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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 29–30

Już 5 sierpnia 2014 r. przeczytasz o podatkach
Skonto

Skonto jest formą rabatu, który 
stanowi procentowe zmniejszenie na-
leżności za dokonane czynności, gdy 
zapłata należności przez odbiorcę ma 
miejsce przed terminem płatności. 
Zgodnie z definicją słownikową tego 
pojęcia skonto to procentowe zmniej-
szenie sumy należności, przyznawane 
nabywcy towaru na warunkach kre-
dytowych w razie zapłaty należności 
gotówką przed umówionym termi-
nem. Prawo do zastosowania skonta 
przysługuje pod warunkiem zapłaty 
w terminie uprawniającym do skon-
ta. Od 1 stycznia 2014 r. już wprost 
z ustawy wynika, że skonto należy do 
pierwszej kategorii, czyli kwot, które 
nie są wliczane do podstawy opodat-
kowania. Co to oznacza? Podatnik 
ma prawo już na etapie wystawia-
nia faktury dokumentującej sprzedaż 
uwzględnić skonto, nawet gdy warun-
ki uprawniające do przyznania skonta 
nie zostały spełnione. Jeśli kontrahent 
nie spełni warunków do przyznania 
skonta, sprzedawca będzie musiał wy-
stawić fakturę korygującą zwiększają-
cą podatek. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby wystawiać fakturę na pełną 
kwotę, a po spełnieniu warunków do 
przyznania skonta wystawić fakturę 
zmniejszającą VAT. Skonto może być 
udzielone również po wystawieniu 
faktury.

Zwrot towarów 
i uznane reklamacje

Podatnicy ewidencjonujący obrót na 
kasie rejestrującej, aby rozliczyć zwroty 
towarów czy reklamacje, muszą prowa-
dzić odrębną ewidencję, według zasad 
wskazanych w rozporządzeniu. Prowa-
dzenie ewidencji jest warunkiem, aby 
skorygować zaewidencjonowaną sprze-
daż. Sprzedawca, któremu zwrócono to-
war, jeśli zaewidencjonował tę sprzedaż 
na kasie rejestrującej, musi pamiętać, że:
■  nie ewidencjonuje tego zwrotu na 

kasie rejestrującej,
■  zwrot wpisuje tylko w odrębnej 

ewidencji zwrotów.
Ewidencja może być prowadzona 

w dowolnej formie – elektronicznej lub 
papierowej. Rozporządzenie w sprawie 
kas rejestrujących określa, jakie elemen-
ty powinna zawierać taka ewidencja.

Przekształcenie spółki

W przypadku przekształcenia spółki 
nie ustaje byt prawny spółki przekształ-
canej. Nie przestaje ona być podatnikiem 
VAT, o czym świadczy choćby sukcesja 
NIP. W przypadku przekształcenia m.in. 
spółki handlowej w inną spółkę hand-
lową NIP nadany podatnikowi prze-
chodzi na następcę prawnego (art. 12 
ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatników). 
Przekształcenie spółki nie powoduje za-

kończenia działalności przez starą spółkę 
i rozpoczęcia działalności przez nową 
spółkę. Przekształcenie stanowi konty-
nuację działalności przez spółkę, tyle że 
w zmienionej formie prawnej. Dlatego 
spółce przekształconej powinno przysłu-
giwać prawo do odliczenia podatku na-
liczonego, który wynika z otrzymanych 
faktur, bez obowiązku korygowania 
naz wy nabywcy, nawet jeśli zostały wy-
stawione na spółkę przekształcaną już 
po dokonaniu w KRS wpisu o przekształ-
ceniu spółki. Niemniej jednak nazwę 
podmiotu warto skorygować notą kory-
gującą, choćby po to, by kolejne faktury 
wystawione przez danego sprzedawcę 
zawierały już prawidłowe dane.

Już wkrótce

■ Kogo nie można zwolnić

■  Podatki dochodowe 
w pytaniach i odpowiedziach

NR 31–32  19 sierpnia – 1 września 2014 r.

