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1. Job & Prawo pracy 

Państwa zakład pracy jest czynny- jest to dobra wiadomość. Wiele osób straciło przecież pracę w 
ramach kryzysu spowodowanego Koronawirusem. Jednocześnie powinniśmy jak najbardziej 
ograniczyć kontakty z innymi osobami aby Koronawirus nie mógł się nadal rozprzestrzeniać w takim 
szybkim tempie. Prawo pracy reguluje jakie teraz obowiązują zasady. 

1.1. Czy muszę chodzić do pracy mimo Koronawirusa? 

Są państwo zobowiązani do dalszego chodzenia do pracy. Jasne jest jedno: Należą państwo do tych, 
którzy utrzymują kraj przy życiu. Musi to być w dniu po zakończeniu Koronawirusa warte więcej niż 
pochwały i podziękowania. Izba pracy i związki zawodowe będą się o to starały. . 

Jeśli chodzą państwo nadal do pracy, firma w której państwo pracują musi zadbać o ochronę państwa 
zdrowia. 

Kontakt z klientami musi zostać ograniczony. Wyjątek stanowią tylko sytuacje, gdy pracują państwo 
sektorze handlu przedmiotami niezbędnymi w życiu codziennym, jak artykuły spożywcze oraz w takich 
sektorach, jak opieka zdrowotna, środki komunikacji miejskiej zapewnienie ważnych usług takich jak 
wywóz śmieci, zaopatrzenie w energię itp. 

Związki zawodowe gpa-djp osiągnęły w ramach twardych i uporczywych negocjacji poprawę sytuacji 
pracowników handlu, a to między innymi poprzez skrócenie godzin otwarcia; 

https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-
angestellten-und-lehrlinge-im-handel (pakiet ochronny przed Koronawirusem dla pracowników i 
uczniów zawodu w handlu) 

Związek zawodowy Pro-Ge stara się wspólnie z radami zakładowymi aby pracodawcy skrupulatnie 
sprawdzali, jakie prace i roboty muszą być rzeczywiście koniecznie teraz wykonane a jakie mogą 
zostać przesunięte w czasie do wykonania. 

https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-
veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern (praca w zespole, praca na zmiany, 
miejsca pracy) 

W przypadku, gdy istnieje konkretne niebezpieczeństwo zarażenia, mogą państwo pozostać w domu. 
Może to nastąpić w takich przypadkach, gdy na przykład ktoś z kolegów czy klientów z którymi mają 
państwo bezpośrednio do czynienia, zaraził się wirusem. O fakcie pozostania w domu muszą państwo 
bezzwłocznie powiadomić pracodawcę! 

1.2. Czy szef może mi zlecić czynności, których normalnie nie wykonuję? 

Czynności przez państwa wykonywane są zasadniczo częścią ustnie czy pisemnie zawartej umowy o 
pracę i zostały ustalone dużo wcześniej przed kryzysem spowodowanym Koronawirusem. Długotrwała 
zmiana wykonywanych przez państwo prac spowodowałaby zmianę umowy o pracę. Do tego 
potrzebna jest zgoda obu stron:państwa i pracodawcy. 

Uwaga: Jednocześnie mają państwo obowijązek lojalności w stosunku do pracodawcy. Jeśli zakład 
pracy narażony jest na bardzo wysokie straty, których wystąpieniu są państwo w stanie zapobiec, są 
państwo zobowiązani do wsparcia pracodawcy aby poniesione szkody można było ograniczyć do 
minimum. Ma to miejsce jednakże  tylko krótkoterminowo a nie na przykład przez cały okres pracy w 
zmniejszonym wymiarze pracy spowodowanej Koronawirusem. 
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1.3. Jak dostanę się do pracy mimo ograniczeń wychodzenia z domu? 

Obecnie jako wyjątek od ograniczenia wychodzenia z domu stanowi „zawodowo niezbędne dotarcie 
do miejsca pracy”. W przypadku zatrzymania w drodze przez organ kontrolujący, zasadniczo 
wystarczy przedstawić potwierdzenie miejsca pracy, na przykład umowę o pracę. Ale również takie 
zaświadczenie nie jest ustawowo zdecydowanie obowiązujące. Specjalne „zaświadczenie o drodze do 
pracy” nie jest potrzebne. 

1.4. Co dotyczy pracy w domu - Homeoffice? 

Dla uniknięcia dalszych zarażeń Koronawirusem praca w domu stanowi niechybnie dobre 
rozwiązanie. 

Jeśli dotychczas nie mieli państwo umowy o pracę w domu – Homeoffice, przeniesienie miejsca pracy 
stanowi  zmianę umowy o pracę, na którą to zarówno państwo jak i pracodawca muszą wyrazić 
zgodę. Oznacza to: Z jednej strony nie mają państwo prawa do pracy w domu a z drugiej strony 
pracodawca nie może państwa do tego zobowiązać. 

W przypadku pracy w domu firma musi zadbać o to że otrzymają państwo do dyspozycji nieznbędną 
do jej wykonywania technikę. W kwestii rekompensaty wynikających z tej sytuacji ewentualnych 
kosztów należy zawrzeć porozumienie (na przykład zryczałtowana rekompensata). 

1.5. Co zrobić jeżeli potrzebuję zezwolenia na osiedlenie (zamieszkanie) lub uprawnienie na 
pobyt? 

Przedłużenie zezwolenia na osiedlenie lub innego rodzaju uprawnienie do pobytu nie musi być już 
załatwiane osobiście! 

Do 31.12.2020 można składać taki wniosek drogą pocztową lub emailową. 

Adres w Wiedniu, na który należy kierować wnioski: ma35@wien.gv.at lub pocztowy 
Magistratsabteilung 35, 1200 Wien, Dresdnerstraße 93 Block C. 

W przypadku starania się właśnie teraz o otrzymanie austriackiego obywatelstwa: Niezbędna ku temu 
przysięga może zostać złożona również na piśmie. Lecz tylko w przypadku, gdy Urząd do spraw 
obywatelstwa ma takie wymaganie. 
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2. Ochrona przed zarażeniem w zakładzie pracy 

Również przy ochronie w zakładzie pracy obowiązuje: Proszę przestrzegać odległości! Jest to 
najważniejsza metoda aby ochronić siebie i innych przed zarażeniem Koronawirusem. 

2.1. Czy z moją chorobą należę do grupy zwiększonego ryzyka? Jak mogę otrzymać lekarskie 
zaświadczenie? 

Kasa chorych kontroluje sama z siebie czy należą państwo ze swoją chorobą do oficjalnej grupy 
ryzyka COVID-19. Przy tym chodzi tu przede wszystkim o to, jakie lekarstwa państwo zażywają. Kasa 
chorych poinformuje państwa, jeżeli zostaną państwo zaliczeni do grupy ryzyka. 

