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DLA BIZNESU 
 
Aktualne zasady wprowadzania obniżonego 

wymiaru czasu pracy oraz przestoju 
ekonomicznego 

 
Czy można ponownie obniżyć wymiar etatu      
pracownika z powodu COVID, jeśli wcześniej był już        
obniżony? 

Zgodnie z przepisami ustawy z 2.03.2020 r. o        
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,     
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ponowne     
obniżenie wymiaru czasu pracy w porozumieniu z       
pracownikami, na warunkach wskazanych w art. 15g ust. 8         
(spadek przychodów o 15%) mogło być stosowane o ile         
mieściło się w granicach czasowych wyznaczonych      
ustawą, tj. w okresie 180 dni od dnia wejścia w życie jej            
przepisów. Po 27 września 2020 r. obniżenie wymiaru        
czasu pracy na tej podstawie nie jest już możliwe chyba, że           
okres ten zostanie przedłużony ustawowo.  

Natomiast jest możliwe obniżenie wymiaru czasu pracy       
na podstawie porozumienia wskazanego w art. 15gb       
(istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń)   

UWAGA! Przez istotny wzrost obciążenia funduszu      
wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów      
wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek     
na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych     
przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów       
lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego       
dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i     
przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia         
poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z     
uprawnienia, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego          
ilorazu z miesiąca poprzedzającego (wybrany miesiąc      
bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie          
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy      
okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca       
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień         
danego miesiąca kalendarzowego. 

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się: 

● kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi     
rozwiązano umowę o pracę; 

● kosztów wynagrodzeń pracowników, którym    
obniżono wynagrodzenie w trybie Specustawy, w      
wysokości odpowiadającej wysokości tego    
obniżenia.  

Należy jednak zwrócić uwagę, że ewentualne      
dofinansowanie na podstawie ustawy przysługuje za okres       
łącznie 3 miesięcy, a zatem jeśli skorzystali już Państwo ze          
wsparcia na ten cel ponowne obniżenie wymiaru czasu        
pracy nie będzie równoznaczne z prawem do uzyskania        
dofinansowania. 

UWAGA! Przepisy nie zabraniają tego, aby wprowadzić       
najpierw redukcję etatu, a potem przestój i obniżkę        
wynagrodzenia. Jeżeli jednak zostanie wprowadzony     
przestój, to porozumienie w sprawie redukcji etatów straci        
moc, a w konsekwencji obniżka powinna być dokonana od         
pierwotnego wynagrodzenia, a nie od wynagrodzenia po       
redukcji etatu (uchylenie porozumienia oznacza powrót do       
pełnych etatów). 

Przypominamy! Pracodawca, u którego wystąpił spadek      
przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w       
następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym        
wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,      
może: 

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika,     
maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z          
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być      
niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z       
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy    
pracownika przed jego obniżeniem; 

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z     
zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu    
przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca    
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%,       
nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego       
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem     
wymiaru czasu pracy. 

W celu skorzystania z powyższych możliwości konieczne       
jest zawarcie porozumienia z pracownikami (związki      
zawodowe lub przedstawiciele pracowników; w małych      
firmach może to być porozumienie ze wszystkimi       
pracownikami). W porozumieniu określamy warunki i tryb       
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego      
lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz okres na jaki         
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wprowadzamy te rozwiązania. Przestój ekonomiczny nie      
musi dotyczyć wszystkich pracowników, można wskazać      
działy lub stanowiska, które objęte są przestojem       
ekonomicznym a inne które objęte są obniżonym       
wymiarem czasu pracy. Porozumienie należy przekazać      
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w     
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie 
trwania epidemii 

Czy koronawirus może uzasadniać wypowiedzenie     
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony? 

Może. W uzasadnieniu nie należy jednak posługiwać się        
ogólnym określeniem jak np. „wpływ COVID-19 na       
światową gospodarkę”, a wskazać konkretny skutek      
wystąpienia COVID-19 uniemożliwiający dalsze    
zatrudnianie pracownika. 

W przypadku redukcji zatrudnienia obowiązki pracodawcy      
kształtują się różnie, w zależności od tego ilu        
pracowników zatrudnia i ma zastosowanie ustawa o       
zwolnieniach grupowych. 

W przypadku zatrudniania mniej niż 20 osób, pracodawca        
praktycznie nie ma dodatkowych obowiązków a      
zwolnienia odbywają się na zasadach indywidualnych.      
Gdy wypowiedzenie uzasadnione jest np. COVID-19 i       
pogorszeniem sytuacji finansowej, to wypowiedzenie     
następuje z przyczyn niedotyczących pracowników i      
pracodawca ma możliwość skrócenia okresu     
trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1      
miesiąca, przy czym za pozostały okres wypowiedzenia       
pracownikowi przysługuje odszkodowanie.  

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia gdy       
pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i       
zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących     
pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez      
pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron i w         
okresie 30 dni obejmują co najmniej: 

● 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia     
mniej niż 100 pracowników, 

● 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co      
najmniej 100, jednakże mniej niż 300      
pracowników, 

● 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co      
najmniej 300 lub więcej pracowników. 

W przypadku gdy sytuacja dotyczy zwolnień grupowych       
konieczne jest przejście ściśle określonej procedury, na       
którą składają się m.in.: poinformowanie o zamiarze       
przeprowadzenia zwolnień grupowych, konsultacje,    
zawarcie porozumienia (przyjęcie regulaminu),    
przekazanie informacji o poczynionych ustaleniach 

UWAGA! Zarówno w przypadku zwolnień grupowych jak       
i indywidualnych w trybie ustawy o zwolnieniach       
grupowych pracownikom przysługuje prawo do odprawy,      
stanowiącej równowartość: 

● jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli   
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy      
krócej niż 2 lata, 

● dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik    
był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, 

● trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik    
był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia     
epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z      
powodu COVID-19 pracodawca, u którego wystąpił      
spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost      
obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu     
specustawy, może ograniczyć wysokość odprawy,     
odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego     
wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem      
umowy o pracę. Limit wysokości takiego świadczenia       
wynosi dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia    
za pracę. 

źródło: prawo.pl, lex.pl 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 