W poprzednim numerze

■  Samochód w firmie 
w pytaniach i odpowiedziach

■  Opodatkowanie umowy najmu 
w pytaniach i odpowiedziach

NR 25–26  1–14 lipca 2014 r.
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Zwolnienia 
grupowe 
w firmie

Zwolnienia grupowe podlegają szczególnemu reżimowi prawnemu. 
Podstawą prawną jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków. Na gruncie wskazanej regulacji ustawowej na pracodawcy spoczy-
wa wiele obowiązków o charakterze formalnym, od których spełnienia 
zależy poprawność dokonanych zwolnień. Nie każdy jednak pracodawca, 
który zwalnia pracownika z przyczyn od niego niezależnych, ma obowią-
zek stosować przepisy powyższej ustawy. Przepisy ustawy o zwolnieniach 
grupowych stosuje się do pracodawców, zatrudniających co najmniej 
20 pracowników, jeżeli zachodzi konieczność rozwiązania przez pra-
codawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
w okresie nieprzekraczającym 30 dni i zwolnienie obejmuje określoną 
w przepisach grupę osób. Dla osób prowadzących działalność gospodar-
czą najistotniejszy jest jednak fakt, że ustawę o zwolnieniach grupowych 
stosuje się niekiedy nawet w przypadku zwolnienia jednej osoby. Dzie-
je się tak w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający więcej niż 20 osób 
rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn, które go nie do-
tyczą. Trzeba wtedy wypłacić odprawę, która w przypadku pracownika 
zatrudnionego powyżej 8 lat należy się w wysokości 3-miesięcznego wy-
nagrodzenia za pracę. W „Poradniku” szczegółowo omawiamy tryb i za-
sady zwolnień grupowych – z uwzględnieniem praktycznych aspektów 
prezentowanej problematyki. 

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował ADAM MALINOWSKI

Stan prawny na 15 lipca 2014 r.
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Zwolnienia grupowe 
w firmie  

Przepisy ustawy o zwolnieniach grupo-
wych stosuje się do pracodawców, 
za trudniających co najmniej 20 pracow-
ników, jeżeli zachodzi konieczność roz-
wiązania przez pracodawcę stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników, w okresie nieprzekraczającym 
30 dni.

Kiedy stosujemy ustawę 
o zwolnieniach grupowych

Interesującą nas kwestię reguluje ustawa 
z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 
z późn. zm.). Jej przepisy stosuje się w ra-
zie konieczności rozwiązania przez praco-
dawcę zatrudniającego co najmniej 20 pra-
cowników stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w drodze 
wypowiedzenia dokonanego przez praco-
dawcę, a także na mocy porozumienia 
stron, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 
30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
■ 10 pracowników, gdy pracodawca za-

trudnia mniej niż 100 pracowników,
■ 10% pracowników, gdy zatrudnia co naj-

mniej 100, jednakże mniej niż 300 pra-
cowników,

■ 30 pracowników, gdy zatrudnia co naj-
mniej 300 lub więcej pracowników 
(art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach gru-
powych).
Liczby te obejmują osoby, z którymi w ra-

mach grupowego zwolnienia następuje 
rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy 
pracodawcy na mocy porozumienia, jeżeli 
dotyczy to co najmniej 5 osób. Jak zatem 
widzimy, w przepisach jest sporo obliczeń, 
a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że 
wskazany tryb jest uzupełniony przez 
art. 10 ustawy, który mówi o sprawach in-
dywidualnych w przypadku mniejszej licz-
by zwalnianych. Zgodnie z tą regulacją na-
wet zwolnienie jednej osoby z niezależnych 
od niej przyczyn (np. likwidacja stanowi-
ska) skutkuje koniecznością stosowania 
grupowego reżimu. Rozstanie pracownika 

z firmą może zatem nastąpić na dwa sposo-
by: w drodze wypowiedzenia dokonanego 
przez pracodawcę lub też na mocy porozu-
mienia stron, jeśli zwolnienie obejmuje co 
najmniej 5 pracowników i porozumienie 
zostaje zawarte z inicjatywy pracodawcy. 
Warto zaznaczyć, że ustawę stosujemy za-
wsze, jeśli firma zatrudnia co najmniej 
20 pracowników – przy czym liczymy kon-
kretne osoby, a nie etaty.

PRZYKŁAD

Spółka jawna zatrudnia 23 osoby, 
z czego 10 to niepełnoetatowcy (1/2, 
3/5 etatu). Gdyby zsumować etaty, to 
ustawa nie znalazłaby zastosowania. 
Zgodnie jednak z przyjętą powszech-
ną interpretacją – liczy się konkretne 
osoby niezależnie od wymiaru czasu 
pracy – i jeśli dojdzie do zwolnień 
z przyczyn niedotyczących personelu 
– ustawa znajdzie zastosowanie. Nie 
liczymy jednak osób zatrudnionych 
na podstawie rozmaitych umów cy-
wilnoprawnych (o dzieło, agencyjna, 
zlecenia itp.). Podobnie ma się rzecz 
z pracownikami zatrudnionymi na 
podstawie mianowania (art. 11 usta-
wy o zwolnieniach grupowych) oraz 
z pracownikami tymczasowymi za-
trudnianymi przez agencje pracy tym-
czasowej.

