systemie stanowienia prawa10.
W praktyce zatem stan nadzwyczajny to taki stan w wewnętrznym porządku państwa,
gdy część regulacji konstytucyjnych zostaje zawieszona, ich miejsce zaś zajmuje regulacja wyjątkowa. Warto w tym miejscu podkreślić, że celem każdego stanu nadzwyczajnego jest przeciwstawienie się konkretnemu zagrożeniu i ratowanie dobra wspólnego.
Ustrojodawca wprowadzenie konkretnego stanu nadzwyczajnego uzależnia nie tyle od
powstania szczególnego zagrożenia, lecz od powstania sytuacji, w której przezwyciężenie zagrożenia wymaga sięgnięcia po środki nadzwyczajne, „zwyczajne środki konstytucyjne” są bowiem już niewystarczające. Kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem dalszych
rozważań, a zatem w tym miejscu należy poprzestać na ogólnym stwierdzeniu, że wprowadzenie każdego z wyżej wymienionych stanów wymaga podstawy ustawowej, następuje zaś ono w drodze rozporządzenia, które podlega publikacji. Wszelkie ograniczenia
praw i wolności człowieka i obywatela wprowadzane w trybie stanu nadzwyczajnego
mają, co istotne, charakter fakultatywny i powinny być wprowadzane wyłącznie wtedy,
gdy jest to niezbędne. Warto zwrócić przy tym uwagę, że ewentualne straty majątkowe
będące efektem wprowadzonych ograniczeń praw i wolności powinny być przez państwo
wyrównywane na zasadach określonych ustawowo11. Oczywiście działania lub zaniechania organów państwa w czasie trwania stanu nadzwyczajnego muszą być adekwatne do
stopnia zagrożenia. Trzeba także odnotować, że w czasie trwania stanu nadzwyczajnego
nie można zmieniać podstawowych z punktu widzenia ustrojowego aktów normatywnych, takich jak: Konstytucja, Kodeks wyborczy i ustaw o stanach nadzwyczajnych. Nie
można także zgodnie z zasadą ochrony organów przedstawicielskich: skracać kadencji Sejmu, przeprowadzać referendum ogólnokrajowego, przeprowadzać wyborów do
Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta, a wybory do organów samorządu terytorialnego przeprowadzać tylko tam, gdzie nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego.
Konstytucja RP wyróżnia trzy stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan
klęski żywiołowej. Pierwszy z nich ma z natury rzeczy najdalej idący charakter, jego
wprowadzenie wiąże się bowiem z zagrożeniem istnienia państwa. Zgodnie z art. 229
Konstytucji RP może on zostać wprowadzony wyłącznie w przypadku:
1) zewnętrznego zagrożenia państwa,
2) zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10
11

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018, s. 451.
Por. ustawa z 22.11.2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. Nr 233, poz. 1955).
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3) jeżeli z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie państwa do wspólnej obrony przeciwko agresji.
W razie zaistnienia wskazanych wyżej sytuacji Prezydent RP na wniosek Rady
Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa. Sprecyzowanie wskazanych wyżej przesłanek nastąpiło w ustawie z 29.08.2002 r.
o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej12. Nie ulega
wątpliwości, że w obecnej sytuacji epidemicznej żadna z tych przesłanek nie została
spełniona, a zatem dalsze rozważania poświęcone będą wyłącznie pozostałym dwóm
stanom nadzwyczajnym.
Wprowadzenie stanu wyjątkowego wiąże się z kolei z zaburzeniem wewnętrznej sytuacji
w państwie. W myśl art. 230 ust. 1 Konstytucji RP stan wyjątkowy może zostać wprowadzony tylko w przypadku:
1) zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,
2) zagrożenia bezpieczeństwa obywateli,
3) zagrożenia porządku publicznego.
W razie zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Prezydent RP wprowadza stan wyjątkowy na części albo całym terytorium państwa w drodze podlegającego kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia. Stan ten może zostać wprowadzony na
czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku gdyby w tym czasie stan wyjątkowy nie odniósł pożądanych skutków i normalne funkcjonowanie państwa nie mogłoby zostać przywrócone, Prezydent za zgodą Sejmu może przedłużyć stan wyjątkowy
o kolejne 60 dni. Warto w tym miejscu podkreślić, że przedłużenie stanu wyjątkowego
może nastąpić tylko raz, co oznacza, że maksymalny czas jego trwania to 150 dni. Jak
słusznie zauważył B. Banaszak, dłuższe obowiązywanie środków nadzwyczajnych powodowałoby zakłócenie funkcjonowania w dłuższej perspektywie czasu, to zaś mogłoby
oznaczać dysfunkcjonalność obowiązujących rozwiązań ustrojowych. W takiej sytuacji
lepiej zatem podjąć konieczne reformy konstytucyjne, niż przedłużać stan wyjątkowy
w nieskończoność13.
Odnosząc się do wskazanych wyżej przesłanek wprowadzenia stanu wyjątkowego,
warto zauważyć, że ich źródłem są wyłącznie zagrożenia o charakterze wewnętrznym.
Żadna z nich nie została przy tym zdefiniowana ani w Konstytucji RP, ani w ustawie
z 21.06.2002 r. o stanie wyjątkowym14. Ustawa jedynie rozwinęła ich zakres, uwzględniając działania terrorystyczne. Przesłanki te, mimo ich niedookreślonego charakteru,
są jednak dość jednolicie postrzegane przez doktrynę.
12
13
14

