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(A) Ogólne pytania dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy i zasiłku z tego tytułu  
1. Co to jest zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld)? 

Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy jest wypłacanym przez urząd pracy częściowym 
zrekompensowaniem wynagrodzenia utraconego wskutek czasowego przestoju w pracy. W ten 
sposób pracodawca zostaje odciążony od kosztów zatrudnienia pracowników. Dzięki temu 
przedsiębiorcy mimo braku zamówień mogą nadal zatrudniać pracowników. Zasiłek z tytułu 
skróconego czasu pracy służy więc ochronie miejsc pracy.   

 
2. Czy w czasach kryzysu są ułatwienia w przyznawaniu zasiłku z tytułu skróconego czasu 

pracy? 

Tak. Ze względu na skutki pandemii COVID-19 dla rynku pracy i gospodarki zostały ustanowione 
różne regulacje specjalne dotyczące zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy. Nastąpiło 
złagodzenie warunków przyznawania takiego zasiłku oraz poszerzenie jego zakresu.  

Minimalny wymóg dotyczący liczby pracowników dotkniętych utratą czasu pracy i zarobków w 
zakładzie pracy został czasowo obniżony z co najmniej jednej trzeciej do co najmniej 10 procent 
wszystkich pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. 

Okres pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy został wydłużony do 24 miesięcy.  

Regulacje dotyczące zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy obwiązują także w przypadku pracy 
tymczasowej.  

W celu złagodzenia ubytku w dochodach dla pracowników, których wynagrodzenie zostało 
zredukowane o co najmniej 50 procent, zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy od czwartego 
miesiąca jego pobierania został podwyższony do 70 procent lub w przypadku pracowników 
posiadających co najmniej jedno dziecko do 77 procent, a od siódmego miesiąca – do 80 lub 87 
procent. Dotyczy to również zasiłku z tytułu sezonowo skróconego czasu pracy.  

W celu odciążenia pracodawców składki na ubezpieczenia społeczne, które od wynagrodzeń 
utraconych przez ich pracowników wskutek pracy w niepełnym wymiarze godzin, muszą w całości 
opłacać pracodawcy, są im refundowane przez Federalną Agencję Pracy w formie ryczałtu. Od 
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01.01.2022 r. kwota refundowana została obniżona do 50% wysokości składek na ubezpieczenie 
społeczne.   

Regulacje specjalne obwiązują do 31.03.2022 r.  

Szczegółowy opis poszczególnych regulacji specjalnych zawierają poniższe pytania i odpowiedzi.  
 
3. Jak szybko można wprowadzić skrócony czas pracy i jak wygląda procedura w Federalnej 

Agencji Pracy? 

Skrócony czas pracy w przypadku braku zamówień można wprowadzić w zakładzie pracy w 
bardzo krótkim czasie na podstawie odpowiednich porozumień dotyczących obniżenia wymiaru 
czasu pracy i po powiadomieniu miejscowego urzędu pracy.       

Pracodawca oblicza wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy i wypłaca go pracownikom. 
Następnie występuje on z wnioskiem o refundację do miejscowego urzędu pracy, który po 
sprawdzeniu dokumentów dołączonych do wniosku niezwłocznie zwraca pracodawcy wypłacony 
przez niego zasiłek. Kwestie niejasne można szybko i bez zbędnej biurokracji wyjaśnić w 
miejscowym urzędzie pracy. Właściwy urząd pracy znajdziesz na stronie www.arbeitsagentur.de. 
 

4. Czy dla pracodawcy nie jest korzystniejsze zwolnienie pracowników? 

Zaleta skróconego czasu pracy polega na tym, że w razie poprawy sytuacji w zakresie zamówień 
czas pracy może być natychmiast zwiększony lub można powrócić do regularnego wymiaru czasu 
pracy. Pracownicy są natychmiast do dyspozycji i nie musi się ich poszukiwać, przyjmować do 
pracy i szkolić.  

Ponadto w przypadku wypowiedzenia umów o pracę pracownikom przysługuje pełne 
wynagrodzenie aż do upływu okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego, czy mogą być jeszcze 
zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, czy już nie. Natomiast skrócenie czasu pracy natychmiast 
obniża koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo.   

 
5. Czy procedura przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy nie jest zbyt 

zbiurokratyzowana? 

Federalna Agencja Pracy bardzo uprościła procedurę składania wniosków, a wymagane dane 
zredukowała do niezbędnego minimum. Dwuetapowa procedura wypłaty i refundacji zasiłku z 
tytułu skróconego czasu pracy sprawdziła się w praktyce. Szybka i niezbiurokratyzowana 
procedura leży w interesie wszystkich uczestników. W razie pytań stoją do dyspozycji pracownicy 
właściwego urzędu pracy. Formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o refundację wypłaconego 
zasiłku są do pobrania na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy: www.arbeitsagentur.de 
(w języku niemieckim). Na tej stronie znajdziesz również informacje, jak online za pomocą e-usług 
lub aplikacji zgłosić skrócenie czasu pracy i przesłać wniosek. 
 

6. Jak dodatki pracodawcy do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy są traktowane pod 
względem podatkowym? 

Oprócz możliwości dobrowolnego podwyższenia zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy przez 
pracodawcę także wiele układów zbiorowych pracy przewiduje podwyższenie tego zasiłku w 
formie dodatków ze strony pracodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
generalnie jest to podlegające opodatkowaniu wynagrodzenie za pracę.  

Ustawą z dnia 19.06.2020 r. ws. wdrożenia instrumentów pomocowych w zakresie podatków w 
celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 (Corona-
Steuerhilfegesetz) dodatki pracodawcy do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy i do zasiłku z 
tytułu sezonowo skróconego czasu pracy do wysokości 80 procent różnicy pomiędzy 
wynagrodzeniem planowym a rzeczywistym na podstawie § 106 księgi III Kodeksu prawa 
socjalnego (Sozialgesetzbuch) są na czas określony zwolnione z podatku (§ 3 pkt 28a ustawy o 
podatku dochodowym – Einkommenssteuergesetz). Ustawą o rocznym podatku z 2020 r. 
(Jahressteuergesetz 2020) regulacja zwolnienia z podatku została przedłużona o rok. Zwolnienie 
z podatku stosuje się zatem do okresów zaczynających się po 29.02.2020 r. i kończących się 
przed 01.01.2022 r., za które jest wypłacane wynagrodzenie. Także wobec zwolnionych z 
opodatkowania dodatków ze strony pracodawcy ma zastosowanie zastrzeżenie progresji.    

  

https://www.arbeitsagentur.de/en/about-us
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7. Na co należy zwrócić uwagę w związku z podatkowymi skutkami zasiłku z tytułu 
skróconego czasu pracy? 

Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy jest zwolniony z podatku dochodowego. Wobec zasiłku 
jako świadczenia kompensującego utratę wynagrodzenia zgodnie z przepisami podatkowymi 
stosuje się jednak tzw. zastrzeżenie progresji. Oznacza to, że wyłącznie w celu określenia stawki 
podatku od osób fizycznych zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy (włącznie z 
nieopodatkowanymi dodatkami ze strony pracodawcy i wszelkimi innymi świadczeniami 
kompensującymi utratę wynagrodzenia) jest fikcyjnie doliczany do dochodu podlegającego 
opodatkowaniu. Efektem tego jest wyższa stawka podatkowa. W drugim kroku tak obliczoną 
wyższą stawkę podatkową stosuje się do dochodów podlegających opodatkowaniu (bez zasiłku z 
tytuł skróconego czasu pracy, zwolnionych z podatku dodatków ze strony pracodawcy oraz 
wszelkich innych świadczeń kompensujących utratę wynagrodzenia). Osoby pobierające zasiłek z 
tytułu skróconego czasu pracy są zobowiązane do składania deklaracji podatkowych, jeżeli łączna 
wysokość otrzymanego przez nie w minionym roku kalendarzowym zasiłku z tytułu skróconego 
czasu pracy wraz z ewentualnymi nieopodatkowanymi dodatkami ze strony pracodawcy lub 
innymi świadczeniami kompensującymi utratę wynagrodzenia (na przykład zasiłek dla 
bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek wychowawczy) przekracza 410 EUR. Zastrzeżenie 
progresji nie może być uwzględnione bezpośrednio przy potrącaniu podatku od wynagrodzenia 
przez pracodawcę, lecz dopiero przy obliczaniu podatku przez urząd skarbowy. Konkretne skutki 
podatkowe w poszczególnych przypadkach zależą od różnych czynników, na przykład od klasy 
podatkowej albo kombinacji klas podatkowych małżonków lub partnerów w zarejestrowanym 
związku, wysokości kwot odliczeń od podatku od wynagrodzeń, innych dochodów podlegających 
opodatkowaniu, wydatków na ubezpieczenie emerytalne podlegających odliczeniu lub innych 
odliczeń. Możliwe są zarówno zwroty podatku, jak i roszczenia dopłaty podatku. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat opodatkowania należy się skontaktować z miejscowym urzędem 
skarbowym.  
 

8. Jak zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy jest traktowany pod względem oskładkowania 
na ubezpieczenia społeczne? 

Od wynagrodzenia utraconego wskutek obniżenia wymiaru czasu pracy (wynagrodzenie fikcyjne) 
są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Jako podstawę wymiaru składek przyjmuje się 
80 procent utraconego wynagrodzenia. Wysokość składek nie jest więc uzależniona od wysokości 
zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy. Uwarunkowane pandemią stopniowe podwyższenie 
zasiłku po upływie czwartego i siódmego miesiąca jego pobierania nie ma wpływu na wysokość 
składek.  
 

9. Kto opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłku z tytułu skróconego czasu 
pracy? 

Składki na ubezpieczenia społeczne przypadające od fikcyjnego wynagrodzenia (część 
obciążająca pracodawcę i część obciążająca pracownika) opłaca w całości pracodawca. Łączna 
wysokość składek na ubezpieczenia społeczne zależy więc od wysokości pozostałego 
wynagrodzenia, jeżeli praca jest jeszcze wykonywana w obniżonym wymiarze czasu, i wysokości 
utraconego wynagrodzenia, a nie od procentowej wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu 
pracy.  

Na podstawie specjalnych uregulowań w celu finansowego odciążenia pracodawcy opłacone 
przez niego składki na ubezpieczenia społeczne są mu do 31.12.2021 r. refundowane w całości w 
formie ryczałtu przez Federalną Agencję Pracy. Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. 
przedsiębiorstwa otrzymają zwrot 50 procent wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 
formie ryczałtu.     

 
10. Jak dodatki pracodawcy do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy są traktowane pod 

względem oskładkowania na ubezpieczenia społeczne? 

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne istnieje tylko wtedy, jeżeli dodatek ze 
strony pracodawcy włącznie z zasiłkiem z tytułu skróconego czasu pracy przekroczy 80 procent 
różnicy pomiędzy wynagrodzeniem planowym a rzeczywistym na podstawie § 106 księgi III 
Kodeksu prawa socjalnego (Sozialgesetzbuch). W przypadku wyższego dodatku oskładkowaniu 
podlega jedynie część przekraczająca tę kwotę (§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ws. zaliczania do 
podstawy wymiaru składek dodatków od pracodawcy jako wynagrodzenie – Verordnung über die 
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sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt). 
Ta regulacja w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne obowiązuje na czas nieokreślony.   

 
11. Czy w okresie objęcia skróconym czasem pracy pracownicy mogą wziąć urlop?  

Tak, generalnie także w okresie skróconego czasu pracy pracownicy mogą wziąć urlop. 
Pracodawca wypłaca za ten czas urlopu wynagrodzenie urlopowe w zwykłej wysokości. 

 
12. Czy zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy przysługuje za dni wolne od pracy? 

Za dni wolne od pracy przypadające w okresie skróconego czasu pracy pracownicy zachowują 
prawo do wynagrodzenia. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia płaconego przez 
pracodawcę za dni wolne od pracy zależy od wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, 
który pracownik otrzymałby, gdyby nie było dnia wolnego od pracy. Wynagrodzenie to nie jest 
jednak zwracane pracodawcy przez urząd pracy. 

Jeżeli jednak w zakładzie pracy zwykle pracuje się także w dni wolne od pracy (np. w gastronomii 
i hotelarstwie), zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy przysługuje pracownikom, którzy 
pracowaliby w dniu wolnym od pracy, gdyby nie było skróconego czasu pracy; jednakże nie 
przysługuje im za dzień rekompensujący dzień wolny od pracy, w którym by nie pracowali. W 
każdym przypadku należy uwzględnić grafiki czasu pracy.  

 
(B) Warunki przyznania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy  

1. Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać zasiłek z tytułu skróconego czasu 
pracy? 

Generalnie zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy może być przyznany, jeżeli pomiędzy 
pracodawcą a organem przedstawicielskim pracowników lub pomiędzy pracodawcą a odnośnymi 
pracownikami zostało uzgodnione przewidziane przepisami prawa pracy obniżenie wymiaru czasu 
pracy w zakładzie pracy, które jest związane ze znaczną utratą czasu pracy i zarobków. Aby 
uzyskać ten zasiłek, muszą być spełnione następujące warunki:  

• Przestój w pracy musi być uwarunkowany przyczynami ekonomicznymi lub wydarzeniem, na 
które się nie ma wpływu (np. powódź, zarządzenie władz). 

• Przestój w pracy musi być nie do uniknięcia i zakład pracy musiał uczynić wszystko, aby go 
ograniczyć lub zlikwidować (np. poprzez wykorzystanie w określonych ramach dodatnich sald 
czasu pracy). 

• Przestój w pracy musi mieć charakter tymczasowy. Oznacza to, że w okresie pobierania zasiłku 
generalnie należy się liczyć z powrotem do regularnego wymiaru czasu pracy. 