Jeśli chodzi o pracodawców, to prawo nie 
czyni żadnych wyjątków. Ustawę stosuje 
się do osób fizycznych, prawnych (np. spó-
łek kapitałowych – z o.o., akcyjnych, fun-
dacji itp.) oraz jednostek bez osobowości 
prawnej (np. spółek cywilnych, osobowych 
spółek handlowych – jawnej, komandyto-
wej), pod warunkiem że zatrudniają co 
najmniej 20 pracowników. Podobnie ma się 
rzecz z urzędami, oddziałami osób praw-
nych i wszelkimi jednostkami, które korzy-
stają z przymiotu pracodawcy w rozumie-
niu art. 3 k.p. Zgodnie z tym przepisem 
pracodawcą jest jednostka organizacyjna, 
choćby nie posiadała osobowości prawnej, 

wypowiedzenie 
umowy przez 

pracodawcę

porozumienie 
stron
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a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają 
one pracowników1.

Dla stosowania ustawy nie ma też znacze-
nia rodzaj umowy o pracę, a więc czy jest to 
umowa na czas nieokreślony, na czas okreś-
lony, na czas wykonania określonej pracy, czy 
też na próbę. Umowę o pracę możemy za-
wrzeć na czas nieokreślony, na czas okreś lony 
lub na czas wykonania określonej pracy 
(art. 25 § 1 k.p.). Jeżeli zachodzi konieczność 
zastępstwa pracownika w czasie jego uspra-
wiedliwionej nieobecności w firmie, praco-
dawca może w tym celu zatrudnić inną osobę 
na podstawie umowy na czas określony, obej-
mujący okres tej nieobecności. Każda z tych 
umów może być poprzedzona umową na 
okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 
Umowa o pracę to umowa wzajemna, na pod-
stawie której pracownik zobowiązuje się 
świadczyć pracę, a pracodawca wypłacać wy-
nagrodzenie. Pamiętajmy, że stosunek pracy 
nawiązujemy w terminie określonym w umo-
wie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli ter-
minu tego nie określono – w dniu zawarcia 
umowy. Zasada ta pociąga za sobą praktycz-
ne konsekwencje. Z tą właśnie chwilą, a nie 
z momentem faktycznego rozpoczęcia wyko-
nywania pracy, powstaje prawo do wyna-
grodzenia oraz do objęcia obowiązkowym 
ubezpieczeniem społecznym. Nie ma zatem 
znaczenia np. okres przedłużających się ba-
dań lekarskich, które są warunkiem koniecz-
nym do dopuszczenia pracownika do pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przepisów ustawy o zwolnieniach grupo-
wych nie stosuje się do pracowników za-
trudnionych na podstawie miano wania.

Unormowania ustawy o zwolnieniach gru-
powych nie są stosowane w przypadkach 
wyłącznej inicjatywy pracownika (rozwiąza-
nia umowy za wypowiedzeniem, jak też bez 
wypowiedzenia) oraz rozwiązania umowy 
przez pracodawcę bez wypowiedzenia, za-
równo z winy pracownika (art. 52 k.p. 
– „dyscyplinarka”), jak i bez winy (np. dłu-
gotrwała choroba).

PRZYKŁAD

Pracownik zakładów chemicznych 
w P., które przechodziły restrukturyza-
cję zatrudnienia, podczas nocnego ob-
chodu zapalił papierosa w miejscu 
składowania łatwopalnych substancji. 
Gdy sprawa wyszła na jaw, kierownik 
działu kadr zwolnił go dyscyplinarnie 
z uwagi na ciężkie naruszenie podsta-
wowych obowiązków pracowniczych. 
W takiej sytuacji nie stosujemy całego 
reżimu zwolnień grupowych i pracow-
nik nie otrzyma odprawy. W ewentual-
nej sprawie sądowej też byłby skazany 
na porażkę.

