
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108  

 

                                                                                     /zgodnie z elektronicznym znacznikiem czasu/ 

              MINISTER 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 
                  Marlena Maląg 

 
                    

DF-III.070.12.2020.PP 

 

Pan  

Adam Bodnar 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 kwietnia 2020 roku znak: III.7042.24.2020.LN, w 

sprawie wątpliwości związanych ze stosowaniem w praktyce zapisów ustawy z dnia 2 marca 

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 ze zm.) w świetle art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze 

zm.) wyjaśniam, co następuje. 

Zgodnie z art. 15g ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) wynagrodzenia              

są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                     

do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40% 

przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia z poprzedniego  kwartału,  ogłaszanego  przez  

Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach           

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników,  których  wynagrodzenie  

uzyskane  w miesiącu  poprzedzającym  miesiąc, w którym został złożony wniosek było 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału  

ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  na  podstawie  przepisów             

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 

Oznacza to, że do momentu wydania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

komunikatu w sprawie ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2020 roku,                 
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w toku rozpoznania wniosków przedsiębiorców stosuje się, zgodnie z zapisami ustawowymi, 

komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 

roku. 

 

 

        Z poważaniem 

 

           Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

   Marlena Maląg 

                       /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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