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Koronawirus i tarcza antykryzysowa
a prawo pracy



PYTANIE

Urlop czy przestój?
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DEFINICJE USTAWOWE

Przestój ekonomiczny - okres niewykonywania
pracy przez pracownika z przyczyn
niedotyczących pracownika pozostającego w
gotowości do pracy,

art. 1542

§ 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla
pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



PYTANIE

Mam pracownika na urlopie od 20 kwietnia do
15 maja. Od 1 maja ogłaszam przestój
ekonomiczny. Nie stać mnie na dalsze
finansowanie urlopu wypoczynkowego
udzielonego pracownikowi w okresie od 1 maja
do 15 maja. Czy pracownik ma prawo korzystać z
urlopu w okresie ogłoszonego przestoju?
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PYTANIE

Jak ustalić pracownikowi prawo do
urlopu wypoczynkowego w przypadku
gdy przez trzy miesiące miał obniżony
wymiar czasu pracy o 20 %?
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PROPORCJONALNIE

• Proporcjonalnie, tj. za 9 miesięcy
9/12 z 26,

• za 3 miesiące 3/12 z 80% wymiaru, tj.
z 21 po zaokrągleniu,
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TARCZA BADANIA LEKARSKIE

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia
danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów:
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań
okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493);
3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020) w
zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań
psychologicznych.
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TARCZA BADANIA LEKARSKIE

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie
ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu
stanu epidemii, pracodawca i pracownik są
obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie
zawieszonych obowiązków, o których mowa w
ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż
60 dni od dnia odwołania danego stanu.
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TARCZA BADANIA LEKARSKIE

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do
przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może
przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.
Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w
trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537,
577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278).

Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r.
poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza
włącza się do akt osobowych pracownika.”
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PYTANIE

Możliwość przeprowadzania badań
do pracy elektronicznie – to jest
przewidziane przy możliwości
wykonywania badań przez innych
lekarzy niż medycyny pracy?
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USTAWA O WYKONYWANIU

4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać
czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności.
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PYTANIE

Szkolenie bhp – to samo pytanie co
wyżej?
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PIP

Mając na względzie utrzymanie w mocy pozostałych obowiązujących do tej pory przepisów z obszaru

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp, proponuję w dalszym

ciągu:

1. dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia

kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne),w szczególności z użyciem środków

komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line).

Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów

umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;

2. dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania

min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej,

wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np.

pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej

wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z

wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi

zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
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PIP

3. przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia

okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub

organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub

zagrożenia epidemiologicznego;

4. utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11

rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz

innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia,

uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz

ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę

studencką.

Działania pracodawców w obszarze szkoleń w dziedzinie bhp, przeprowadzane zgodnie

z powyższymi propozycjami, nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy

pracowników, a jednocześnie pozwolą zminimalizować ryzyko dalszego

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
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PROJEKT TARCZA 3
art. 12e.

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie
szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie
czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę
studencką.

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku
gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
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PYTANIE

Termin podpisania umowy z pracownikiem - czy
w sytuacji ograniczonych kontaktów, dyżurów u
Klientów, godzin pracy poczty, możemy wysłać
do pracownika zdjęcie podpisanej umowy na
maila i on nam je potwierdzi że akceptuje- czy to
będzie wystarczające dla PIP?

TAK
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WYROK

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 31 sierpnia 1977 r.
I PRN 112/77

Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego
oświadczenia woli pracownika i zakładu pracy.
Oświadczenie woli może być wyraźne i ujęte w formie
pisemnej, jak tego wymagają przepisy Kodeksu pracy,
bądź też dorozumiane, wynikające z zachowania się stron.
Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje
zwykle wówczas, gdy zakład pracy dopuszcza pracownika
do wykonania pracy i płaci mu wynagrodzenie.
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ROZWIĄZANIE

Jak można zwolnić pracownika, który pracuje zdalnie?

Home office jest traktowany jako świadczenie pracy, jak

można zwolnić pracownika świadczącego pracę w domu

(są podstawy do rozwiązania umowy o pracę,

sporządzenie wypowiedzenia nie jest kwestią

problematyczną tylko sam fakt jego przekazania).