Przyczyny 
niedotyczące pracownika

Podstawą zastosowania reżimu zwolnień 
grupowych jest konieczność rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 
pracownika. Warto podkreślić, że na grun-
cie starej ustawy o zwolnieniach grupowych 

1  W kontekście pracodawcy warto też wskazać na spółkę cywilną. W przeciwieństwie do wszystkich innych ga-
łęzi prawa na gruncie prawa pracy podmiotem zatrudniającym jest spółka cywilna, a nie poszczególni wspól-
nicy. Wynika to z elastycznego pojęcia pracodawcy, którym na gruncie art. 3 k.p. może być każda jednostka 
organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pra-
cowników. Doktryna i orzecznictwo bardzo liberalnie interpretowały wskazany przepis, stojąc na stanowisku, 
że pracodawcą jest nie tylko spółka cywilna, ale również np. urząd miasta, czyli pewna jednostka pomocnicza 
administracji, którą trudno jest rozpatrywać w charakterze jakiegokolwiek podmiotu praw i obowiązków. Nie-
mniej jednak taki jest obowiązujący ogólnie pogląd, choć trudno nie dostrzec w tym kontekście pewnej nie-
konsekwencji, nie tylko ustawodawcy, ale również praktyki, która z niemalże analogicznego brzmienia art. 3 
k.p. i art. 331 k.c. wysnuwa przeciwstawne wnioski. Różnicą jest oczywiście sformułowanie „której odrębne 
przepisy przyznają zdolność prawną”, co pozwala potraktować spółkę cywilną jako pracodawcę, który nie 
musi mieć zdolności prawnej. Na gruncie art. 3 k.p. taką zdolność spółka cywilna jednak posiada. Z pewno-
ścią traktowanie spółki cywilnej jako pracodawcy pozwala na uniknięcie wielu komplikacji przy prowadzeniu 
przedsiębiorstwa w tej formie, jednak trudno wskazaną konstrukcję uznać za klarowną. Zresztą i w praktyce 
rodzi ona określone komplikacje. Tytułem przykładu można wskazać na bardzo rozpowszechnione w polskich 
firmach (zwłaszcza w sektorze prywatnym) zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. Może dojść 
do sytuacji, w której umowę z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy zawiera spółka cywilna, a z dzieło-
biorcą czy zleceniobiorcą – wszyscy wspólnicy zastępowani przez osobę upoważnioną zgodnie z art. 865 i 866 
k.c. Problemy w sytuacji niewykonywania bądź nienależytego wykonywania postanowień kontraktu i koniecz-
ności złożenia sprawy w sądzie są dość oczywiste. W wyroku z 7 listopada 1995 r. (sygn. akt I PRN 84/95, 
OSNP z 1996 r. nr 12, poz. 170) SN stwierdził wprost, że: wyodrębniona jednostka organizacyjna spółki cywil-
nej zatrudniająca pracowników jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 k.p. i ma zdolność sądową i procesową.

rodzaj
umowy
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(ustawa z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 112, 
poz. 980 z późn. zm.; nie obowiązuje od 
1 stycznia 2004 r.) przyczynami uzasadnia-
jącymi zwolnienia były te dotyczące praco-
dawcy. Obecnie rozszerzono zakres przy-
czyn – są to bowiem wszelkie okoliczności, 
które znajdują się „poza pracownikiem”, 
czyli takie, na które nie ma on bezpośred-
niego wpływu i które pozostają bez związ-
ku z zachowaniami i właściwościami pra-
cownika.

Przyczyna zwolnień grupowych to pojęcie 
bardzo zbliżone do przyczyny wypowiedze-
nia. Wskazanie przez pracodawcę przyczy-
ny wypowiedzenia umowy o pracę stanowi 
oświadczenie wiedzy, a nie oświadczenie 
woli, i dlatego nie podlega wykładni we-
dług reguł określonych w art. 65 § 1 k.c. 
Zgodnie z tym przepisem oświadczenie 
woli należy tak tłumaczyć, jak tego wyma-
gają ze względu na okoliczności, w których 
złożone zostało, zasady współżycia społecz-
nego oraz ustalone zwyczaje. W umowach 
należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar 
stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej 
dosłownym brzmieniu. Kwestia dostatecz-
nie konkretnego i zrozumiałego dla pra-
cownika wskazania przyczyny jest podlega-
jącą ustaleniu okolicznością faktyczną. 
Jeżeli okoliczności wpływające na rozwią-
zanie umowy o pracę z konkretnym pra-
cownikiem (np. niewłaściwe wykonywanie 
obowiązków pracowniczych, brak kwalifi-
kacji, negatywna ocena pracy, utrata zaufa-
nia, długotrwała nieobecność w pracy) 
same w sobie – bez występowania przyczyn 
wymienionych w ustawie o zwolnieniach 
grupowych – nie doprowadziłyby do podję-
cia decyzji o rozwiązaniu z konkretnym 
pracownikiem stosunku pracy (wypowie-
dzeniu zmieniającym), to uzasadniony jest 
pogląd, że taka „współprzyczyna” nie wyłą-
cza stosowania przepisów ustawy, której ce-
lem jest stworzenie osłony ekonomicznej 
dla pracowników zwalnianych z przyczyn 
dotyczących zakładów pracy, a nie z innych 
przyczyn (por. wyrok SN z 11 lutego 
2005 r., sygn. akt I PK 178/04, niepubliko-
wany).