• O przestoju w pracy musi być zawiadomiony urząd pracy. 
• Pracownik z chwilą przestoju w pracy musi być nadal zatrudniony na podstawie umowy 

rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych i umowa o pracę nie została wypowiedziana. 
• Utrata czasu pracy musi być znaczna. Oznacza to, że w okresie do 31.03.2022 r. co najmniej 

10 procent pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy musi być dotkniętych utratą 
zarobków w wysokości powyżej 10 procent ich miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

Bez uwarunkowanych pandemią regulacji specjalnych obowiązuje tzw. wymóg minimalny w 
wysokości jednej trzeciej załogi. 

 
2. Komu przysługuje prawo do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy? 

Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy przysługuje wszystkim pracownikom pozostającym w 
niewypowiedzianym stosunku pracy rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych, jeżeli co 
najmniej jedna trzecia załogi jest dotknięta utratą powyżej 10 procent czasu pracy. Na okres 
ograniczony do 31.03.2022 r. ten tzw. wymóg minimalny został obniżony z poziomu jednej trzeciej 
do 10 procent załogi.  
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3. Czy są konkretne wymogi dotyczące indywidualnego uzgodnienia skróconego czasu 
pracy? 

Ponieważ wprowadzenie skróconego czasu pracy zmienia istotne elementy stosunku pracy, 
redukcja wymiaru czasu pracy i związane z tym obniżenie wynagrodzenia wymagają konkretnego 
uzgodnienia.  

Przedmiotem takiego konkretnego uzgodnienia powinien być co najmniej poziom obniżenia czasu 
pracy lub wymiar skróconego czasu pracy oraz początek i przewidywany koniec okresu obniżenia 
wymiaru lub utraty czasu pracy. Koniec tego okresu powinien być uzgodniony na dzień 
przypadający podczas obowiązującego maksymalnego okresu poboru zasiłku z tytułu skróconego 
czasu pracy, przy czym zawsze możliwe jest krótkoterminowe dopasowanie do sytuacji w 
zakładzie pracy.  

Konkretnych wymogów odnośnie treści uzgodnień w sprawie skróconego czasu pracy nie może 
nałożyć ani Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, ani Federalna Agencja Pracy, 
ponieważ te uzgodnienia, podobnie jak leżąca u ich podstaw umowa o pracę podlegają autonomii 
woli stron lub swobodzie zawierania umów. Ewentualnej pomocy w tym zakresie mogą udzielić 
organizacje pracodawców lub izby rzemieślnicze/przemysłowo-handlowe.  

 
4. Czy czas pracy pracowników jednego przedsiębiorstwa musi być obniżony w równym 

stopniu? 

Czas pracy nie musi być obniżony po równo dla wszystkich pracowników. Różnice muszą być 
jednak obiektywnie uzasadnione. Ważne jest przy tym, aby redukcja wymiaru czasu pracy 
wszystkich objętych nią pracowników i wynikające z tego obniżenie wynagrodzenia, a więc tzw. 
skrócony czas pracy, były wiążąco uzgodnione w oparciu o układy zbiorowe pracy, porozumienia 
zakładowe lub regulacje indywidulanych umów o pracę.  

 
5. Jak duże może być obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracowników objętych skróconym 

czasem pracy? 

To, czy utrata czasu pracy obejmie godziny, dni, czy nawet tygodnie, zależy od sytuacji w zakresie 
zamówień i porozumień obowiązujących w przedsiębiorstwie. W przypadku na przykład 50-
procentowego zmniejszenia czasu pracy pracownicy otrzymują 50 procent swojego regularnego 
wynagrodzenia oraz za pozostałą połowę swojego czasu pracy 60 lub 67 procent wynagrodzenia 
w postaci zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy (w sprawie uwarunkowanego pandemią 
czasowego podwyższenia zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy odsyła się do pytania D 5). 
Skrócenie czasu pracy „do zera” („Kurzarbeit null”) oznacza 100-procentową utratę czasu pracy, 
tzn. praca zostaje przejściowo całkowicie wstrzymana. 

 
6. Czy pracownicy zatrudnieni w niewielkim wymiarze czasu pracy mogą otrzymać zasiłek z 

tytułu skróconego czasu pracy? 

Pracownikom w niewielkim wymiarze godzin nie przysługuje zasiłek z tytułu skróconego czasu 
pracy, ponieważ nie podlegają oni obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie na wypadek 
bezrobocia. 

 
7. Czy przy określaniu liczby zatrudnionych w zakładzie pracy uwzględnia się wszystkich 

pracowników, czy jedynie pracowników na umowach rodzących obowiązek ubezpieczeń 
społecznych? 

Należy uwzględnić wszystkich pracowników, którzy pracują w zakładzie przez co najmniej jeden 
dzień w miesiącu, w którym obowiązuje skrócony czas pracy. Zalicza się do nich również 
pracowników zatrudnionych na umowy nierodzące obowiązku ubezpieczeń społecznych. 
 
Należy uwzględnić np.: 
• pracowników w niewielkim wymiarze czasu pracy, 
• pracowników na chorobowym, 
• pracowników na urlopach, 
• pracowników na urlopach macierzyńskich. 

Nie uwzględnia się natomiast np.: 
• uczniów zawodu (wyraźne uregulowanie prawne), 
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• pracowników, których stosunek pracy jest zawieszony, np. z powodu urlopu rodzicielskiego. 
 
8. Czy także uczniowie zawodu mogą uzyskać zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy?  

Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy mogą uzyskać także uczniowie zawodu. Jednakże zakład 
pracy powinien podjąć wszelkie możliwe starania, aby umożliwić kontynuację nauki zawodu.  

Jeżeli jednak nie da się uniknąć obniżenia wymiaru czasu pracy uczniów zawodu, w ramach ich 
ochrony w pierwszym rzędzie przysługuje im przez okres 6 tygodni prawo do wypłaty 
wynagrodzenia pobieranego w czasie nauki zawodu – § 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kształceniu 
zawodowym (Berufsbildungsgesetz).  

Po upływie tego okresu uczniowie zawodu mogą otrzymać zasiłek z tytułu skróconego czasu 
pracy. W wytycznych Federalnej Agencji Pracy dotyczących zasiłku z tytułu skróconego czasu 
pracy zaleca się, aby przy wyjaśnianiu kwestii, czy konieczne jest skrócenie czasu pracy dla 
uczniów zawodu, w porozumieniu z instytucją poradnictwa zawodowego, skonsultować się z 
właściwą instytucją określoną w ustawie o kształceniu zawodowym (np. izbą przemysłowo-
handlową, izbą rzemieślniczą).  

Jeżeli zakład pracy zniesie skrócony czas pracy i będzie przez pewien okres normalnie pracować, 
po czym znowu co najmniej częściowo go wprowadzi, uczniom zawodu ponownie przysługuje 
prawo do wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę w celu nauki zawodu, o ile okres 
pomiędzy tymi dwiema fazami stosowania w zakładzie skróconego czasu pracy wynosi co 
najmniej 3 miesiące. 
 