Jak podczas świadczenia pracy zdalnej można rozwiązać

stosunek pracy – zarówno w przypadku decyzji

pracodawcy, jak i w przypadku pracownika, który chce

wypowiedzieć umowę?
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UCHWAŁA SN

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z 2 października 2002 r.
(III PZP 17/02)

Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy
wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje
rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 KP, ale
stanowi naruszenie art. 30 § 3 KP.
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ROZWIĄZANIE

• Wyłącznie drogą korespondencyjną

• Data drugiego awizo + 7 dni = data rozwiązania
umowy o pracę
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PYTANIE

Co z wypowiedzeniem na emaila

służbowego, gdy pracownik świadczy

pracę zdalnie – czy ta forma jest

dopuszczalna?
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ODPOWIEDŹ

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o
pracę bez wypowiedzenia powinno
nastąpić na piśmie.
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ORZECZENIE SN

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych z 5 maja 2016 r. (II UK 280/15)

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę,
może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w
sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo
jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 KP). Oświadczenie w takiej
formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje
nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek
upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z
odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.
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ORZECZENIE SN

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych z 18 stycznia 2007 r. (II PK 178/06)

Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej
treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które
dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i
później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania
wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 KP).
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PYTANIE

Jak skutecznie przedłużyć kończące się umowy o

pracę, jeżeli w zakładzie jest postój?
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ODPOWIEDŹ

• Po powrocie lub skanem z datą bieżącą 
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PYTANIE

Wzajemne zależności pomiędzy art. 23( 1a)
kp a 15 g specustawy (czy można
zastosować najpierw art. 23 1a kp, a w
momencie zajścia wymaganych przesłanek
- 15 g specustawy?

Wydaje się że tak, ale do upewnienia się.
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INSTYTUCJE KORYGUJĄCE PŁACE 

4. instytucje korygujące zasady
płacowe obowiązujące u danego
pracodawcy:

- 2 kodeksowe: art. 9 (1) i 23 (1a)

- 2 „tarczowe”: art. 15 g i 15 zf
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ZAWIESZENIE REGULAMINU 
WYNAGRADZANIA

art. 91.
§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być
zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części
przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku
pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i
aktów wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i
reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie
jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i
przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego
pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż
przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy.
§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



art. 9(1) K. P. 

Porozumieniem, o którym mowa w komentowanym
przepisie, można zawiesić stosowanie w całości lub w
części wyłącznie porozumienia zbiorowe (inne niż
układy zbiorowe) i regulaminy (oraz ewentualnie te
statuty, które są tworzone przez pracodawcę).
W treści porozumienia należy wyraźnie określić jego
przedmiot, przez co rozumie się wskazanie konkretnego
aktu normatywnego, którego ono dotyczy, jak również to,
jaka część tego aktu zostaje zawieszona. W razie braku
sprecyzowania, o jaką część aktu chodzi, trzeba przyjąć, że
zawieszeniu ulega cały akt. Brak jest też przeszkód, aby
jednym porozumieniem zawieszającym objąć kilka aktów
(np. kilka porozumień zbiorowych czy regulaminów).
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ZWIĄZKI ZAWODOWE

art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych
przewiduje, że w sprawach wymagających zawarcia
porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami
związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie
uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i
przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo
wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację
związkową określa porozumienie zawarte przez
organizacje związkowe.
Wynika z tego, że w przypadku zawierania porozumienia
zawieszającego, o którym mowa w art. 91 KP, konieczne
jest uzgodnienie stanowisk przez wszystkie związki
zawodowe działające u pracodawcy.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



art. 9(1) K. P. 

Mechanizm ten, mający zastosowanie także do porozumienia, o którym mowa w art. 91 KP,
oznacza, że wyłączenie stosowania określonych regulacji następuje z mocy prawa w dniu wejścia
w życie porozumienia (lub innym późniejszym, jeśli strony tak postanowią).

Nie ma więc potrzeby wprowadzania zmian do treści stosunków pracy w drodze czynności
prawnych (np. porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego).

W braku możliwości zawierania porozumienia zawieszającego pracodawca w większości
przypadków musiałby dokonywać zmian w treści stosunków pracy w drodze wypowiedzeń
zmieniających (ewentualnie porozumień zmieniających).

W wyr. z 18.02.2016 r. (II PK 351/14, Legalis) Sąd Najwyższy stwierdził, że: "W braku zakładowych
przepisów płacowych określających sposób i tryb ograniczenia lub wstrzymania wypłat premii
regulaminowych z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. nieosiągnięcia planowanego zysku,
niewypłacalności lub zastosowania sankcji w stosunku do przedsiębiorstwa), pozbawienie
pracownika prawa do premii wymaga zawarcia okresowego porozumienia o zawieszeniu
zakładowych przepisów płacowych, uzyskania wyraźnej uprzedniej zgody pracownika lub
dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki wynagradzania pracownika (art. 91 w zw. z art.
42 § 2 KP)".
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KONKLUZJE

- dotyczy w praktyce regulaminów
wynagradzania,

- zawiesza składniki typu premie, dodatki i
wszystkie inne benefity przewidziane
regulaminem wynagradzania objęte
porozumieniem,

- brak możliwości korekty wynagrodzenia
zasadniczego.
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ZAWIESZENIE WARUNKÓW UMOWNYCH

art. 231a.