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę 
obowiązek podawania przyczyny w oświad-
czeniu o wypowiedzeniu umowy na czas 
nieokreślony lub rozwiązaniu bez wypowie-
dzenia (art. 30 § 4 k.p.). Pracodawca nie ma 
natomiast obowiązku podawania podstawy 

prawnej wypowiedzenia ani nie może przy-
czyny zastąpić swoją oceną. Podanie przy-
czyny może nastąpić w odrębnym piśmie 
doręczonym pracownikowi wcześniej lub 
równocześnie z pismem zawierającym wy-
powiedzenie umowy. O ile obowiązek ten 
przy wypowiedzeniu odnosi się wyłącznie 
do umów zawartych na czas nieokreślony, 
o tyle w przypadku rozwiązania bez wypo-
wiedzenia dotyczy wszystkich rodzajów 
umów.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przyczyna wypowiedzenia powinna być:
■  prawdziwa – oznacza to rzeczywiste ist-

nienie przyczyny rozwiązania stosunku 
pracy. Musi ona znajdować potwierdze-
nie w całokształcie okoliczności uza-
sadniających rozwiązanie, a nie być 
tylko supozycją lub przypuszczeniem 
pracodawcy. Naruszeniem art. 30 
§ 4 k.p. jest podanie innej przyczyny 
niż uzasadniająca rozwiązanie umo-
wy o pracę, a więc wskazanie przyczyny 
„nierzeczywistej”;

■  konkretna – oznacza to konieczność 
precyzyjnego określenia przyczyny, 
przy czym należy ją oceniać z uwzględ-
nieniem innych, znanych pracowniko-
wi okoliczności uściślających. Wskaza-
nie faktów i rzeczowych okoliczności 
dotyczących osoby pracownika bądź 
jego zachowania w procesie świadcze-
nia pracy lub zdarzeń – także niezależ-
nych od niego – mających wpływ na de-
cyzję pracodawcy, spełnia warunek 
podania przyczyny konkretnej. Nie wy-
starczy zatem ogólny zwrot (np. utrata 
zaufania do pracownika) lub powtórze-
nie wyrażeń ustawowych (np. narusze-
nie obowiązków pracowniczych), jeżeli 
nie jest połączone ze wskazaniem kon-
kretnych okoliczności, które taki ogól-
ny wniosek uzasadniają. Jeżeli jednak 
wskazanie w piśmie wypowiadającym 
utraty zaufania pracodawcy do pracow-
nika wystarczająco konkretyzuje tę 
przyczynę w kontekście znanych pra-
cownikowi warunków, postawionych 
mu wcześniej przez pracodawcę, zwięz-
łość tak sformułowanej przyczyny wy-
powiedzenia mieści się w granicach 
konkretności przyczyny wymaganej 
art. 30 § 4 k.p.

Naruszeniem art. 30 § 4 k.p. jest brak 
wskazania przyczyny wypowiedzenia, uję-
cie jej w sposób zbyt ogólnikowy, a także 

oświadczenie 
wiedzy
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podanie innej przyczyny niż uzasadniająca 
rozwiązanie umowy. Naruszenie prawa ma 
także miejsce wówczas, gdy pracodawca nie 
wskazuje w ogóle przyczyny wypowiedze-
nia bądź gdy wskazana przez niego przy-
czyna jest niedostatecznie konkretna, 
a przez to niezrozumiała dla pracownika. 
Użyty w art. 30 § 4 k.p. termin „przyczyna 
uzasadniająca” nie ogranicza pracodawcy 
do podania wyłącznie jednej z nich. Praco-
dawca winien podać wszystkie powody, 
które uzasadniają rozwiązanie umowy 
o pracę. Podanie w piśmie wypowiadają-
cym pracownikowi umowę o pracę zarzutu 
„niewłaściwego wywiązywania się z obo-

wiązków” nie jest wystarczające. Z kolei 
pracownik jest zwolniony od obowiązku po-
dawania przyczyny uzasadniającej wypo-
wiedzenie umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony. Obowiązek ten jednak istnie-
je w przypadku rozwiązania przez pracow-
nika umowy bez wypowiedzenia. Przyczy-
na, która okazała się niewystarczająca do 
uzasadnienia niezwłocznego rozwiązania 
umowy o pracę z winy pracownika (art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p.), może być uzasadnioną przy-
czyną wypowiedzenia umowy o pracę w ro-
zumieniu art. 30 § 4 i art. 45 § 1 k.p. po pra-
womocnym przywróceniu do pracy, jeżeli 
jest nadal aktualna2.