Dz.U. z 2017 r. poz. 1932.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 983.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1928.
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Zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa oznacza działania lub zaniechania godzące w samą egzystencję Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa, którego istnienie oparte
jest na fundamentalnych wartościach i zasadach opisanych w preambule Konstytucji
i w podstawowych zasadach rozdziałów I, II i XII Konstytucji RP15. Stan zagrożenia
powinien być zatem wymierzony w podstawowe instytucje i zasady ustroju państwa
oraz podstawowe wartości konstytucyjne16. Wydaje się, że z sytuacją taką moglibyśmy
mieć do czynienia w razie zbrojnego zamachu stanu lub próby naruszenia integralności
terytorialnej państwa przez wewnętrzne ruchy separatystyczne.
Zagrożenie bezpieczeństwa obywateli oznacza zagrożenie jednego z dóbr, stanowiących,
w myśl art. 5 Konstytucji RP, przedmiot ochrony ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.
Chodzi tu zatem o zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia, które nie
może być zniwelowane za pomocą zwykłych środków konstytucyjnych17. Warto podkreślić, że zagrożenie to powinno mieć charakter powszechny i odnosić się do nieokreślonej z góry liczby obywateli. Wydaje się, że źródłem takiego zagrożenia mogą być przede wszystkim zbiorowe akty przemocy wymierzone w życie i zdrowie obywateli oraz
ich mienie, takie jak choćby masowe rozruchy uliczne18. Bez wątpienia źródło takie
mogą stanowić również działania o charakterze terrorystycznym (np. skoordynowane
ataki terrorystyczne na instytucje użyteczności publicznej), co wprost zostało wyrażone
w treści art. 2 ust. 1 ustawy o stanie wyjątkowym.
W nauce prawa ugruntowało się rozumienie porządku publicznego jako stanu stosunków społecznych zapewniającego niezakłócone funkcjonowanie państwa i społeczeństwa oraz ochronę interesów jednostek19. Wydaje się, że w dalszym ciągu swoją aktualność (mimo transformacji ustrojowej po 1989 r.) zachowuje pogląd wyrażony przez
S. Bolestę, zgodnie z którym o porządku publicznym można mówić jako o „[...] systemie
urządzeń prawno-publicznych i stosunków społecznych powstających i kształtujących
się w miejscach publicznych, niepublicznych, którego celem i zadaniem jest zwłaszcza
ochrona życia, zdrowia, mienia obywateli i mienia społecznego i zapewnienie normalnej działalności instytucji, zakładów, przedsiębiorstw państwowych, społecznych i prywatnych oraz eliminowanie (usuwanie) różnego rodzaju uciążliwości niebezpiecznych
lub niedogodnych dla społeczeństwa i jednostek”20. Wydaje się, że zagrożenie porządku
publicznego mogłoby być spowodowane zjawiskami, które uniemożliwiają funkcjonowanie instytucji publicznych, takie jak: blokady linii kolejowych, dróg, pracy urządzeń
15