Należy wówczas skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem domowym. On następnie sam 
sprawdzi jak wysokie jest państwa osobiste ryzyko. Jeśli istnieje konkretne ryzyko, otrzymają państwo 
atest ryzyka COVID-19. Na zaświadczeniu tym jest napisane tylko, że należą państwo do grupy 
ryzyka, ale nie ma wzmianki o tym, na jaką chorobę państwo chorują. 

2.2. Jakiej ochrony mogę wymagać od mojego pracodawcy w przypadku, gdy należę do 
grupy ryzyka? 

Zaświadczenie lekarskie, że należą państwo do grupy ryzyka COVID-19 należy pokazać pracodawcy. 
Pracodawca musi sprawdzić czy mogą państwo wykonywać swoją pracę w domu (Homeoffice). 

Z zakładzie pracy mogą państwo nadal pracować jeśli mają państwo przy tym najlepszą z możliwych 
ochronę przed zarażeniem. Jak to wygląda uzależnione jest od stanowiska pracy: na przykład mogą 
państwo pracować sami lub w wystarczającej odległości od innych i mogą regularnie myć ręce. 
Wszędzie, gdzie poruszają się państwo w zakładzie pracy musi być zapewniona higiena. Również 
niezbędne są środki zapewniające ochronę przed zarażeniem w drodze do pracy. Pracodawca musi 
państwu potwierdzić w formie pisemnej jakie zostały zapewnione dla pana  zapobiegawcze środki 
ochronne. 

Jeśli nie mogą państwo pracować ani z zakładzie pracy ani w domu: W takim przypadku pracodawca 
musi państwa zwolnić od wykonywania obowiązków. Nie muszą państwo przychodzić do pracy 
jednakże otrzymują państwo nadal swoje wynagrodzenie. Pracodawca może swoje ponoszone na to 
koszty otrzymywać zwrotnie z kasy chorych. Obecnie to zwolnienie z wykonywania obowiązków 
możliwe jest najdalej do 30 kwietnia 2020. W zależności od tego, jak sytuacja powodowana przez 
Koronę będzie się dalej rozwijała, odnośne ministerstwa mogą okres ten przedłużyć. 

2.3. Co się stanie jeżeli mój pracodawca wypowie mi  pracę na skutek tego z pracy? 

Ustawa zawiera ochronę przed wypowiedzeniem osób grupy ryzyka, które z uwagi na konieczność 
zwolnienia ich od wykonywania obowiązków wynikającej z atestu ryzyka Covid-19 zostają zwolnione z 
pracy przez pracodawcę. Tego rodzaju wypowiedzenie umowy o pracę można zaskarżyć w sądzie. 
Ponadto możliwe jest dodatkowa ochrona przed wypowiedzeniem w oparciu o ustawę dotyczącą 
zatrudniania osób niepełnosprawnych u ustawę o zrównaniu praw i traktowaniu wszystkich 
jednakowo. Chętnie udzielimy państwu porad osobiście. 

2.4. Jestem pacjentem z grupy ryzyka i pracuję w krytycznej infrastrukturze (opieka, 
supermarket, transport, poczta, bank...). Co dotyczy mojej osoby? 

W przypadku, gdy są państwo zatrudnieni w zakładach o krytycznej dla zaopatrzenia infrastrukturze, 
nie jest możliwe zwolnienie państwa z pełnienia obowiązków. 

Jeśli nie mogą państwo wykonywać swojej pracy w domu: 
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Pracodawca musi wówczas wykorzystać wszystkie możliwości ochrony aby ryzyko zarażenia przy 
dalszym wykonywaniu obowiązków zostało zmniejszone na ile to możliwe do najniższej granicy. 
Pozostać może tylko niewielkie resztkowe ryzyko. 

Do krytycznej dla zaopatrzenia infrastruktury należą w każdym przypadku zaopatrzenie w środki 
spożywcze, usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, energetyczne, finansowe, socjalne, 
zdrowotne i opiekuńcze oraz państwowa administracja kraju. 

2.5. Pracuję w handlu spożywczym. Czy muszę nosić w pracy maskę ochronną (nos, usta)? 

Jest to uzależnione od wielkości supermarketu czy sklepu. W sklepach z handlem detalicznym o 
powierzchni co najmniej 400 m2 w obszarze przeznaczonym dla klientów pracownicy oraz klienci 
muszą najpóźniej od 6 kwietnia nosić maski ochronne na nos i usta. Pracodawca powinien dać maski  
do dyspozycji pracownikom. Jeśli z przyczyn braku dostaw („wąskie gardło” dostawcze) brak jest 
masek, można chwilowo zarówno robić zakupy jak i obsługiwać klientów bez ochrony ust i nosa. Rząd 
wychodzi z założenia, że najpóźniej do 6 kwietnia będzie do dyspozycji na rynku wystarczająca ilość 
masek ochronnych na usta i nos. 

Rada: Dalsze informacje Ministerstwa ds Socjalnych na temat prawidłowego używania masek 
ochronnych nos-usta znajdą państwo tu i tu. 

2.6. Jaką mam ochronę jeśli mam kontakty z klientami lub pacjentami? 

Wszyscy pracownicy mający do czynienia w miejscu pracy kontakt z wieloma osobami mają 
podwyższone ryzyko zarażenia się Koronawirusem. Do tej grupy należą kasjerki/ze, pracownicy w 
aptekach, służby ochronne i nadzorcze i wiele innych. Pracodawca musi przedsięwziąć środki 
ochronne aby możliwie niskie pozostało ryzyko zarażenia. W handlu na przykład odległość od klientów  
powinna być zabezpieczona szybą rozdzielczą umieszczoną przy kasie. 

O środkach ochronnych w tych obszarach informuje Inspektorat Pracy. 

Przy szczególnych czynnościach może być niezbędne wyposażenie ochronne, na przykład jeśli 
pracują państwo w obszarze dotyczącym zdrowia. Mogą to być specjalne maski ochrony oddechowej, 
rękawice ochronne,ochronne okulary itd. Pracodawca musi to ustalić po zasięgnięciu porad u 
specjalistów, na przykład w konsultacjach z lekarzami ds pracy . Muszą oni zostań przeszkoleni w 
zakresie prawidłowego korzystania z wyposażenia ochronnego. Niewłaściwe stosowanie wyposażenia 
ochronnego może mianowicie spowodować ryzyko zarażenia. 

2.7. Na co muszę zwracać uwagę w kwestii czystości, higieny i środków dezynfekcyjnych? 

Pracodawca musi zadbać o to, żeby pomieszczenia były regularnie sprzątane i czyszczone oraz – co 
jest bardzo ważne – wietrzone. Wszystkie przedmioty które są często dotykane, muszą być 
gruntownie czyszczone. 

Państwo muszą regularnie myć ręce wodą i mydłem. Mydło jest wystarczające, środki dezynfekcyjne 
nie są przy dokładnym myciu potrzebne. 

Jeśli pracują państwo w terenie i nie mają możliwości regularnego, częstego mycia rąk, wówczas 
zakład pracy musi dać państwu do dyspozycji środek do dezynfekcji rąk. Uwaga: Nie wszystkie środki 
dezynfekcyjne chronią przed Koronawirusem. Można polegać na produktach, na których jest 
zaznaczone, że są skuteczne przeciwko „wirusom z otoczką” lub „z ograniczonym działaniem 
antywirusowym”. 