2  Przy czy nę wy po wie dze nia szcze gó ło wo omó wił SN w uchwa le z 27 czerw ca 1985 r. (sygn. akt III PZP 
10/85, OSNC z 1985 r. nr 11, poz. 164): 

  I. Przy wy kład ni okre śle nia „nie uza sad nio ne wy po wie dze nie” uży te go w art. 45 k.p. na le ży się kie ro wać za sa-
da mi ustro ju i ce la mi Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej (art. 7 k.p.). 

  II. Oce na za sad no ści wy po wie dze nia umo wy o pra cę w ra mach art. 45 k.p. po win na być do ko na na z uwzględ-
nie niem słusz nych in te re sów za kła du pra cy oraz przy mio tów pra cow ni ka zwią za nych ze sto sun kiem pra cy. 
In ne oko licz no ści do ty czą ce pra cow ni ka, niezwią za ne ze sto sun kiem pra cy, mo gą w wy jąt ko wych wy pad kach 
sta no wić pod sta wę uzna nia na za sa dzie art. 8 k.p., że wy po wie dze nie jest sprzecz ne z za sa da mi współ ży cia 
spo łecz ne go. 

  III. Oko licz no ści prze ma wia ją ce za ochro ną pra cow ni ka przed wy po wie dze niem uwzględ nia się w sto sun ku 
do pra cow ni ków su mien nie i sta ran nie wy ko nu ją cych obo wiąz ki pra cow ni cze i prze strze ga ją cych dys cy pli ny 
pra cy. 

  IV. Dla uzna nia za sad no ści wy po wie dze nia de cy du ją ce zna cze nie ma ro dzaj i cię żar ga tun ko wy przy czy ny 
wy po wie dze nia. Wa ga tej przy czy ny mo że prze są dzać o bez sku tecz no ści po wo ły wa nia się pra cow ni ka na oko-
licz no ści do ty czą ce je go in te re su. 

  V. W sto sun ku do pra cow ni ków na sta no wi skach kie row ni czych i sa mo dziel nych na le ży sto so wać ostrzej sze 
kry te ria oce ny przy czyn uza sad nia ją cych wy po wie dze nie. 

  VI. Nie na le ży te wy ko ny wa nie obo wiąz ków pra cow ni czych sta no wi uza sad nio ną przy czy nę wy po wie dze nia 
nie tyl ko wte dy, gdy jest za wi nio ne, lecz tak że gdy jest nie za wi nio ne przez pra cow ni ka. Jed nak że jed no ra zo we 
drob ne uchy bie nie obo wiąz kom z re gu ły nie uza sad nia wy po wie dze nia. 

  VII. Za sto so wa nie wo bec pra cow ni ka ka ry po rząd ko wej za okre ślo ne prze wi nie nie nie stoi na prze szko dzie 
uzna niu, że uza sad nia ono wy po wie dze nie umo wy o pra cę, je że li wa ga te go prze wi nie nia jest znacz na. 

  VIII. Przy czy nę wy po wie dze nia mo gą sta no wić rów nież oko licz no ści nie za leż ne od pra cow ni ka, je że li prze ma-
wia za tym uza sad nio ny in te res za kła du pra cy. 

  IX. Zmniej sze nie sta nu za trud nie nia w za kła dzie pra cy sta no wi uza sad nio ną przy czy nę wy po wie dze nia. 
Or gan roz pa tru ją cy spo ry pra cow ni cze nie jest po wo ła ny do ba da nia za sad no ści i ce lo wo ści zmniej sze nia 
sta nu za trud nie nia. Oko licz no ści jed nak prze ma wia ją ce za ochro ną pra cow ni ka mo gą po wo do wać, że wy-
po wie dze nie umo wy kon kret ne mu pra cow ni ko wi jest nie uza sad nio ne lub sprzecz ne z za sa da mi współ ży cia 
spo łecz ne go. 

  X. Za sad ność wy po wie dze nia nie jest uza leż nio na od uprzed nie go za ofe ro wa nia pra cow ni ko wi przez za kład 
pra cy in nej od po wied niej pra cy, któ rą dys po nu je za kład pra cy, chy ba że obo wią zek ta ki wy ni ka z prze pi su. 