16
17

18

19
20

K. Działocha [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Warszawa 2005,
art. 230, s. 2. Podobnie K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Białystok 2005, s. 78–79.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 205–206.
Zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999,
s. 253; K. Działocha [w:] Konstytucja..., red. L. Garlicki, t. IV, art. 230, s. 2; K. Prokop, Stany..., s. 89; M. Brzeziński, Stany..., s. 206.
Por. K. Działocha [w:] Konstytucja..., red. L. Garlicki, t. IV, art. 230, s. 2–3; S. Gebethner, Stany szczególnego
zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, PiP 1982/8, s. 14.
Szerzej zob. K. Wojtyczek, Granice..., s. 188–190.
S. Bolesta, Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” 1983/1, s. 236.
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komunalnych i naczelnych organów administracji rządowej, jeżeli ich likwidacja nie jest
możliwa za pomocą zwykłych środków prawnych21.
Zupełnie inny charakter niż dotychczas przedstawione stany ma stan klęski żywiołowej, który nakierowany jest na solidarne zwalczanie przeciwności natury. Jest to niewątpliwie stan o mniejszych rygorach prawnych niż stan wyjątkowy22. Zgodnie z treścią
art. 232 Konstytucji RP stan ten może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom
katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej
lub w celu ich usunięcia. Przesłanki wprowadzenia tego stanu oraz samo pojęcie klęski
żywiołowej definiuje art. 3 ustawy z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej23, rozwijając
regulację konstytucyjną. Nie analizując szczegółowo poszczególnych przesłanek, można
przyjąć, że mają one charakter zjawisk nagłych, gwałtownych, zagrażających lub sprowadzających duże straty ludzkie (śmierć lub utrata zdrowia większej liczby osób) bądź
w wielkich rozmiarach straty w mieniu albo w środowisku. Nie ulega zatem wątpliwości, że nie każda katastrofa naturalna lub awaria techniczna będą stanowiły podstawę do
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Stan klęski żywiołowej może wprowadzić Rada Ministrów, czyniąc to w drodze rozporządzenia. Warto w tym miejscu zauważyć, że ma ona w tym zakresie pełną swobodę, decydując, czy zostały spełnione przesłanki do jego wprowadzenia. Oczywiście za
jego wprowadzenie, ale też i za brak wprowadzenia, w razie gdyby sytuacja faktyczna
to uzasadniała, Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność polityczną i konstytucyjną.
Stan klęski żywiołowej wprowadzany jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni na
części albo na całym terytorium państwa. Ustawa o stanie klęski żywiołowej stanowi
w art. 5 ust. 2, że w rozporządzeniu wprowadzającym ten stan należy określić datę jego
wprowadzenia, a więc stan klęski żywiołowej obowiązuje od tej daty i trwa do ściśle
określonej daty lub ewentualnie przez określoną liczbę dni (nie większą oczywiście
niż 30). Stan klęski żywiołowej może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą Sejmu,
przy czym Rada Ministrów powinna wystąpić ze stosownym wnioskiem jeszcze przed
zakończeniem podstawowego czasu trwania stanu klęski żywiołowej. W sytuacji gdy
Sejm wyrazi zgodę, Rada Ministrów rozporządzeniem oznacza czas przedłużenia stanu
klęski żywiołowej. W braku zgody albo udzielenia jej już po zakończeniu trwania stanu
klęski żywiołowej, stan ten ulega zakończeniu w terminie przewidzianym w rozporządzeniu o jego wprowadzeniu. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od konstytucyjnej
regulacji stanu wyjątkowego ustrojodawca nie ograniczył ani okresu przedłużenia stanu klęski żywiołowej, ani liczby uchwał Sejmu wyrażających zgodę na jego przedłużenie. Rozwiązanie to wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę charakter przesłanek do
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. W doktrynie pojawiają się jednak głosy wskazujące na związane z tym niebezpieczeństwa dla właściwego funkcjonowania państwa.
Tytułem przykładu M. Brzeziński zwraca uwagę, że „[...] trzeba pamiętać o zasadzie
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K. Działocha [w:] Konstytucja..., red. L. Garlicki, t. IV, art. 230, s. 3.
Podobnie K. Prokop, Stany..., s. 23.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1897.
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Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa
ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0,
Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0.
Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów
zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim regulacje prawne objęły
takie obszary jak:
− nakładanie dodatkowych obowiązków na pracodawców,
− zatrudnianie cudzoziemców,
− zatrudnianie urzędników,
− określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii.
Osią regulacji stały się jednak przepisy dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który,
uderzywszy w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.
Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa. Przedstawione
w niej analizy mogą służyć również jako pomoc dla działów księgowych i HR, które opracowują strategie ubiegania się o pomoc w związku z epidemią oraz dokonują optymalizacji
zatrudnienia.
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