Proszę przestrzegać, aby nie dotykać twarzy między myciem rąk czy dezynfekcją. 
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2.8. Jak mogę dotrzymać odległość jednego do dwóch metrów? 

Aby móc dotrzymać zalecanej najmniejszej odległości jednego do dwóch metrów od innych osób, 
praca musi zostać być może inaczej zorganizowana, na przykład przy wejściu, w garderobach, w 
pomieszczeniach z prysznicami, przy konferencjach zespołu pracowników itp. tak, aby  w jednym 
pomieszczeniu znajdowało się jednocześnie mniej osób. O to musi zadbać państwa pracodawca. 

Jeśli minimalna odległość nie może zostać osiągnięta, firma musi podjąć inne środki zapobiegawcze 
aby ograniczyć do minimum ryzyko dla pracowników. 

Jeśli w państwa zakładzie pracy jest rada zakładowa, musi ona brać udział w ustalaniu środków 
ostrożności i ochrony. 

2.9. Co zostaje uznane jako maska w zakładzie pracy? 

Pracodawca musi przede wszystkim zadbać o to, żeby mogli państwo utrzymywać odległość do 
dwóch metrów od innych osób. Musi on również dbać o higienę na stanowiskach pracy. 

Czy pracodawca musi dać swoim pracownikom do dyspozycji maski uzależnione jest od tego, czy w 
zakładzie pracy lub przy wykonywanej przez państwa pracy istnieje zwiększone ryzyko zarażenia. 
Dotyczy to na przykład zawodów w służbie zdrowia. Noszenie zwykłych masek ochronnych usta-nos 
(„maski operacyjne”) chroni nie w pełni niezawodnie przed zarażeniem. Ważne jest, by maski te 
wkładać i zdejmować czystymi rękami. I oczywiście przestrzegać innych środków ochronnych, jak 
dotrzymywanie odległości od innych osób. 

W handlu od 6 kwietnia 2020 obowiązkowe jest noszenie  masek ochronnych usta-nos („maski 
operacyjne”) również przez klientów. 

Dla własnej ochrony niezawodnie działają specjalne maski (FFP2 i FFP3), które jednakże są obecnie 
bardzo trudno dostępne. Są one najważniejsze dla zabezpieczenia personelu w służbie zdrowia, który 
pracuje w bliskim kontakcie z zarażonymi COVID-19. 

Inspektorat Pracy zaleca noszenie ochrony usta-nos w przypadkach, gdy dotrzymanie odległości 
minimalnej jednego metra nie jest bez przerwy w pracy możliwe. W takich przypadkach wszyscy w 
pomieszczeniu, aby chronić się wzajemnie, muszą nosić maski. W ten sposób ryzyko zarażenia ulega 
redukcji. 
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3. Wypowiedzenie & urlop przymusowy 

Wiele firm znajduje się obecnie pod presją i chcą posłać swoich pracowników na urlop lub rozwiązać 
stosunek pracy za porozumieniem stron. Niech państwo nie podpisują pochopnie takich porozumień. 
Powinni państwo wiedzieć co następuje: 

3.1. Mój pracodawca chce rozwiązania za porozumieniem stron i późniejszego ponownego 
zatrudnienia. Czy mam to zaakceptować? 

Wypowiedzenie stosunku pracy jest niestety prawnie możliwe w każdej chwili o ile dotrzymane 
zostaną wszystkie odnośne terminy i przepisy formalne. Rozwiązanie stosunku pracy wymaga 
ponadto wyraźnego wyrażenia zgody zarówno pracodawcy jak i pracobiorcy na takie rozwiązanie. 
Istnieją jednakże łagodniejsze środki umożliwiające przetrwanie aktualnej sytuacji kryzysowej! 

Proszą obowiązkowo zaproponować pracodawcy pracę w niepełnym wymiarze godzin! Właśnie ten 
środek zastosowany podczas kryzysu finansowego 2008/2009 znacząco przyczynił się do uniknięcia 
w miarę możliwości zwolnień z pracy. W okresie pracy w zmniejszonym wymiarze godzin AMS 
pokrywa do 90% dotychczasowych zarobków. Pracodawca w tym okresie może obniżyć swoje 
pozapłacowe koszty pracy. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi odpowiednio tylko 55%. 

3.2. Jak mogę bronić się przed wypowiedzeniem? 

Zasadniczo pracodawca może i teraz wypowiedzieć umowę o pracę w każdej chwili w przypadkach, 
gdy nie podlegają państwo z uwagi na pracę w skróconym wymiarze czasu lub z innych powodów 
specjalnej ochronie przed zwolnieniem czy wypowiedzeniem. 

Mogą dostać państwo wypowiedzenie w czasie zwolnienia chorobowego. 

Pracodawca może zwolnić bezterminowo „ze skutkiem natychmiastowym” wyłącznie gdy popełnili 
państwo poważne uchybienie, jak na przykład kradzież, przez co trudno oczekiwać od pracodawcy, że 
będzie takiego pracownika zatrudniać jeszcze chociażby jeden dzień. 

Izba Pracy i związki zawodowe pomagają państwu w zwalczaniu niedopuszczalnego wypowiedzenia 
czy bezpodstawnego zwolnienia z pracy. 

Uwaga: Wypowiedzenie czy zwolnienie z pracy mogą państwo zaskarżyć w Sądzie Pracy i Spraw 
Socjalnych w bardzo krótkim czasie, a mianowicie w przeciągu 14 dni. Wypowiedzenie czy zwolnienie 
nie musi być w formie pisemnej. Również ustne wypowiedzenie czy zwolnienie jest ważne! 

Okres ten został z uwagi na kryzys Korona w niektórych przypadkach trochę przedłużony: 

• Dla wypowiedzenia lub zwolnienia od 8 do 21 marca 2020 powództwo musi zostać wniesione 
najpóźniej do 30 kwietnia 2020, ponieważ sytuacja prawna na ten okres jest bardzo 
skomplikowana. 

•  Dla wypowiedzenia lub zwolnienia od 22 marca powództwo muszą państwo wnieść 
najpóźniej do 14 maja 2020. 

Dla ułatwienia wniesienia powództwa Sąd Pracy i Spraw Socjalnych udostępnił własny formularz do 
wydrukowania: https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits-und-sozialgericht-wien/formular/kuendigungs-
entlassungsanfechtung-7ad.de.html  

Ważne: Powództwem doprowadzają państwo do procesu, który może być związany z kosztami dla 
państwa! Proszę zatem skontaktować się koniecznie z właściwą dla państwa  Izbą Pracy lub 
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związkiem zawodowym w celu uzyskania obszernej porady – również aby upewnić się, że możemy 
zapewnić państwu ochronę prawną i przejąć częściowo lub w całości związane z tym koszty sądowe. 