  XI. Przy czy na wy po wie dze nia po win na być praw dzi wa i kon kret na. 
  XII. Oko licz no ści uza sad nia ją ce wy po wie dze nie po win ny ist nieć przed za wia do mie niem wła ści we go or ga nu 

związ ku za wo do we go o za mia rze wy po wie dze nia (art. 38 § 1 k.p.), a gdy współ dzia ła nie ze związ kiem za wo-
do wym nie jest wy ma ga ne lub moż li we – naj póź niej w da cie zło że nia pra cow ni ko wi oświad cze nia wo li o wy-
po wie dze niu. 

  XIII. Wy po wie dze nie nie jest ogra ni czo ne ter mi nem od ujaw nie nia przy czy ny uza sad nia ją cej roz wią za nie 
umo wy. Je że li jed nak oko licz ność uza sad nia ją ca wy po wie dze nie na sku tek upły wu cza su sta ła się nie ak tu al-
na ze wzglę du na cel wy po wie dze nia, mo że być ono uzna ne za nie uza sad nio ne. 

  XIV. Wy po wie dze nie wa run ków pra cy i pła cy mo że być uza sad nio ne za rów no przy czy na mi sta no wią cy mi pod-
sta wę wy po wie dze nia umo wy o pra cę, jak i in ny mi przy czy na mi ade kwat ny mi do wy po wie dze nia wa run ków 
pra cy i pła cy. Przy roz wa ża niu oko licz no ści prze ma wia ją cych za ochro ną pra cow ni ka na le ży mieć na uwa dze, 
że w wy ni ku wy po wie dze nia wa run ków pra cy i pła cy pra cow nik nie zo sta je po zba wio ny pra cy i środ ków eg zy-
sten cji.

brak przyczyny 
wypowiedzenia

wina 
pracownika
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Tabela 1. Przykładowe przyczyny rozwiązania stosunku pracy niedotyczące pracownika 
w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych

Przy czy na Opis

1 2
Przy czy ny eko no micz ne Mo że to być zła kon dy cja fi nan so wa pra co daw cy. Moż na tu 

wska zać nie tyl ko na za gro że nie upa dło ścią, ale rów nież na re-
al ne za gro że nie utra tą płyn no ści fi nan so wej w naj bliż szej przy-
szło ści. Nie bę dzie z ko lei z pew no ścią ta ką przy czy ną przej ścio-
we za chwia nie płyn no ści spo wo do wa ne np. jed no ra zo wym 
du żym wy dat kiem (za ku pem ma szy ny). Jak stwier dził SN 
w wy ro ku z 20 paź dzier ni ka 1998 r. (sygn. akt I PKN 393/98, 
OSNP z 1999 r. nr 23, poz. 746), przy zwol nie niach z przy czyn 
eko no micz nych nie jest wy ma ga ne wcze śniej sze wpro wa dze nie 
zmian w re gu la mi nie i sche ma cie or ga ni za cji za kła du pra cy, jak 
rów nież w re gu la mi nie pra cy pod le ga ją cym z mo cy art. 104 
§ 1 k.p., w uzgod nie niu z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą.

Zmia ny or ga ni za cyj ne Jest to re or ga ni za cja za kła du pra cy zwią za na np. z li kwi da cją 
dzia łu lub kon kret ne go sta no wi ska pra cy, prze nie sie nie za kła du 
pra cy z jed nej miej sco wo ści do in nej, łą cze nie sta no wisk itp. 
Sąd nie bę dzie tu in ge ro wał w sa mą za sad ność prze pro wa dze-
nia re or ga ni za cji, gdyż na le ży to do sfe ry wła ści ciel skiej za rzą-
du fir mą. Waż ne jest jed nak to, że pro ces re or ga ni za cji mu si być 
rze czy wi sty i prze pro wa dza ny pra wi dło wo. Jak wska zał SN 
w wy ro ku z 4 wrze śnia 2007 r. (sygn. akt I PK 92/07, M.P.Pr. 
z 2008 r. nr 2, poz. 93): oce na, czy wy stą pi ła po zor na li kwi da cja 
sta no wi ska pra cy, po le ga na po rów na niu wa run ków za trud nie nia 
(tre ści sto sun ku pra cy) na no wym sta no wi sku z ty mi wa run ka mi 
na sta no wi sku zli kwi do wa nym.