9. Czy uczniowie zawodu, którzy w zakładach ich kształcących uzyskali umowy o pracę na 
czas określony, mogą uzyskać zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy?  

Tak. Uczniom zawodu, którzy po wygaśnięciu ich umów zatrudnienia w celu nauki zawodu 
podejmują zatrudnienie na podstawie umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych (na 
czas określony lub nieokreślony) w swoim dotychczasowym zakładzie kształcącym, który stosuje 
skrócony czas pracy, lub u innego pracodawcy stosującego skrócony czas pracy, przysługuje 
wypłata zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy. 

 
10. Czy zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy może być wypłacany w zakładach 

komunalnych lub podmiotach pożytku publicznego?  

To zależy od przyczyny znacznej utraty czasu pracy i rodzaju prowadzonej działalności. Co do 
zasady także w zakładach komunalnych lub publicznych możliwe jest skrócenie czasu pracy i 
pobór zasiłku z tego tytułu. Dotyczy to również podmiotów pożytku publicznego, jak stowarzyszeń 
lub instytucji kulturalnych, na przykład teatrów.  

Jednakże powodem znacznej i nieuniknionej utraty czasu pracy, która jest jednym z warunków 
przyznania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, muszą być względy ekonomiczne lub musi to 
być zdarzenie, na które nie ma się wpływu. Zdarzeniem, na które nie ma się wpływu, byłoby np. 
zarządzone decyzją władz czasowe zamknięcie zakładu. W takim przypadku także pracownikom 
zakładu publicznego dotkniętym przestojem przysługuje zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy. 
Typowym przykładem może być kryta pływalnia, która zarządzeniem władz zostaje czasowo 
zamknięta, bowiem ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa byłoby zbyt duże.  

Jest oczywiste, że działalności gospodarczej nie prowadzą organy administracji publicznej. 

W zakładach publicznych zorientowanych na uzyskiwanie zysku, a więc takich, które coś 
sprzedają lub oferują odpłatne usługi, znaczne skrócenie czasu pracy może mieć uzasadnienie 
ekonomiczne. Na przykład kierowcy zakładu komunikacji miejskiej, którzy ze względu na 
pandemię COVID-19 przewożą dużo mniej pasażerów i dlatego sprzedają dużo mniej biletów, 
mogą być wysłani na zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy. 

Utrata czasu pracy skutkująca utratą zarobków może tylko wtedy stanowić podstawę do 
przyznania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, jeżeli jest ona nieunikniona. Utraty czasu 
pracy w zakładzie komunalnym/instytucji komunalnej można na przykład uniknąć, jeżeli 
pracownicy jednostki komunalnej w sytuacji kryzysowej mogą być przeniesieni do jednostki z 
innego obszaru szczególnie obciążonego pracą (np. do urzędu ds. zdrowia).   
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11. Jak pracodawca postępuje z pracownikami zatrudnionymi w niewielkim wymiarze godzin, 
gdy brakuje pracy? Czy, aby można było zgłosić skrócenie czasu pracy, należy ich najpierw 
zwolnić? 

Pracownicy zatrudnieni w niewielkim wymiarze godzin nie muszą być zwolnieni, aby móc 
wprowadzić skrócony czas pracy. Pracownikom w niewielkim wymiarze godzin nie przysługuje 
jednak zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy . 

 
12. Czy także pracownikom nieobjętym układami zbiorowymi pracy może przysługiwać prawo 

do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy lub czy umowa o pracę pracownika nieobjętego 
układem zbiorowym pracy może wpłynąć negatywnie na przyznanie zasiłku z tytułu 
skróconego czasu pracy? 

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem nieobjętym układem zbiorowym pracy nie wyklucza 
możliwości wypłaty zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, o ile stosunek pracy tego pracownika 
rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. Odnośnie skutków dla wynagrodzeń przekraczających 
granicę podstawy wymiaru składek odsyła się do pytania D 2.  

 
13. Czy zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy mogą także otrzymać pracownicy służby 

zdrowia? 

Pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia na umowach rodzących obowiązek ubezpieczeń 
społecznych mogą otrzymać zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy, o ile spełnione są zwykłe 
warunki poboru takiego zasiłku. Dotyczy to na przykład osób zatrudnionych w gabinetach lekarzy 
lub stomatologów ubezpieczenia zdrowotnego oraz u świadczeniodawców zaopatrujących w 
środki lecznicze i wyroby medyczne. 
 

14. Czy zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy mogą także otrzymać pracownicy 
przygraniczni? 

Także pracownicy przygraniczni dojeżdżający z regionów przygranicznych do pracy w Niemczech 
mogą otrzymać zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy.    

Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy przysługuje wówczas, jeżeli w zakładzie pracy lub w 
oddziale zakładu pracy znajdującym się na terytorium Niemiec z powodu zarządzenia władz lub 
braku zamówień praca nie może być wykonywana lub nie może być wykonywana w pełnym 
wymiarze. Jeżeli tą sytuacją przestoju dotknięci są pracownicy przygraniczni, to za utracony czas 
pracy należy im się zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
dojdzie do zamknięcia granicy lub gdy zostanie zarządzona kwarantanna i te działania ich obejmą.    
 

15. Czy zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy mogą także otrzymać pracownicy 
tymczasowi? 

Do dnia 31.03.2022 r. zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy mogą także otrzymywać 
pracownicy tymczasowi. 
 

16. Jaki skutki ma skrócony czas pracy w zakładzie pracy, jeżeli pracownice będące w ciąży 
lub karmiące piersią podlegają zakazowi wykonywania pracy lub przebywają na urlopie 
macierzyńskim? 

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny, 
Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży oraz Federalne Ministerstwo Zdrowia są zgodne co do tego, 
że świadczenia z tytułu macierzyństwa przysługujące na podstawie ustawy o ochronie 
macierzyństwa (Mutterschutzgesetz), powinny mieć pierwszeństwo przed przepisami dotyczącymi 
obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracownice mogą więc pobierać wynagrodzenie macierzyńskie 
lub zasiłek macierzyński oraz dodatek pracodawcy do zasiłku macierzyńskiego, a więc 
świadczenia w wysokości swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Pracodawca może uzyskać 
zwrot kosztów poniesionych z tytułu macierzyństwa w tzw. trybie U2 na podstawie ustawy o 
kompensacie kosztów (Aufwendungsausgleichsgesetz- AAG). W konkretnym przypadku prawnie 
wiążące decyzje w tych sprawach leżą w gestii właściwych instytucji: Federalnej Agencji Pracy 
(przyznanie zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy), Federalnego Urzędu Zabezpieczenia 
Społecznego (zasiłek macierzyński) oraz powszechnych kas chorych (zwrot kosztów w trybie U2). 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa do spraw 
Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży pod adresem: 
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https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/volle-mutterschaftsleistungen-auch-
waehrend-kurzarbeit-im-betrieb/156596 (w języku niemieckim). 

 
(C) Zgłoszenie, składanie wniosku i obowiązek przedłożenia dokumentów 
1. Co należy zrobić, aby ubiegać się o zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy? 