3.3. Czy pracodawca może mnie przymusowo wysłać na urlop? 

Zasadniczo szef ma prawo do podjęcia  decyzji o odesłaniu pracownika do domu. Jest to „zwolnienie 
od obowiązków” przy zastosowaniu którego pracodawca musi państwu wypłacać wynagrodzenie za 
pracę czy uposażenie. Nie oznacza to jednakże urlopu czy wyrównania czasu pracy takie rozwiązanie 
szef musi najpierw z państwem uzgodnić! 

Inaczej wygląda regulacja dotycząca wykorzystanie urlopu czy wyrównanie czasowe w powiązaniu z 
pracą w skróconym wymiarze godzin. 
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4. Zakład pracy zamyka & kwarantanna 

Wielu szefów zamyka obecnie swoje firmy, ponieważ nie ma pracy w chwili obecnej. Może jednakże 
również zdarzyć się, że wprowadzona zostanie kwarantanna dla zakładu pracy lub dla państwa 
osobiście. Różnica jest tu istotna:   

• Z uwagi na obowiązujące ograniczenia wejścia pracodawca może podjąć decyzję 
„dobrowolnie” o chwilowym ograniczeniu pracy firmy lub jej zamknięciu. 

• Może jednakże również zdarzyć się, że władze postanowią objęcie całego zakładu pracy 
kwarantanną lub całkowitego zamknięcia go. 

Dla państwa istotne: W obu tych przypadkach mają państwo roszczenia otrzymywania pełnego 
wynagrodzenia. Jeśli zakład pracy nie jest objęty całkowitym zakazem wejścia czy objęty 
kwarantanną, muszą być państwo zdecydowanie gotowi do podejmowania pracy! 

Zasadniczo pracodawca ma prawo do decydowania o odesłaniu państwa do domu. Jest to „zwolnienie 
od obowiązku” w trakcie którego firma nadal musi wypłacać państwu wynagrodzenie. Na okres 
zwolnienia od obowiązku 

Na okres zwolnienia od obowiązku pracy nie jest potrzebne zaświadczenie potwierdzające stan 
chorobowy! Absencja chorobowa jest absencją z rycji choroby a nie wówczas, gdy szef odsyła do 
domu całkowicie zdrowego pracownika. 

4.1. Co dzieje się z moim wynagrodzeniem gdy zakład pracy zostaje zamknięty? 

Żaden zakład pracy nie może z uwagi na kryzys Korona powoływać się na „siłę wyższą” i po prostu 
wstrzymać wypłaty wynagrodzeń. 

Urzędowe ograniczenia dotyczą wyłącznie obsługi klientów a nie przychodzenia do pracy szefa oraz 
jego pracowników. 

Niezależnie od tego czy pracodawca podejmuje decyzję odesłania państwa do domu czy wyznaczyć 
państwu do wykonania określone czynności w firmie, mają państwo nadal roszczenia do kontynuacji 
wypłat. Dotyczy to również przypadków, gdy cały zakład pracy zostaje objęty kwarantanną i 
wykonywanie pracy jest faktycznie niemożliwe. 

Po zmianie ustawy wyraźnie zostało stwierdzone, że zamykanie handlowych i usługowych zakładów 
pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia przypisane są sferze pracodawcy. W związku z 
tym muszą państwo w okresie takich zamknięć otrzymywać w dalszym ciągu pełne wynagrodzenie od 
pracodawcy. 

Nowa ustawa mówi jednocześnie, że pracodawca może w tym czasie wymagać od pracowników 
wykorzystania zaległych urlopów z minionych lat, dwóch tygodni urlopu bieżącego oraz wszelkich 
wyrównań czasu pracy. Jest to przejściowy wyjątek od podstawowej reguły  mówiącej, że urlop z 
zasady musi być „ustalony”. 

Należy w związku z powyższym zwrócić uwagę na możliwość wprowadzenia systemu pracy w 
skróconym czasie. Umożliwia to pracodawcy nawet całkowita redukcję kosztów płacy i zapewnia 
państwu jednocześnie prawie całkowite wyrównanie wynagrodzenia ze środków AMS (Urzędu do 
Spraw Zatrudnienia) 
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4.2. Co stanie się z moim wynagrodzeniem w przypadku, gdy sam/a jestem objęty 
kwarantanną? 

Jeśli z uwagi na wirus Korona zostanie państwu nakazana kwarantanna domowa i nie mogą państwo 
z tego względu uczęszczać do pracy, przysługuje państwu za cały ten okres, gdy nie mogli państwo 
pracować, dalsza wypłata zarobku, którą musi wypłacać pracodawca. 

Proszę jednakże zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie domowej kwarantanny nie są państwo niezdolni 
do pracy (w rozumieniu zwolnienia lekarskiego z powodu choroby). Również w okresie kwarantanny 
jest możliwość ustalenia z pracodawcą pracy w domu (Homeoffice) 

  



 Corona: Państwa prawa w pracy 27.04.2020 

Seite 13 von 20 

5. Rodzina 

Jeśli są państwo matką czy ojcem nieletniego dziecka, powinni państwo w miarę możliwości 
pozostawić dziecko w domu. Jednocześnie często muszą państwo często jeszcze chodzić do pracy. 
Pomoc stanowi tu możliwość „ specjalnego czasu opieki”. 

5.1. Jakie ograniczenia dotyczą szkół i zakładów opieki nad dziećmi? 

Wszystkie szkoły od 9. klasy (szkoły średnie z nauką zawodu oraz szkoły ogólnokształcące ( AHS, 
Berufsschulen) wprowadzają od poniedziałku, 16. 03.2020n system nauki na „naukę na odległość”, 
obecność w szkole nie jest możliwa. 

Nauczanie dla wszystkich uczniów do klasy 8 włącznie oraz żłobków, przedszkoli, szkół 
podstawowych, niższych klas szkół średnich i gimnazjów) zostało od środy, 18.03.2020, zmienione: 
Został zniesiony obowiązek wysyłania dzieci do szkoły. 

• Kto z rodziców może zapewnić opiekę nad dziećmi w domu może dzieci pozostawić w domu 
aby jak najbardziej ograniczyć kontakty socjalne. 

• W ośrodkach przyszkolnych i opiekuńczych dla dzieci w wieku 0 – 14 lat należy w w miarę 
możliwości ograniczyć frekwencję do minimum. Pozostają one czynne by zapewnić opiekę 
nad dziećmi, których pracujący rodzice nie są w stanie zapewnić opieki swym dzieciom w 
swoim prywatnym otoczeniu. 

5.2. Co robić w przypadku, gdy szkoła lub przedszkole odmawia mi zaopiekowania się 
dziećmi? 

Odnośne ministerstwo zapowiadało w zasadzie opiekę nad dziećmi na terenie całego obszaru. 

Słyszeliśmy o kilku przypadkach, w których taka możliwość ze strony kierownictwa szkoły została 
przyznana tylko wybranym grupom zawodowym. 