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową
pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym
pracy lub zatrudniającego mniej niż 20
pracowników, może być zawarte porozumienie o
stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów
o pracę zawartych z tymi pracownikami, w
zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
§ 2. Przepisy art. 91 § 1-4 stosuje się odpowiednio.
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art. 231a

- „mali” pracodawcy do 19 pracowników,

- pracodawcy „nie objęci” zakładowym układem
pracy,

- pracodawcy nie posiadający regulaminu
wynagradzania,

- pracodawcy stosujący postanowienia układu
zbiorowego pracy stosowanego u poprzedniego
pracodawcy po transferze pracowników w trybie
art. 23(1) k. p. (art. 241 (8) k. p.).
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TARCZA

art. 15g.
1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego
wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o
przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o
wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych świadczeń na:
a) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
objętych przestojem ekonomicznym albo
b) obniżonym wymiarem czasu pracy,
w następstwie wystąpienia COVID-19.
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PRZESTÓJ EKONOMICZNY

6. Pracownikowi objętemu przestojem
ekonomicznym pracodawca wypłaca
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%,

- nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

- z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
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STANOWISKO RESORTU PRACY I PIP 

• zawsze wynagrodzenie minimalne. 
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15 zf

art. 15zf.

1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne
jest:

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym
mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami
wolnymi od pracy;

3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników
niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu.
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POROZUMIENIE

Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub
2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub
2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u
pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna
organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego
pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja
związkowa;
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POROZUMIENIE

W przypadku trudności w przeprowadzeniu
wyborów przedstawicieli pracowników z
powodu COVID-19, w szczególności wywołanych
nieobecnością pracowników, trwającym
przestojem lub wykonywaniem przez część
pracowników pracy zdalnej, porozumienie to
może być zawarte z przedstawicielami
pracowników wybranymi przez pracowników
uprzednio dla innych celów przewidzianych w
przepisach prawa pracy.
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POROZUMIENIE

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy
pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym
pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie
określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i
trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z
układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę
nawiązania stosunku pracy.

14. W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu
pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy.
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POROZUMIENIE

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 15 kwietnia 2020 r.

pomiędzy

a) ……………………………………………………zwanym dalej pracodawcą,

a

b) ……………………………………………………organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy uprawnionymi do zawarcia
niniejszego porozumienia,

lub

b) Panią…….

Panem……tj. 

przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.  

Preamabuła

Mając na uwadze pogarszającą się kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa – przedsiębiorcy pracodawcy, związaną ze
stanem pandemii koronawirusa COVID 19, strony dialogu społecznego, działając na podstawie ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2020 r. poz. 568) wprowadzają niniejsze porozumienie.

WWW.INFORAKADEMIA.PL

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojsgy2te


POROZUMIENIE

§ 1. Słowniczek i oświadczenia.

1. Użyte w porozumieniu określenia oznaczają:

1. pracodawca – przedsiębiorca – Spółka XYZ z o. o.

2. pracobiorca – pracownik oraz podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym zleceniobiorca, wykonawca

innych umów cywilnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, chałupnik i członek rolniczych spółdzielni

produkcyjnych lub innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

3. pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

§ 2. Zakres podmiotowy przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

1. Strony porozumienia obejmują przestojem ekonomicznym:

a) pracobiorców zatrudnionych w szlifierni, drukarni, produkcji na stanowiskach robotniczych oraz ich bezpośrednich

przełożonych,

b) pracobiorców księgowości od stanowiska referenta do stanowiska młodszego specjalisty,

c) pracobiorców telemarketingu od stanowiska referenta do stanowiska specjalisty.

2. Strony porozumienia obejmują obniżonym wymiarem czasu pracy:

a) pracobiorców produkcji na stanowiskach produkcyjnych zatrudnionych w charakterze robotników wykwalifikowanych, masaży,

oraz ich przełożonych zatrudnionych na stanowiskach majstrów i brygadzistów.

b) pracobiorców telemarketingu zatrudnionych na stanowiskach specjalistów i starszych specjalistów,

c) pracobiorców - informatyków i pracowników telemarketingu zatrudnionych na stanowiskach specjalistów i koordynatorów.
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POROZUMIENIE

§ 3. Zasady wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy u przedsiębiorcy –

pracodawcy.