Złożenie zawiadomienia o skróceniu czasu pracy i wniosku o zasiłek z tytułu skróconego czasu 
pracy przebiega dwuetapowo: 

• O utracie czasu pracy pracodawca lub rada zakładowa musi jak najwcześniej zawiadomić 
pisemnie lub drogą elektroniczną właściwy urząd pracy. Właściwy jest ten urząd pracy, w 
okręgu którego zakład pracy ma swoją siedzibę. Złożenie zawiadomienia jest obligatoryjnym 
warunkiem dla poboru zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, bowiem zasiłek ten może być 
wypłacony najwcześniej od tego miesiąca kalendarzowego, w którym zawiadomienie o 
przestoju zakładu wpłynie do urzędu pracy. Na tej podstawie urząd pracy wydaje pisemną 
decyzję, czy spełnione są warunki do wypłaty zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy. 
Pracodawca wylicza wysokość tego zasiłku i wypłaca go pracownikom. 

• Następnie pracodawca składa pisemny wniosek o refundację wypłaconego przez niego 
zasiłku do urzędu pracy, w okręgu którego znajduje się właściwy dla pracodawcy wydział 
rozliczeń wynagrodzeń. Wniosek musi być złożony w terminie prekluzyjnym trzech miesięcy. 
Bieg okresu rozpoczyna się z końcem tego miesiąca kalendarzowego (okres uprawnień do 
świadczeń), który obejmuje dni, za które złożono wniosek o zasiłek. 

W przypadku pytań dotyczących składania wniosków należy sią skontaktować bezpośrednio z 
miejscowym urzędem pracy lub skorzystać z serwisu dla pracodawców oferowanego przez 
Federalną Agencję Pracy pod numerem telefonu 0800 4 5555 20. Na stronie internetowej 
Federalnej Agencji Pracy są do pobrania niezbędne formularze oraz tabela do obliczenia 
wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy www.arbeitsagentur.de (w. języku niemieckim). 
Na tej stronie znajdziesz również informacje, jak online za pomocą e-usług lub aplikacji zgłosić 
skrócenie czasu pracy i przesłać wniosek. 
 

2. Kiedy lub do kiedy należy zgłosić właściwemu urzędowi pracy przestój (obniżony wymiar 
czasu pracy)?  

Obowiązuje zasada miesięczna. Chcąc uzyskać wypłatę zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy 
za dany miesiąc kalendarzowy, przestój musi być zgłoszony generalnie nie później niż w ostatnim 
dniu tego miesiąca. Spóźnione zgłoszenie nie może być przedatowane.  

Jeżeli przestój w pracy jest uwarunkowany wydarzeniem, na które nie ma się wpływu (np. przestój 
w wyniku działań urzędowych lub urzędowo zatwierdzonych), zawiadomienie uznaje się za 
złożone w odpowiednim miesiącu, jeżeli złożenie nastąpiło niezwłocznie. W takim przypadku 
wystarczy, jeżeli zawiadomienie o przestoju w pracy zostanie złożone bez zbędnej zwłoki. 
 

3. Jak uwiarygodnię, że zgłoszone skrócenie czasu pracy ma przyczyny ekonomiczne?  

W formularzu przeznaczonym do zawiadomienia miejscowego urzędu pracy o przestoju w pracy 
należy szczegółowo uzasadnić jego przyczyny. Formularz zawiera też oświadczenie pracodawcy, 
w którym potwierdza on, że podane informacje są zgodne z jego najlepszą wiedzą. 

Jeżeli w zakładzie pracy istnieje rada zakładowa, musi ona potwierdzić podane informacje 
pracodawcy lub złożyć własne oświadczenie. Zawiadomienie o utracie czasu pracy należy 
przesłać pisemnie lub elektronicznie do tego urzędu pracy, w którego okręgu zakład pracy ma 
swoją siedzibę (§ 99 ust. 1 zd. 1 księgi III Kodeksu prawa socjalnego – SGB III). 

 
4. Czy pracodawca musi zgłaszać skrócony czas pracy dla całego przedsiębiorstwa, czy może 

to uczynić tylko dla wybranych działów? 

Skrócony czas pracy nie musi być wprowadzany i zgłaszany dla całego zakładu pracy. Może on 
być ograniczony także do poszczególnych działów. 

 
5. Jaką rolę przy wprowadzeniu skróconego czasu pracy odgrywa rada zakładowa i co zrobić, 

gdy w zakładzie pracy brak rady zakładowej? 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/volle-mutterschaftsleistungen-auch-waehrend-kurzarbeit-im-betrieb/156596
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/volle-mutterschaftsleistungen-auch-waehrend-kurzarbeit-im-betrieb/156596
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-anzeige-antrag-berechnung
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Warunkiem wprowadzenia skróconego czasu pracy w przedsiębiorstwie jest wyrażenie na to 
zgody przez radę zakładową. Jeżeli w zakładach nieposiadających rady zakładowej nie 
obowiązuje układ zbiorowy pracy z tzw. klauzulą skróconego czasu pracy lub pracodawca nie 
wręczy wypowiedzeń zmieniających z obniżonym wymiarem czasu pracy, skrócony czas pracy co 
do zasady może być wprowadzony tylko za zgodą pracowników, którzy mają być nim objęci. Taka 
zgoda jest już częściowo zawarta w umowie o pracę w postaci klauzuli skróconego czasu pracy. 
Na tej podstawie pracodawca może zarządzić skrócony czas pracy. W przypadku braku takiej 
klauzuli skrócony czas pracy musi być uzgodniony indywidualnie lub w indywidualnych umowach.  

 
6. Co wtedy, gdy pracodawca i rada zakładowa nie dojdą do porozumienia w sprawie 

wprowadzenia skróconego czasu pracy? 

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji zakładów pracy (Betriebsverfassungsgesetz – 
BetrVG) rada zakładowa ma prawo współdecydowania w sprawie wprowadzenia skróconego 
czasu pracy. Oznacza to konkretnie, że jeżeli pracodawca i rada zakładowa nie dojdą do 
porozumienia w kwestii, czy i jak ma być wprowadzony skrócony czas pracy, wówczas zarówno 
pracodawca, jak i rada zakładowa mogą wystąpić o rozwiązanie sporu do komisji rozjemczej. 
Decyzja komisji rozjemczej zastępuje porozumienie pracodawcy z radą zakładową (§ 87 ust. 2 
BetrVG). 

 
(D) Obliczenie, wysokość i okres pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy 
1. Jak oblicza się wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy?  

W wielu zakładach pracy wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest wyliczana przy 
pomocy specjalnego programu. W przypadku braku takiego programu można skorzystać z tabeli 
do obliczenia wysokości zasiłku udostępnionej przez Federalną Agencję Pracy.  

Tabela do obliczenia wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest dostępna na stronie 
internetowej Federalnej Agencji Pracy: www.arbeitsagentur.de (w języku niemieckim). 

 
2. Na jakiej podstawie oblicza się wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, gdy 

pracownicy zarabiają powyżej górnej granicy podstawy wymiaru składek? 