W przypadku, gdy taka możliwość opieki nad dzieckiem nie została państwu przyznana mimo, że 
dziecko takiej opieki koniecznie potrzebuje i nie mają państwo żadnej innej osoby, która by się 
dzieckiem zajęła, wówczas jest to przypadek do uprawnionego uniemożliwienia wykonania pracy, 
który należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy. 

W trakcie uniemożliwienia wykonywania pracy mają państwo zasadniczo prawo do roszczenia wypłaty 
wynagrodzenia za okres jednego tygodnia pracy. Roszczenie to dotyczy każdego z rodziców i może w 
związku z tym być wykorzystany przez drugiego rodzica jako przedłużenie na następny tydzień. Nie 
obowiązuje tu wspólne gospodarstwo domowe. 

Uwaga: Nawet w przypadku, gdy kończy się roszczenie do dalszej wypłaty wynagrodzenia, konieczna 
opieka nad dzieckiem – również i bezpłatna – nie stanowi w oczach prawa powodem do zwolnienia z 
pracy. 

5.3. Co oznacza „nadzwyczajny czas na opiekę” i jak mogę go otrzymać? 

W przypadku, gdy szkoła czy przedszkole, do którego uczęszcza państwa dziecko, została zamknięta 
lub jest otwarta w ograniczonym czasie a państwo muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, wówczas 
mogą państwo ustalić z pracodawcą „nadzwyczajny czas na opiekę” na okres jednego do trzech 
tygodni. Ma to zalety zarówno dla pracodawcy, ponieważ otrzymuje dodatek do państwa kosztów 
płacy brutto, Dla państwa zaleta polega na tym, że w przypadku konieczności zwolnienia z 
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wykonywania obowiązków nie muszą państwo każdego dnia uzasadniać konieczności i udowodniać 
jego potrzeby. 

Warunkiem jest fakt nieukończenia przez dziecko 14 roku życia i państwa obecność w pracy nie jest 
niezbędna dla utrzymania prawidłowego działania zakładu pracy. 

Dotyczy to również przypadków osób niepełnosprawnych niezależnie od ich wieku, które w oparciu o 
dobrowolne środki ochronne mają opiekę w domu lub zwyczajowo znajdują się pod opieką zakładów 
pomocy niepełnosprawnym czy pobierają naukę w specjalnej szkole dla osób niepełnosprawnych a 
ośrodki te muszą ograniczyć pracę lub zostać zamknięte, lub dla osób z niepełnosprawnościami, nad 
którymi opieka sprawowana jest w domu i których osobiści asystenci nie mogą wykonywać swoich 
zadań z uwagi na COVID-19. 

Zaletę tego zwolnienia od wykonywania obowiązku pracy stanowi finansowe wsparcie: Pracodawca 
otrzymuje za okres zwolnienia państwa od wykonywania obowiązków pokrycie jednej trzeciej kosztów 
pracy przez rząd federalny. Ma to zmotywować wielu pracodawców aby umożliwić nadzwyczajny czas 
na opiekę możliwie wielu dotkniętym tym problemem. 

Uwaga: Przy pojęciu nadzwyczajnego czasu opieki nie chodzi ani o stan chorobowy ani o urlop czy 
wyrównanie czasowe. Pojęcie „urlop specjalny” nie jest tu pojęciem odpowiadającym stanowi 
faktycznemu. 

Chcąc ustalić z pracodawcą nadzwyczajny czas na opiekę najlepiej jest skorzystać z naszego wzoru 
pisma. 

5.4. Czy „nadzwyczajny czas na opiekę” dotyczy również osób niepełnosprawnych? 

„Nadzwyczajny czas na opiekę” dotyczy to również przypadków osób niepełnosprawnych niezależnie 
od ich wieku, które albo z uwagi na dobrowolne środki ostrożności znajdują się pod opieką w swoim 
domu lub zwyczajowo znajdują się pod opieką zakładów pomocy niepełnosprawnym czy pobierają 
naukę w specjalnej szkole dla osób niepełnosprawnych a ośrodki te muszą ograniczyć pracę lub 
zostać zamknięte. 

Ustalenie specjalnego czasu na opiekę jest również możliwe, gdy osoby niepełnosprawne korzystają 
zwyczajowo z usług osobistych asystentów, a ci na skutek COVID-19 nie mogą teraz wykonywać tych 
obowiązków. W takich przypadkach krewni osoby wymagającej opieki mogą skorzystać z 
nadzwyczajnego czasu na opiekę. Nie ma tu warunku wspólnego gospodarstwa domowego. 

W przypadku, gdy muszą państwo w wyniku swoich obowiązków rodzinnych muszą przejąć opiekę 
nad osobą niepełnosprawną, mogą państwo ustalić ze swoim pracodawcą „nadzwyczajny czas na 
opiekę” na okres do trzech tygodni. 

Zaleta takiego zwolnienia od wykonywania obowiązków na okres do trzech tygodni leży w finansowym 
wsparciu: Pracodawca otrzymuje za okres zwolnienia państwa od wykonywania obowiązków pokrycie 
jednej trzeciej kosztów pracy przez rząd federalny. Ma to zmotywować wielu pracodawców aby 
umożliwić nadzwyczajny czas na opiekę możliwie wielu dotkniętym tym problemem. 

Uwaga: Nadzwyczajny czas na opiekę nie jest równoznaczny z absencją chorobową ani urlopem czy 
wyrównaniem czasowym. 

5.5. Moja rodzina popadła w kłopoty finansowe. Gdzie mogę uzyskać pomoc? 

Dla wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji istnieje pomoc w formie świadczenia 
minimalnego [Mindestsicherung] lub pomocy społecznej [Sozialhilfe]. Odpowiedzialne za takie 
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wsparcie są urzędy pomocy społecznej w urzędach miasta (magistratach) i starostwach 
[Bezirkshauptmannschaften], które udzielają informacji i przyjmują wnioski. 

Rodziny mogą otrzymać wsparcie w ramach świadczeń z systemu rekompensat dla rodzin dotkniętych 
koronakryzysem, jeżeli spełniają następujące warunki: 

• Główne miejsce zamieszkania rodziny musi znajdować się w Austrii ORAZ co najmniej jeden 
rodzic mieszkający we wspólnym gospodarstwie domowym, który na dzień 28 lutego 2020 r. 
był zatrudniony, otrzymuje od tego czasu zasiłek dla bezrobotnych lub jest zatrudniony w 
zmniejszonym wymiarze godzin [Kurzarbeit]. 

• W rodzinach prowadzących działalność na własny rachunek, których główne miejsce 
zamieszkania znajduje się w Austrii, przynajmniej jeden rodzic mieszkający we wspólnym 
gospodarstwie domowym znalazł się w sytuacji zagrożenia finansowego z powodu 
koronakryzysu i należy do grupy osób uprawnionych do otrzymania wsparcia z funduszu 
kryzysowego Austriackiej Izby Gospodarczej. 

• Zasiłek rodzinny jest wypłacany na co najmniej jedno dziecko w rodzinie. 

