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Tymczasowy płatny urlop (furlough) jest częścia programu rzadowe-

go Job Retention Scheme. Jest on przeznaczony do wspierania praco-

dawców, których działalność ucierpiała przez pandemię koronawirusa 

(COVID-19).  

Program Coronavirus Job Retention Scheme został przedłużony 

do 30 kwietnia 2021 roku.

Każda organizacja w UK, która zatrudnia pracowników może złożyć 

wniosek, właczajac w to:

• firmy prywatne

• organizacje charytatywne

• agencje pracy (dla pracowników którzy rozliczaja się przez PAYE)

• organizacje rzadowe

TYLKO PRACODAWCY MOGA SKŁADAĆ PODANIE, NIE 

PRACOWNICY!

Czy jestem uprawniony do przebywania na takim urlopie?

• Uprawnione sa osoby, które były na liście płac od minimum 30 paź-

dziernika 2020. Osoby zatrudnione po tej dacie nie mogą być obję-

te systemem, podobnie jak pracownicy, którzy nie są na liście płac. 

• Obejmuje to pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym 

wymiarze godzin (full-time, part-time), pracowników zatrudnionych 

na podstawie umów agencyjnych (także przez umbrella compa-
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nies) oraz pracowników zatrudnionych na podstawie elastycznych 

lub zerowych umów o pracę.

• HMRC potwierdziło, że niektórzy pracownicy zwolnieni po 23 

września 2020 mogą być ponownie zatrudnieni i wysłani na tym-

czasowy płatny urlop (furlough).

Możesz być również uprawniony jeśli:

• Jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim albo przebywasz na kwaran-

tannie z powodu wirusa przysługuje Ci minimum ustawowy zasiłek 

chorobowy (SSP), ale możesz zostać przeniesiony na urlop tymcza-

sowy w każdym momencie. Tracisz wówczas prawo do zasiłku cho-

robowego.

• Jeżeli nie możesz pracować, ponieważ zajmujesz się dziećmi lub 

inną osobą, która wymaga opieki (np z powodu Covid-19), możesz 

porozmawiać ze swoim pracodawcą o ewentualnym przeniesieniu 

na urlop tymczasowy. 

• Pracodawca powinien wysłać Ci pisemne powiadomienie potwier-

dzajace Twój tymczasowy urlop (furlough). Pamietaj o zatrzymaniu 

tego powiadomienia.

Ważne:

• Pracodawcy mają prawo zdecydować, że nie chcą się ubiegać o 

uczestnictwo w programie lub nie włączą do niego wszystkich 

swoich pracowników.

• Podczas urlopu (furlough) istnieje możliwość pracy dla innego pra-

codawcy, jeśli pozwala na to Twoja obecna umowa. 

• Od 1 lipca 2020 r Twó pracodawca mógł poprosić o powrót do 

pracy na część etatu i wciaż opłacać resztę godzin nieprzepraco-

wanych z dofinansowaia rzadowego (Coronavirus Job Retention 

Scheme).

• Twój pracodawca może Cię zwolnić nawet jeśli przebywasz na 

urlopie tymczasowym (furlough). Twoje prawa pracownicze pozo-
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staja takie same, czyli w przypadku zwolnienia masz prawo do mi-

nimum tygodniowego wypowiedzenia ( ub więcej w zależności od 

stażu pracy), pobierania wynagrodzenia podczas wypowiedzenia, 

a także odprawy jeśli pracowałeś dla danego  pracodawcy mini-

mum 2 lata. Sprawdź warunki wypowiedzenia w swojej umowie.

• Od listopada, pracodawcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie 

80% kosztów miesięcznego wynagrodzenia pracownika, do kwoty 

£2,500 miesięcznie, związanych z tym składek na ubezpieczenie 

społeczne (NICs) oraz minimalnych automatycznych składek na 

ubezpieczenie emerytalne od wynagrodzenia, pod warunkiem, że 

utrzymają zatrudnienie pracownika.

• Pracodawca może zdecydować o podwyższeniu wynagrodzenia do 

100%, ale nie jest do tego zobowiązany.

• W przypadku, gdy pracujesz dla więcej niż jednego pracodawcy, 

możesz zostać przeniesieny na urlop tymczasowy w każdej z tych 

prac, a pułap 80% wynagrodzenia będzie obowiązywał dla każde-

go pracodawcy oddzielnie.

• Jeśli Twój pracodawca wyśle Cię na urlop tymczasowy, wciaż bę-

dziesz otrzymywał wynagrodzenie przez system PAYE.

Co mogę zrobić jeśli nie zostałem wysłany na tymczasowy urlop 

(furlough) i mam problem finansowe?

• Jeśli nie zostałeś wysłany na urlop tymczasowy, straciłeś pracę 

lub masz problem finansowe możesz się ubiegać o pomoc rzado-

wa.

• Możesz złożyć podanie o przyznanie zasiłku Universal Credit lub 

innej pomocy z opieki społecznej. 

• Aby sprawdzić czy możesz się ubiegać o pomoc finansowa odwie-

dż stronę rzadowa lub skontaktuj się z pracownikiem opieki spo-

łecznej.
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