1. Przestój ekonomiczny.

a) przez przestój ekonomiczny strony porozumienia rozumieją okres całkowitego niewykonywania pracy przez

pracobiorcę z przyczyn niedotyczących pracobiorcy pozostającego w gotowości do pracy.

b) przez pozostawanie w gotowości pracobiorcy do wykonywania pracy strony rozumieją stan w którym

pracownik na każde wezwanie pracodawcy w drodze korespondencji mailowej, telefonicznej, sms-owej stawi

się w celu rozpoczęcia pracy we wskazanym miejscu i czasie.

c) pracobiorcy objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 50%, nie

niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

2. Obniżony wymiar czasu pracy.

a) przez obniżony wymiar czasu pracy strony porozumienia rozumieją zmniejszenie przez przedsiębiorcę -

pracodawcę wskazanego w treści umowy o pracę wymiaru czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących

pracownika o 15%, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy z zachowaniem prawa do

wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

b) rozkład czasu pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, zgodnie z ust. 2 zostanie podany do wiadomości

pracownikom w formie miesięcznych harmonogramów czasu pracy z 7 - dniowym uprzedzeniem.
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POROZUMIENIE

§ 4. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku.

1. Strony porozumienia przewidują możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1

k. p. do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 k. p. , do nie mniej niż 32

godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 w zakresie odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 k. p., pracownikowi

przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami, a liczbą godzin krótszego

wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela

pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.

3. Skrócenie odpoczynku, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe wyłącznie w przypadku szczególnych potrzeb

pracodawcy spowodowanych koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy związanych w szczególności z

koniecznością odrobienia strat związanych z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego.

§ 5. Równoważny system czasu pracy.

1. Strony porozumienia przewidują możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy, w którym jest

dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie

rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym

dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

2. Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe wyłącznie w grupie

pracowników produkcji.
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POROZUMIENIE

§ 6. Gwarancja zatrudnienia.

1. Strony porozumienia postanawiają, że pracobiorcy objęci postanowieniami porozumienia w zakresie przestoju ekonomicznego

oraz obniżonego wymiaru czasu pracy otrzymują gwarancję zatrudnienia przez okres obowiązywania niniejszego porozumienia

oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

2. Gwarancja zatrudnienia obejmuje brak możliwości prawnej wypowiadania umów przez pracodawcę - przedsiębiorcę we

wskazanym w ust. 1 okresie z przyczyn niedotyczących pracownika.

§ 7. Okres na jaki zostaje wprowadzone niniejsze porozumienie oraz postanowienia końcowe.

1. Strony porozumienia wprowadzają niniejsze porozumienie w życie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września 2020 r. i przewidują

możliwość jego przedłużenia na mocy odrębnego porozumienia zawartego między stronami.

2. Strony porozumienia oświadczają, że zawarły niniejsze porozumienie w celu ochrony miejsc pracy i uzyskania przez Pracodawcę

dofinansowania z FGŚP wynagrodzeń i refundacji składek należnych od pracodawcy z tytułu dofinansowania.

3. Odmowa przyznania dofinansowań nie powoduje jednak nieważności niniejszego porozumienia.

4. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia

zawarcia porozumienia.

……………………………………………………………… …………………………………………………………………

Podpisy uprawnionych przedstawicieli związków zawodowych, Podpisy pracodawcy lub osoby reprezentującej
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TRYB ART. 42 i 3 miesiące 

15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania
pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42
§ 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki,
o których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny
okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
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TRYB 9 KROKÓW

1. Sporządzenie porozumienia z partnerami społecznymi.
2. Wniosek do Dyrektora WUP.
3. Wniosek Dyrektora WUP do Funduszu Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych.
4. Dyrektor WUP po przyznaniu świadczeń z Funduszu w ciągu

7 dni roboczych zawiera umowę z przedsiębiorcą.
5. W przypadku niespełniania warunków w formie pisemnej

odmowa świadczeń.
6. W przypadku potwierdzenia otrzymania świadczeń

przedsiębiorca przedkłada Dyrektorowi harmonogram
wypłat świadczeń.

7. Dyrektor WUP składa zapotrzebowanie na środki do
Funduszu.

8. Fundusz przelewa środki Dyrektorowi.
9. Dyrektor WUP przelewa środki na konto przedsiębiorcy

zgodnie z harmonogramem z dołu.
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MINISTERSTWO

Czy firma musi składać jeden wniosek na trzy miesiące
czy może złożyć trzy wnioski? Czy muszę już teraz
decydować co będzie za dwa miesiące? Jeżeli można
złożyć kilka wniosków to czy muszą być na okres co
najmniej miesiąca?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na każdy miesiąc
ubiegania się o świadczenie osobno, tj. 3 wnioski.
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MINISTERSTWO

Czy jak złożę wniosek na 3 miesiące to będzie można się wycofać np. z przestoju (bo
zmieni się koniunktura i ruszy produkcja w drugim miesiącu przestoju)? Czy wtedy
możemy zmodyfikować wniosek?