• Wsparcie finansowe mogą uzyskać obywatele Austrii, osoby posiadające obywatelstwo UE, 
obywatele państw trzecich, apatrydzi posiadający uprawnienie wyłącznego pobytu na 
terytorium Austrii, uchodźcy i osoby uprawnione do ochrony uzupełniającej. 

• Bieżący dochód na rodzinę nie może przekraczać pewnego limitu – stopniowanie w 
zależności od wielkości gospodarstwa domowego. 

Co dokładnie kwalifikuje się jako dochody rodzinny, jakie limity dochodów mają być stosowane, w jaki 
sposób dochodzi się do wysokości wsparcia i jak wysokie będzie ostatecznie przyznane Panu/Pani 
świadczenie można znaleźć w wytycznych i FAQ Federalnego Ministerstwa Pracy, Rodziny i 
Młodzieży. Na stronie internetowej Ministerstwa można również pobrać formularz wniosku, kartę 
informacyjną oraz wytyczne (wszystkie dokumenty w języku niemieckim). 

Informacje drogą telefoniczną można uzyskać w Infolinii dla Rodzin pod numerem 0800-240-262.  

Uwaga: Planowana jest zmiana ustawy, zgodnie z którą prawo do ubiegania się o zasiłek dla 
bezrobotnych mają również rodzice, którzy otrzymywali takowy zasiłek przed dniem 28 lutego 2020 r., 
a także osoby pobierające minimalne świadczenie/pomoc społeczną (stan na dzień 23.4.2020 r.). Nie 
zostało to jeszcze uchwalone; dalsze informacje będziemy przekażemy tutaj. 

 

  

https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:3ed1cc23-317d-47ec-9eaf-e1c60c2acf2e/Antragsformular_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:d34ddc0e-df14-4316-b6ea-b893046dc6bb/Information_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:d34ddc0e-df14-4316-b6ea-b893046dc6bb/Information_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
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6. Dojazdy i podróże służbowe   

A czy w czasach kryzysu Koronawirusa powinni państwo udawać się w podróże służbowe? Albo mają 
państwo długą drogę na dojazd do pracy? Zarówno państwo jak i zakład pracy powinniście 
dopilnować, aby nie byli państwo narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo zarażenia. 

6.1. Ja dojeżdżam. Czy muszę mimo to chodzi do pracy? 

Również w przypadków dojazdów: Jeśli zakład pracy, w którym są państwo zatrudnieni nie jest objęty 
ograniczeniami wchodzenia do niego lub nie leży na obszarze objętym kwarantanną, muszą państwo 
udawać się do pracy. Na wypadek kontroli w środkach komunikacji miejskiej mogą państwo mieć przy 
sobie zaświadczenie z pracy, na przykład umowę o pracę, aczkolwiek nie jest to objęte wymogami 
prawa. W miarę możliwości proszę umówić się na pracę w domu. 

6.2. Jakie są przepisy dotyczące podróży służbowych w okresie kryzysu Koronawirusa? 

Mogą państwo odmówić wyjazdu w podróż służbową jeśli istnieje obawa, że w miejscu docelowym 
podróży istnieje szczególnie duże niebezpieczeństwo zarażenia. Jeśli nie ma wyraźnego ostrzeżenia 
dotyczącego miejsca docelowego podróży, muszą państwo zasadniczo spełnić wymóg zleconej 
podróży służbowej również w czasie panującej jakiejkolwiek epidemii. 

IW pojedynczych przypadkach  lekarz, pod którego opieką się państwo znajdują decyduje o 
zagrożeniu z medycznego punktu widzenia. Jeśli obawiają się państwo o swoje zdrowie: należy 
porozmawiać ze swoim lekarzem  i firmą czy nie ma alternatyw dla tego rodzaju podróży służbowej. 
Wiele firm korzysta zamiast z podróży z możliwości prowadzenia konferencji video lub telefonicznych. 
Jeśli cierpią lub cierpieli państwo na poprzedzającą chorobę wskazującą na większe zagrożenie 
zdrowia, powinni państwo powiadomić o tym pracodawcę. 

6.3. Czy mogę odmówić udania się w podróż służbową w być może zagrożone regiony? 

Mogą państwo odmówić podróży służbowej, jeśli przez podróż taką państwa zdrowie będzie 
nadmiernie narażone. Takim przypadkiem jest sytuacja w której ukazało się ostrzeżenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych przed podróżami. W obecnej sytuacji może to szybko ulegać zmianie. Aktualne 
ostrzeżenia przed podróżami znajdą państwo na stronach internetowych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.
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7. Pozostanie w domu 

Pomimo kryzysu Koronawirusa nie mogą państwo ze strachu przed zarażeniem samowolnie pozostać 
w domu i nie udać się do pracy. Nie dotyczy to przypadku choroby czy osobistego powodu 
uniemożliwiającego pojawienia się w zakładzie pracy, jak na przykład obowiązek opieki nad dziećmi. 

7.1. Szybki test: Czy nadal otrzymuję moje wynagrodzenie, gdy nie mogę iść do pracy? 

Przeszkoda w pracy 

Czy nadal  
otrzymują 
państwo 
wynagrodzenie ? 

Czy 
pracodawca 
musi się 
zgodzić? 

Czy pracodawca otrzymuje 
dodatek na wypłatę dla 
państwa? 

Są państwo chorzy na Koronawirusa? TAK NIE 
Pracodawca otrzymuje 
dodatek na wynagrodzenie 
państwa z AUVA. 

Są państwo na kwarantannie? TAK NIE 

Być może: w zależności od 
podstawy prawnej, o którą 
oparta jest państwa 
kwarantanna 

Muszą się państwo opiekować chorym 
dzieckiem? TAK NIE NIE 

Opiekują się państwo dzieckiem z 
powodu zamknięcia przedszkola czy 
szkoły? („Specjalne zwolnienie z 
wykonywania obowiązków”) 

TAK TAK 
1/3 kosztów wynagrodzenia 
państwa jest refundowane 
pracodawcy. 

Mogą państwo zostać w domu przy 
dziecku jeśli opieka w przedszkolu czy 
szkol nie jest możliwa?? 

JA NIE 

NIE, Pracodawca może z 
państwem ustalić zwolnienie 
od wykonywania 
obowiązków na specjalną 
opiekę, co zapewni mu zwrot 
kosztów 

Mogą pozostać państwo w domu przy 
dziecku jeżeli opieka w przedszkolu czy 
szkole jest możliwa? 

NIE   

Z uwagi na środki odnośnie 
kwarantanny nie mogą państwo przybyć 
do pracy? (Zakłócenia ruchu) 

TAK NIE TAK 

Zakład pracy został zamknięty przez 
pracodawcę z uwagi na brak zleceń? 

TAK, proszę 
zaznaczyć w 
formie pisemnej, 
że są państwo 
gotowi do pracy 

 NIE 

Bez powodu nie wykonują swojej 
pracy? (n.p. Pracownica w handlu z 
nieuzasadnionego strachu przed 
zarażeniem)) 

NIE. Muszą 
państwo 
pracować. 