Podstawą obliczenia wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest różnica pomiędzy 
rzeczywistym wynagrodzeniem (rzeczywiste wynagrodzenie brutto w miesiącu z obniżonym 
wymiarem czasu pracy) a planowym wynagrodzeniem (wynagrodzenie brutto podlegające 
oskładkowaniu, które pracownik otrzymałby w miesiącu bez utraty czasu pracy). Generalnie jako 
wynagrodzenie planowe należy więc uwzględnić regularne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu 
przepisów prawa ubezpieczeń społecznych do górnej granicy podstawy wymiaru składek.  

W ten sposób, tak samo jak w przypadku zasiłku dla bezrobotnych, utrata wynagrodzenia jest 
zabezpieczona do tej wysokości zarobków, dla jakiej są opłacane składki. Jeżeli także w okresie 
objęcia skróconym czasem pracy uzyskiwane rzeczywiste wynagrodzenie przekracza granicę 
podstawy wymiaru składek, to zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy nie może być wypłacony. 

 
3. Czy dodatki do zasiłku uregulowane w układach zbiorowych pracy są uwzględniane przy 

obliczaniu wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy? 

Podwyższenie lub dodatki do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy ze strony pracodawcy nie 
są uwzględniane przy obliczaniu wysokości tego zasiłku. Nie wpływają one obniżająco na 
wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, dopóki występuje utrata zarobków.   

 
4. Jak dotychczas zawarte porozumienia ws. ochrony miejsc pracy wpływają na wysokość 

zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy? 

Porozumienia ws. ochrony miejsc pracy (tzw. porozumienia o zmianie wymiaru czasu pracy w celu 
ochrony miejsc pracy) zawarte przez pracodawcę z radą zakładową, a w przypadku jej braku – z 
pracownikami, nie mają negatywnego wpływu na wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu 
pracy. Wysokość wypłacanego zasiłku ustala się na podstawie wysokości wynagrodzenia 
płaconego przed zawarciem porozumienia ws. ochrony miejsc pracy.  
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5. Jak długo jest wypłacany zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy? 

Ustawowy okres pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy wynosi z reguły maksymalnie 
12 miesięcy. Ze względu na aktualną pandemię COVID-19 okres pobierania tego zasiłku przez 
pracowników został przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 
31.03.2022 r.  
 

6. W jakiej wysokości wypłaca się zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy? 

Wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest uzależniona od wysokości utraconych 
zarobków netto. Generalnie pracownicy z obniżonym wymiarem czasu pracy otrzymują 60 procent 
utraconego zryczałtowanego wynagrodzenia netto. Jeżeli we wspólnym gospodarstwie domowym 
zamieszkuje co najmniej jedno dziecko, zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy wynosi 67 
procent utraconego zryczałtowanego wynagrodzenia netto.  

Na podstawie uwarunkowanych pandemią regulacji specjalnych zasiłek z tytułu skróconego czasu 
pracy dla pracowników, których wynagrodzenie zostało zredukowane o co najmniej 50 procent, 
jest stopniowo podwyższany. Od czwartego miesiąca pobierania zasiłku jego wysokość wzrasta 
do 70 procent (lub 77 procent w przypadku pracowników posiadających co najmniej jedno 
dziecko), a od siódmego miesiąca pobierania zasiłku – do 80 procent (lub 87 procent w przypadku 
pracowników posiadających co najmniej jedno dziecko). Uwzględnieniu podlegają miesiące 
pobierania zasiłku liczone od 01.03.2020 r. Ta regulacja została przedłużona dla pracowników do 
31.03.2022 r. Pracownicy, którzy na skrócony czas pracy przeszli po raz pierwszy po marcu 2021 
r. i którzy spełniają odpowiednie warunki, w okresie od stycznia 2022 r. do marca 2022 r. mogą 
otrzymać podwyższone stawiki zasiłku.  

Tabela do obliczenia wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest dostępna na stronie 
internetowej Federalnej Agencji Pracy: www.arbeitsagentur.de (w języku niemieckim). 

 
7. Czy pracownicy w każdym z trzech miesięcy poprzedzających prawo do pobierania od 

czwartego miesiąca podwyższonego zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy musieli 
utracić co najmniej 50 procent zarobków? 

Uwarunkowane pandemią podwyższenie zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy należy się, jeżeli 
utrata czasu pracy w danym miesiącu pobierania zasiłku wyniosła co najmniej 50 procent. Aby 
otrzymać wyższą stawkę świadczenia, wystarczy więc, jeżeli w czwartym lub w kolejnych 
miesiącach pracownicy utracą co najmniej 50 procent wynagrodzenia. Nie jest konieczne, aby 
także już w miesiącach poprzedzających wystąpiła odpowiednia utrata czasu pracy. Pracownicy 
muszą zaledwie już otrzymywać zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy. Wielkość utraconego 
czasu pracy w tych miesiącach jest nieistotna. W celu obliczenia liczby miesięcy pobierania 
zasiłku uwzględnia się miesiące z obniżonym wymiarem czasu pracy od marca 2020 r.   
 

8. Jakie skutki dla podwyższenia wysokości zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy od 
czwartego lub siódmego miesiąca ma przerwanie jego pobierania? 

Liczą się indywidualne miesiące pobierania zasiłku przez pracownika, a to, kiedy i od jak dawna w 
zakładzie pracy został wprowadzony skrócony czas pracy i czy w międzyczasie był przerwany, nie 
ma znaczenia. Wystarczającym warunkiem otrzymania podwyższonego zasiłku jest jego 
pobieranie przez w sumie trzy lub sześć miesięcy, tzn. po przerwie w pobieraniu zasiłku miesięcy 
nie liczy się od nowa. Dotyczy to również pracowników, którzy w okresie pobierania zasiłku z 
tytułu skróconego czasu pracy zmieniają pracodawcę i u nowego pracodawcy (znowu) pobierają 
zasiłek.   

Przykład A: 
Pracownik branży hotelarskiej w marcu, kwietniu i maju 2020 r. pobierał zasiłek z tytułu 
skróconego czasu pracy, a od czerwca 2020 r. pracował w swoim normalnym wymiarze czasu. Od 
listopada 2020 r. (czwarty miesiąc pobierania zasiłku) zakład ponownie przechodzi na skrócony 
czas pracy. Pracownik od listopada 2020 r. otrzymuje podwyższony zasiłek z tytułu skróconego 
czasu pracy.  

Przykład B: 
Pracownik branży eventowej w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 r. pobierał zasiłek z tytułu 
skróconego czasu pracy i od 01.09.2020 zmienił miejsce pracy. W jego nowym zakładzie pracy w 
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październiku 2020 r. został wprowadzony skrócony czas pracy. Pracownik od października 2020 r. 
otrzymuje podwyższony zasiłek.  

 
9. Czy miesiące, na które został przyznany zasiłek z tytułu sezonowo skróconego czasu 

pracy, są uwzględniane przy ocenie, czy należy się podwyższony zasiłek z tytułu 
skróconego czasu pracy? 