Zakładając, że w pytaniu chodzi o sytuację, kiedy przedsiębiorca utrzymuje przestój
ekonomiczny przez cały pierwszy miesiąc, a od początku drugiego miesiąca wycofuje
przestój należy uznać, że środki za pierwszy miesiąc zostały wykorzystane prawidłowo.
Zgodnie z umową przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia Wojewódzkiego
Urzędu Pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych
świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu –
w tym przypadku o wycofaniu przestoju, w związku z czym transza środków na drugi
miesiąc nie zostanie wypłacona.

Jeżeli już została wypłacona, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu środków na
rachunek bankowy WUP. Jeżeli ta sytuacja dotyczy części miesiąca, bo przedsiębiorca
otrzymał zamówienia np. w połowie miesiąca, po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia,
środki przypadające na pracowników odwołanych z przestoju powinien zwrócić na
rachunek bankowy WUP jako niewykorzystane.
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MINISTERSTWO

Jakie są konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku (np.
błędnie objęto niektórych pracowników wnioskiem)?

Jeżeli do czasu podpisania umowy poinformuje Wojewódzki
Urząd Pracy to nie ma konsekwencji. Wtedy należy anulować
wniosek i złożyć nowy. Natomiast jeśli wyniknie taka sytuacja po
podpisaniu umowy i wypłaceniu pierwszej transzy, skutkuje
obowiązkiem zwrotu tej części środków które zostały pobrane
niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami jak dla
zaległości podatkowych.
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MINISTERSTWO

Czy można najpierw wprowadzić przestój a później obniżony
czas pracy w stosunku do tych samych pracowników?

można z zastrzeżeniem warunku, iż wsparcie z obydwu
świadczeń może być pobierane przez łączny okres do 3 miesięcy.
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MINISTERSTWO

Przy obniżonym wymiarze czasu pracy co oznacza
„wynagrodzenie z poprzedniego” miesiąca?

Wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca oznacza
wynagrodzenie z miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego miesiąc w którym złożono wniosek
(chodzi o wynagrodzenie sprzed obniżenia wymiaru
czasu pracy).

Co z limitem pomocy de minimis?

Nie jest stosowany. W tym przypadku nie występuje
pomoc publiczna.
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MINISTERSTWO

Czy warunkiem stosowania przestoju ekonomicznego jest
wystąpienie o dofinansowanie?

Nie jest warunkiem, przedsiębiorca może zastosować przestój
ekonomicznie i nie występować o świadczenie. Ważne aby zawarł
stosowne porozumienie w tym zakresie.

„Wynagrodzenie” obniżone „nie więcej niż o 50%” w okresie
przestoju czy jest to wynagrodzenie zasadnicze (a więc w
praktyce przestojowe z art. 81k.p.) czy też należy je liczyć jak
np. wynagrodzenie urlopowe?

Przez wynagrodzenie należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie
brutto pracownika (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, premie
regulaminowe).
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MINISTERSTWO

Jak ustalać wynagrodzenie w obniżonym wymiarze
czasu pracy dla pracowników, u których nie
określono stawki miesięcznej wynagrodzenia a
wynagrodzenie mają określone stawką godzinową
bądź akordem?

Odpowiednio, jak przy etacie i wynagrodzeniu za
pracę, tj. odpowiednio obniżyć liczbę godziny
wynikającą z umowy oraz stawkę godzinową, z
zachowaniem gwarancji minimalnej stawki
godzinowej.
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ZAKAZ WYPOWIADANIA UMÓW

art. 13.
Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń
otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których
mowa w art. 5 ust. 3, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z
przyczyn niedotyczących pracownika:
1) w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika
świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1,
oraz
2) w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po
okresie lub okresach pobierania świadczeń, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 - nie dłużej jednak niż przez łączny
okres 3 miesięcy.
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CZAS PRACY

• ruchoma doba,

• wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy,

• wprowadzenie równoważnych systemów czasu
pracy do 12 godzin,

• skrócenie dnia pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia,

• zmianowa organizacja pracy,

• praca zdalna,

• odbiór czasu wolnego za nadgodziny
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Zapraszamy do zadawania pytań!



Piotr Wojciechowski
adwokat, ekspert z zakresu prawa pracy 

Koronawirus i tarcza antykryzysowa
a prawo pracy