  

Nie przychodzą państwo do pracy 
ponieważ należą do grupy ryzyka? 
(Uwaga: niezbędne zaświadczenie 
lekarskie) 

TAK NIE TAK 

Praca państwa została zmieniona na 
„Korona-Praca w zmniejszonym 
wymiarze czasu”? j(czasami możliwy 
czas pracy w wymiarze 0  %  (jeśli w 
okresie zmniejszonego czasu pracy 
pracuje się minimum 10 %)   

TAK TAK TAK 
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7.2. Jak melduję, że jestem chory/a, jeżeli nie mogę przyjść do gabinetu lekarskiego? 

Dla ubezpieczonych w ÖGK (robotnicy, pracownicy umysłowi) i ubezpieczeni w BVAEB (pracownicy 
kolei,urzędnicy państwowi jest możliwość telefonicznego zgłoszenia choroby lekarzowi, który ma 
umowę z kasą chorych. Jednocześnie należy ustalić datę zakończenia terminu trwania zwolnienia 
chorobowego. Ponadto możliwe jest korzystanie z telemedycyny. 

Ponadto istnieje możliwość otrzymywania recept drogą elektroniczną. Lekarz może przesłać receptę 
bezpośrednio do apteki.. 

Uwaga: Die dotyczy to, zgodnie z ustawą o epidemiach, przypadków kwarantanny. Ponieważ nie 
chodzi tu o zachorowanie, zwolnienie chorobowe wypisane przez lekarza nie jest wymagane 
(pracodawca musi jedynie zostać poinformowany) 

7.3. Czy ze strachu przed zarażeniem Koronawirusem mogę pozostać w domu? 

Jeśli zakład pracy nie jest objęty kwarantanną a firma nie zwolniła pracowników z wykonywania pracy, 
mogą państwo pozostać w domu w przypadku, gdy istnieje konkretne niebezpieczeństwo zarażenia. 
Może to być przypadek, gdy zarazili się koledzy z pracy czy klienci, z którymi mają państwo 
bezpośrednio do czynienia. O pozostaniu w takim przypadku w domu muszą państwo bezzwłocznie 
poinformować pracodawcę! 
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8. Informacje dla bezrobotnych 

W przypadku utracenia pracy w okresie kryzysu Koranawirusa należy wziąć pod uwagę wiele faktów. 

8.1. Właśnie stałam/em się bezrobotna/y. Co mam zrobić? 

Aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć wniosek w AMS. Najlepiej zrobić to przez 
konto elektroniczne AMS. Jeśli nie mają państwo konta e-AMS, wówczas należy zameldować się 
emailem lub telefonicznie jako bezrobotny. Chwilowo nie muszą państwo składać wniosku o zasiłek 
dla bezrobotnych osobiście w AMS. Obecnie można skorzystać z eAMS-Konta lub złożyć wniosek 
online na ten adres. Jeśli nie mają państwo takich możliwości wówczas  należy zadzwonić do AMS i 
poprosić o przysłanie formularza wniosku pocztą. Wszystkie kontakty znajdą państwo tutaj, Numer 
telefonu dla Wiednia: 05  09 940. AMS zapewnił, że będzie akceptował wnioski również wówczas, gdy 
złożą go państwo w najbliższych dniach z opóźnieniem z uwagi na przeciążenie Hotline AMSu i konta 
e-AMS. 

Rada: Wszystkie informacje znajdą państwo również bezpośrednio na stronie internetowej AMSu: 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-
coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams  

8.2. Jestem bezrobotna/y i mam dziecko uczęszczające do szkoły lub przedszkola. Ma teraz 
pozostać w domu. Co robię w tej sytuacji? 

Proszę skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-AMS z doradcą w AMS  i wyjaśnią dalszą drogę 
postępowania. Proszę zanotować dokładny czas rozmowy telefonicznej i nazwisko osoby, z którą 
państwo rozmawiali. 

8.3. Czy muszę stawić się na umówiony wcześniej termin rozmowy kwalifikacyjnej?  

Proszę porozumieć się w tej sprawie ze swoim doradcą w AMS i wyjażnić czy muszę stawić się na 
osobistą rozmowę kwalifikacyjną. 

8.4. Czy AMS może wysłać mnie tak jak wcześniej do innego kraju federalnego Austrii? 

Tak, mogą państwo zostać skierowani do pracy w innym kraju federalnym jeżeli:enn   

• codzienny dopuszczalny czas dojazdu nie zostaje przekroczony lub pracodawca daje do 
dyspozycji możliwość zamieszkania i 

• będą państwo mogli nadal wykonywać swoje obowiązki opiekuńcze. 

8.5. Czy muszę chodzić teraz na szkolenia prowadzone przez AMS? 

Nie. Od poniedziałku, 16.3.2020 najprawdopodobniej do Wielkanocy (łącznie z poniedziałkiem 
13.4.2020) AMS zamyka swój ośrodek szkoleniowy. Z tego względu nie rozpoczną się żadne nowe 
kursy. Oferujący szkolenia będą jednakże proszeni o przekazywanie do dyspozycji materiałów 
szkoleniowych w miarę możliwości online lub w formie pisemnej. Otrzymywać będą państwo nadal 
swoje świadczenia pieniężne..   

8.6. Czy w przypadku, gdy kursy nie odbywają się, zostaną mi skreślone zasiłki? 

Nie. Nawet jeśli szkolenia nie są prowadzone będą państwo nadal otrzymywać zasiłki na pokrycie 
kosztów utrzymania, zasiłek na pokrycie kosztów kursu czy świadczenie z ubezpieczenia od 
bezrobocia. Dotyczy to również pieniędzy na dalsze kształcenie, pieniędzy za niepełny wymiar godzin 

about:blank
about:blank
about:blank
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w związku z dokształcaniem czy stypendium dla fachowców. Proszę zameldować się w AMS oraz w 
ośrodku kształcenia. 

8.7. Co dotyczy zakładów pracy socjalno-ekonomicznych czy projektów pożytku publicznego 
zatrudnienia?  

Czy praca w ramach umowy o pracę w socjalno-ekonomicznych przedsiębiorstwach i przy projektach 
pożytku publicznego będzie nadal prowadzona decyduje zakładzie pracy. Proszę skontaktować się z 
pracodawcą. 

Jeśli mają państwo tam miejsce treningu i robią trening pracy, mogą państwo zostać w domu. Mimo to 
należy skontaktować się z zakładem prowadzącym trening i zawiadomić go o tym.. 

8.8. Ze strachu przed Koronawirusem sam wypowiedziałem/am umowę o pracę. Czy muszę 
teraz czekać cztery tygodnie na mój zasiłek dla bezrobotnych? 

Jest to sprawdzane oddzielnie dla każdego przypadku. Proszę zawiadomić AMS dlaczego 
zakończył/a pan/i stosunek pracy. AMS zadecyduje czy można tu zastosować wyrozumiałość.. 