Ocena, czy od czwartego lub siódmego miesiąca pobierania świadczenia należy się wyższa 
stawka zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy lub zasiłku z tytułu sezonowo skróconego czasu 
pracy nie zależy od tego, czy wcześniej był pobierany któryś z tych zasiłków. Obie formy zasiłku 
są uwzględniane przy ocenie, czy należy się wyższa stawka świadczenia, i w przypadku oceny 
pozytywnej dla obu form stosuje się wyższą stawkę. Decydująca jest jedynie liczba miesięcy 
pobierania zasiłku w okresie od marca 2020 r. To znaczy, że np. pracownicy branży budowlanej w 
zależności od tego, jak długo, licząc od marca 2020 r., pobierają już koniunkturalny zasiłek z tytułu 
skróconego czasu pracy za miesiące, w których mają co najmniej 50-procentową utratę 
wynagrodzenia, od grudnia 2020 r. otrzymują zasiłek z tytułu sezonowo skróconego czasu pracy 
także według wyższej stawki obowiązującej od czwartego lub siódmego miesiąca pobierania 
świadczenia. 

 
(E) Dodatkowy zarobek 

1. Jak na wysokość zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy wpływa dodatkowy zarobek/ 
dodatkowe zatrudnienie? 

Jeżeli dodatkowe zatrudnienie istniało już przed wprowadzeniem skróconego czasu pracy, nie ma 
to żadnych skutków. W takich przypadkach nie zalicza się go więc na poczet zasiłku z tytułu 
skróconego czasu pracy. Natomiast jeżeli dodatkowe zatrudnienie pracownicy podejmą w okresie 
pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy, wynagrodzenie za tę dodatkową pracę 
generalnie jest zaliczane na poczet tego zasiłku, ponieważ dochodzi do podwyższenia 
rzeczywiście uzyskiwanego wynagrodzenia. 

W drodze odstępstwa z zaliczania na poczet zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest obecnie 
wyłączone zatrudnienie w niewielkim wymiarze godzin, tzw. minizatrudnienie z wynagrodzeniem 
nieprzekraczającym 450 euro, podjęte w okresie pobierania tego zasiłku. Oznacza to, że 
wynagrodzenie z tytułu takiego zatrudnienia nie jest zaliczane na poczet tego zasiłku. Ze względu 
na pandemię ta regulacja obowiązuje na czas określony do 31.03.2022 r.  

 
2. Załóżmy, że jestem objęty(a) skróconym czasem pracy i chciał(a)bym podjąć dodatkową 

pracę. Komu muszę to zgłosić? 

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia oraz wysokość osiągniętych dodatkowych dochodów należy 
zgłosić pracodawcy (podstawowemu).  
 

(F) Skutki zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy dla zabezpieczenia społecznego 

1. Czy z powodu objęcia skróconym czasem pracy pogarsza się sytuacja pracowników w 
zakresie zabezpieczenia społecznego? 

Nie. Pracownicy objęci skróconym czasem pracy muszą pogodzić się ze stratami w dochodach, 
ale są nadal zatrudnieni na umowach rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ich 
zabezpieczenie społeczne – ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno-rentowe, opieki 
długoterminowej, wypadkowe i na wypadek bezrobocia – pozostaje bez zmian.  
 

2. Kto w okresie skróconego czasu pracy odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne? 

Od wynagrodzenia otrzymywanego w okresie skróconego czasu pracy składki w dalszym ciągu są 
opłacane wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Za czas pracy utracony wskutek obniżenia 
wymiaru czasu, za który jest wypłacany zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy, składki na 
ubezpieczenia opłaca w całości pracodawca. Ze względu na pandemię w okresie ograniczonym 
do 30.12.2021 r. składki na ubezpieczenia społeczne opłacane tylko przez pracodawcę są mu w 
całości refundowane przez Federalną Agencję Pracy w formie ryczałtowej. W okresie od 
01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. refundacja obejmuje 50 procent wysokości składek. 
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3. Jakie skutki ma skrócony czas pracy dla prawa do emerytury? 

W okresie pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy pracownicy są nadal objęci 
ubezpieczeniem emerytalnym i w dalszym ciągu są za nich opłacane składki.  

Po pierwsze, składki od obniżonego wynagrodzenia pracodawca i pracownik (jak zwykle) opłacają 
wspólnie. Po drugie, opłacane są też składki od utraconego wynagrodzenia, a mianowicie od 80 
procent utraconego wynagrodzenia, tzn. różnicy pomiędzy wynagrodzeniem planowym a 
rzeczywistym. Te składki opłaca tylko pracodawca (odnośnie regulacji odciążających pracodawcę 
ze względu na pandemię odsyła się do poprzedniego pytania F 2). Dzięki tym dodatkowym 
składkom płaconym przez pracodawcę skrócony czas pracy ma tylko niewielki wpływ na wysokość 
późniejszej emerytury. 

Na pytania dotyczące skutków skróconego czasu pracy dla późniejszych świadczeń emerytalnych 
odpowiedzi udzielają pracownicy placówek informacyjno-doradczych Niemieckiego Związku 
Ubezpieczeń Emerytalnych (Deutsche Rentenversicherung): www.deutsche-
rentenversicherung.de (w języku niemieckim) lub pod serwisowym numerem telefonu 0800 1000 
480 70. 

 
4. Czy zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy wpływa na prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

i jego wysokość? 

Skrócony czas pracy w wielu wypadkach zapobiega zwolnieniom z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. Jeżeli jednak dojdzie do zwolnienia, skrócony czas pracy nie ma negatywnych skutków dla 
pracowników.  

Okresy pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy nie wpływają negatywnie na prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych. Pobieranie zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy nie powoduje, że 
zatrudnienie generalnie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia w celu przeciwdziałania 
bezrobociu przestaje podlegać temu ubezpieczeniu. Taka sytuacja nie wystąpi nawet wtedy, gdy 
pracownicy objęci skróconym czasem pracy nie będą świadczyć żadnej pracy.  

Okresy pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy tak jak „normalne” okresy zatrudnienia 
są wliczane do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i są 
uwzględniane przy ustalaniu długości okresu uprawniającego do poboru tego zasiłku.  

Jeżeli pracownicy po okresie pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy stają się 
bezrobotni, wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest obliczana na podstawie wynagrodzenia, które 
przysługiwałoby bez utraty czasu pracy. W ten sposób gwarantuje się, że pracownicy nie doznają 
uszczerbku pod względem świadczeń, jeżeli po okresie pobierania zasiłku z tytułu skróconego 
czasu pracy staliby się bezrobotni. 

 
5. Czy pracownikom można wypowiedzieć umowę o pracę w okresie zgłoszonego przez 

zakład pracy skróconego czasu pracy? 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności (wypowiedzenie jako ostateczność) wprowadzenie 
skróconego czasu pracy w przypadku czasowego przestoju jako środka łagodniejszego może 
spowodować, że rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy będzie 
niedopuszczalne. Skrócony czas pracy nie wyklucza jednak zwolnień z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, jeżeli nie będzie możliwości długotrwałego zatrudnienia dotkniętych tą sytuacją 
pracowników. Gdy umowa o pracę zostanie rzeczywiście wypowiedziana, zasiłek z tytułu 
skróconego czasu pracy nie może już być wypłacany.  