8.9. Czy muszę dotrzymać terminu badania w celu oceny mojej zdolności do pracy?  

Jeśli nie dotrzyma pan/i bezpodstawnie terminu oceny zdolności do pracy, wówczas w normalnych 
warunkach świadczenie zostaje wstrzymane. Jednakże AMS wyraził w obecnej sytuacji zgodę na to, 
że terminy te nie muszą być dotrzymywane dopóki urzędowe zalecenia są w mocy.   

Jeśli nie chcą państwo dotrzymać terminu badania, należy o tym fakcie obowiązkowo powiadomić 
swojego doradcę w AMS. 
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9. Pracownicy kontraktowi (umowa - zlecenie) 

Mając umowę – zlecenie na wykonanie pracy są państwo tak samo dotknięci ograniczeniami i 
obawiają się zapewne o swój dochód. Niestety w stosunku do pracowników kontraktowych na umowie 
zleceniu tylko niewiele przepisów może być zastosowanych. 

9.1. Czy jako pracownik kontraktowy mogę być przejęty do pracy w mniejszym wymiarze 
godzin? 

AMS wyjaśnił w dniu 2.4.2020, że pracownicy kontraktowi mogą być wyjątkowo przyjmowani do pracy 
w skróconym wymiarze czasu w przypadku, gdy: 

• mają obowiązkowe ubezpieczenie i tym samym uiścili składki na ubezpieczenie od 
bezrobocia, i 

• regularny normalny czas pracy może być ustalony w oparciu o zapisy czasu pracy. 

9.2. W jaki sposób mogę otrzymać pomoc jako pracownik kontraktowy? 

Przy pomocy stworzonego przez rząd Republiki Austrii funduszu na opanowanie kryzysu Covid-19 
przygotował dla przedsiębiorców środki finansowe dla zmniejszenia utraty przychodów na skutek 
kryzysu. Również pracownicy kontraktowi mają wyraźnie możliwość korzystania z tych środków. 

Środki te zarządzane są przez odnośne dla danego regionu kraju oddziałyle Izby Gospodarczej,  i tam 
można składać wniosek o wsparcie finansowe. 

9.3. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje mnie jako pracownika kontraktowego? 

Jeśli mają państwo umowę o pracę kontraktową, wówczas obowiązuje co najmniej 14-dniowy okres 
wypowiedzenia, który może w niektórych przypadkach dochodzić do 4 tygodni- chętnie osobiście 
udzielimy państwu odpowiedzi w każdym konkretnym przypadku. 
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10. Uczniowie zawodu i osoby wykonujące  zastępczą 
służbę cywilną 

Szkoły zawodowe są zamknięte. Ale uczniowie zawodu mają nadal swoje prawa. Osoby wykonujące 
zastępczą służbę cywilną są teraz bardzo potrzebne. Oto co ich obowiązuje: 

10.1. Czy uczniowie zawodu mogą zostać objęci w systemie skróconego czasu pracy? 

Tak, kwestia ta została wyraźnie uregulowana. Jako uczeń zawodu  możesz zostać objęty tym 
systemem  jeżeli zakład pracy wprowadza ten system. W tym czasie otrzymujesz nawet nadal pełne 
wynagrodzenie przysługujące uczniowi zawodu. 

10.2. Szkoła zawodowa jest zamknięta – czy zamiast tego muszę iść do pracy?? 

W związku z zamknięciem szkół Ministerstwo Oświaty wyraźnie oświadczyło, że uczniowie zawodu  
nie muszą odpracowywać czasu, który spędzaliby w szkole zawodowej, na pracy w firmie, w której 
odbywają praktyczną naukę zawodu. 

Nauka, która nie może się teraz odbywać w szkole, odbywa się w zamian za to w domu  „w formie 
nauki i pracy na własną odpowiedzialność p a proces ten odbywa się pod zdalnym nadzoreem 
nauczycieli korzystających z różnych mediów”. 

Uwaga: Nie dotyczy to zdecydowanie następujących zawodów, które są istotne i bardzo ważne dla 
utrzymania ważnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa i gospodarczego czy socjalnego 
dobrego samopoczucia społeczeństwa: 

Handel detaliczny z punktami ciężkości: 

• Artykuły spożywcze 
• Fachowa sprzedaż artykułów delikatesowych 

• Artykuły perfumeryjne 

• Telekommunikacja 
• Pracownicy drogerii 

• Handlowcy E-Commerce 

• Handlowcy logistyki zakładowej 
• Asystenci w handlu farmaceutycznym 

• Pracownicy w handlu hurtowym 

• Handlowcy produktów medycznych 
• Opracowywanie aplikacji - Coding 

• Przerób mięsa 

• Sprzedaż mięsa 
• Piekarz 

• Technologia pieczenia 

Zawód wyuczony Technika procesowa dla gospodarki  zbożowej z punktami ciężkości: 
• Młynarz zboża 

• Produkcja paszy 

• Technologia produktów spożywczych 
• Technologia farmaceutyczna 



 Corona: Państwa prawa w pracy 06.04.2020, godz. 18:00 

20 / 20 

• Bankowiec 

• i wszystkie podwójne nauki dla tych wyuczonych zawodów 
Z koniecznych i  leżących w  społecznym interesie powodów czas w którym nie odbywa się nauka w 
szkole w tych wyuczonych zawodach jako „wolne od szkoły” w związku z czym uczniowie zawodu 
muszą pracować w swoich zakładach pracy. 

10.3. Czy moje dotychczasowe miejsce zastępczej służby cywilnej może zostać przeniesione? 

Zastępcza służba cywilna nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu prawnym. Dlatego pełniących 
zastępczą służbę cywilną nie dotyczą zasady prawa pracy. Ustawa o zastępczej służbie cywilnej 
również niejednoznacznie reguluje „miejsce służby” - wykonujący zastępczą służbę cywilną musi 
podporządkowywać się wszystkim poleceniom umożliwiającym zgodne z przepisami wykonywanie 
zleconych obowiązków. Polecenia te zlecane są przez odnośne placówki i w porozumieniu z agencją 
serwisu zastępczej służby cywilnej. 

10.4. Czy mogę zostać ponownie zobowiązany do odbycia zastępczej służby cywilnej? 

W przypadku elementarnych wydarzeń, nieszczęść o niezwykłym rozmiarze i nadzwyczajnych 
sytuacjach kryzysowych takich, jak obecny kryzys Koronawiirusa, osoby, które wykonywały już 
zastępczą służbę cywilną mogą zostać do ukończenia 50 roku życia do odbycia przewidzianej 
ustawowo „nadzwyczajnej” zastępczej służby cywilnej. Osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę 
objęte są szczególną ochroną przed wypowiedzeniem i zwolnieniem z pracy. W kwestii pytań 
dotyczących nadzwyczajnej zastępczej służby cywilnej proszę kontaktować się z agencją serwisu 
zastępczej służby cywilnej! 
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