 
(G) Podnoszenie kwalifikacji pracowników  
 
1. Czy w okresie objęcia skróconym czasem pracy można uzyskać wsparcie na podnoszenie 

kwalifikacji? 

Tak. Ustawa w sprawie gwarancji miejsc pracy (Beschäftigungssicherungsgesetz) wprowadziła w 
tym celu specjalną regulację dotyczącą wsparcia obwiązującą na okres do 31.07.2023 r. Zgodnie 
z tą regulacją pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów rozpoczynających się w 
okresie skróconego czasu pracy szkoleń zawodowych swoich pracowników na podstawie § 106a 
księgi III Kodeksu prawa socjalnego (Sozialgesetzbuch – SGB III), jeżeli  

• szkolenie obejmuje ponad 120 godzin zajęć, 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/beratung-und-kontakt_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/beratung-und-kontakt_node.html
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• szkolenie i jednostka je organizująca są zakwalifikowane do finansowania oraz 
• pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia na podstawie przepisów 

federalnych lub przepisów kraju związkowego. 
 

2. Jak praktycznie funkcjonuje wsparcie podnoszenia kwalifikacji pracowników przez urząd 
pracy? 

Pracodawca może wystąpić do urzędu pracy z wnioskiem o pokrycie kosztów szkolenia. Urząd 
pracy sprawdza, czy przysługuje wsparcie, i stwierdza, czy jest ono możliwe. W przypadku 
uzyskania wsparcia pracodawca  

• zatrudniający poniżej 10 pracowników otrzymuje zwrot 100 procent, 
• zatrudniający od 10 do 249 pracowników otrzymuje zwrot 50 procent, 
• zatrudniający od 250 do 2499 pracowników otrzymuje zwrot 25 procent i 
• zatrudniający 2500 i więcej pracowników otrzymuje zwrot 15 procent 

kosztów szkolenia pracowników. 

Informacje lub wskazówki, jak znaleźć odpowiednią ofertę szkoleniową, zawiera informator 
„Förderung der beruflichen Weiterbildung" (Wsparcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych), 
dostępny w urzędzie pracy. Także internetowa baza ofert szkoleniowych Federalnej Agencji Pracy 
„KURSNET” oraz same instytucje szkoleniowe udzielają informacji dotyczących możliwych 
szkoleń. 

3. Czy szkolenie rozpoczęte w okresie objęcia skróconym czasem pracy może być 
kontynuowane, jeżeli skrócony czas pracy zostaje częściowo lub całkowicie zniesiony? 

Tak. Jeżeli szkolenie rozpoczęte w okresie skróconego czasu pracy kończy się dopiero po 
zniesieniu skróconego czasu pracy, dofinansowanie kosztów szkolenia może także objąć część 
szkolenia realizowaną po zniesieniu skróconego czasu pracy aż do jego zakończenia. Po 
zakończeniu pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy nie jest jednak możliwa wypłata 
dopłat do wynagrodzenia.  
 

4. Czy są jeszcze inne zachęty finansowe do wykorzystania okresu objęcia skróconym 
czasem pracy na podnoszenie kwalifikacji? 

Pracodawcy, których pracownicy biorą udział w szkoleniu rozpoczętym w okresie skróconego 
czasu pracy, otrzymują od urzędu pracy za dany miesiąc kalendarzowy zwrot 50 procent 
opłacanych tylko przez siebie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników z obniżonym 
wymiarem czasu pracy. Uwzględnieniu podlegają szkolenia obejmujące powyżej 120 godzin 
zajęć, a szkolenie i jednostka je organizująca muszą być zakwalifikowane do finansowania. 
Ponadto mogą być uwzględnione szkolenia służące dokształcaniu na podstawie ustawy o 
promocji rozwoju zawodowego (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – tzw. Aufstiegs-BAföG), 
które rozpoczną się w okresie skróconego czasu pracy. Zwrot kosztów takich szkoleń nie jest 
możliwy.  
 

5. Jakie są możliwości podnoszenia kwalifikacji zanim aktualny stanie się temat skrócenia 
czasu pracy lub gdy w przedsiębiorstwie wprowadzenie skróconego czasu pracy nie jest 
konieczne? 

Obowiązująca od 2019 r. ustawa o zwiększeniu szans na zdobycie kwalifikacji 
(Qualifizierungschancengesetz – w języku niemieckim) umożliwiła wspieranie podnoszenia 
kwalifikacji przez pracowników niezależnie od ich wykształcenia, wieku i wielkości zakładu pracy, 
czyli znacznie poszerzyła możliwości wsparcia.  

Poszerzenie wsparcia podnoszenia kwalifikacji jest skierowane do tych wszystkich pracowników, 
którzy wykonują takie rodzaje działalności zawodowej, jakie mogą być zastąpione przez 
technologie, i którzy są w inny sposób dotknięci skutkami przemian strukturalnych lub zamierzają 
się dokształcać w zawodach deficytowych.  

Wsparcie podnoszenia kwalifikacji obejmuje z jednej strony dofinansowanie kosztów szkolenia dla 
poszczególnych pracowników (pomoc dla pracownika), a z drugiej strony – przyznanie dopłat dla 
pracodawcy na wynagrodzenie za czas absencji w pracy spowodowany podnoszeniem kwalifikacji 
przez pracownika (świadczenie dla pracodawcy). Wsparcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/qualifizierungschancengesetz.html


21.12.2021 

www.bmas.de 14 

w okresie poza skróconym czasem pracy jest uregulowane innymi przepisami niż wsparcie 
podnoszenia kwalifikacji w okresie skróconego czasu pracy.  

 
6. Czy możliwe jest kontynuowanie szkolenia rozpoczętego przed wprowadzeniem 

skróconego czasu pracy? 

Jeżeli dokształcanie, które odbywa się całkowicie lub częściowo w czasie pracy i które wymagało 
uzyskania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, rozpoczęło się przed wprowadzeniem 
skróconego czasu pracy w zakładzie, należy wziąć pod uwagę, że zasiłek z tytułu skróconego 
czasu pracy jest wypłacany za okresy przestoju ekonomicznego. Okres zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy jest w tym jednak wypadku czasem absencji w pracy spowodowanym 
podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika, a więc pracownik w dalszym ciągu ma prawo do 
wynagrodzenia za pracę. Ewentualne koszty podnoszenia kwalifikacji dofinansowywane przez 
urząd pracy są w przypadku dalszej wypłaty wynagrodzenia nadal pokrywane przez urząd pracy.  

 
 
- - - 
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2021 / Ewentualnie uaktualnione informacje w wersji niemieckiej zostały 
uwzględnione tylko do ww. daty. Dalsza aktualizacja w przygotowaniu. 
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