Zmia ny pro duk cyj ne Ty tu łem przy kła du moż na tu wska zać na zmia nę pro fi lu pro-
duk cji. Bę dzie to pod typ po przed niej po zy cji – zmia ny pro duk-
cyj ne miesz czą się prze cież w po ję ciu re or ga ni za cji. Istot ne jest 
jed nak to, że mo gą sta no wić sa mo dziel ną pod sta wę prze pro wa-
dze nia zwol nień gru po wych. Je śli za tem spół ka cy wil na dzia-
łają ca w bran ży me blar skiej roz pocz nie han del an ty ka mi 
i w związ ku z tym zwol ni kil ka osób pra cu ją cych ja ko sto la rze, 
to jest uza sad nio na przy czy na zwol nień gru po wych.

Zmia ny tech no lo gicz ne Bę dą to zmia ny zwią za ne z po pra wą wa run ków pra cy (uspraw-
nie nie pro duk cji, wzrost wy daj no ści, po pra wa ja ko ści) lub śro-
do wi ska na tu ral ne go. Ty tu łem przy kła du moż na wska zać, że 
za in sta lo wa nie no wej w peł ni zme cha ni zo wa nej li nii pro duk cyj-
nej w przed się bior stwie mo że po cią gać za so bą ko niecz ność 
zwol nie nia osób za trud nio nych przy sta rej li nii.

Li kwi da cja za kła du pra cy Przy czy ną zwol nień gru po wych jest z pew no ścią cał ko wi te, sta łe, 
fak tycz ne unie ru cho mie nie za kła du pra cy ja ko ca ło ści. Li kwi da-
cja cał ko wi ta ma miej sce wów czas, gdy ża den in ny za kład nie sta-
je się fak tycz nym na stęp cą zli kwi do wa ne go za kła du, a za kład li-
kwi do wa ny prze sta je ist nieć za rów no w sfe rze fak tu, jak i pra wa. 
Przy czy ną zwol nie nia mo że być rów nież li kwi da cja jed nost ki or-
ga ni za cyj nej pra co daw cy czy li kwi da cja po szcze gól nych sta no-
wisk pra cy. Przy roz wią zy wa niu z pra cow ni ka mi sto sun ków pra-
cy w ra mach gru po we go zwol nie nia z po wo du ogło sze nia 
upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy sto su je się prze pi sy art. 411 
§ 1 k.p., art. 177 § 4 i 5, art. 1861 k.p., art. 1868 k.p. i art. 196 
pkt 2 k.p., a tak że od ręb ne prze pi sy re gu lu ją ce roz wiązy wa nie 
z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z ta kie go po wo du. Ozna cza to,   



15 lipca – 4 sierpnia 2014

Zwolnienia grupowe w firmie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  27–28  (841–842) 11

1 2
że sto su je się prze pi sy art. 38, 39 i 41 k.p.3, a tak że prze pi sy 
szczegól ne do ty czą ce ochro ny pra cow ni ków przed wy po wie dze-
niem lub roz wią za niem umo wy o pra cę. Moż li we jest roz wią za nie 
przez pra co daw cę umo wy o pra cę za wy po wie dze niem w okre sie 
cią ży lub urlo pu ma cie rzyń skie go. W ta kim wy pad ku pra co daw ca 
jest obo wią za ny uzgod nić z re pre zen tu ją cą pra cow ni cę za kła do wą 
or ga ni za cją związ ko wą ter min roz wią za nia umo wy o pra cę. W ra-
zie nie moż no ści za pew nie nia w tym okre sie in ne go za trud nie nia, 
pra cow ni cy przy słu gu ją świad cze nia okre ślo ne w od ręb nych prze-
pi sach. Okres po bie ra nia tych świad czeń wli cza się do okre su za-
trud nie nia, od któ re go za le żą upraw nie nia pra cow ni cze. Moż li we 
jest też zwol nie nie oso by prze by wa ją cej na urlo pie wy cho waw-
czym, jak rów nież pra cow ni ka upraw nio ne go do urlo pu wy cho-
waw cze go wy ko nu ją ce go pra cę w ob ni żo nym wy mia rze cza su pra-
cy oraz roz wią za nie za wy po wie dze niem umo wy o pra cę za war tej 
w ce lu przy go to wa nia za wo do we go mło do cia ne go.

Ogło sze nie upa dło ści 
za kła du pra cy 

Upa dłość to stan praw ny prze wi dzia ny w usta wie z dnia 28 lu te go 
2003 r. – Pra wo upa dło ścio we i na praw cze (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1112; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613) ogła sza ny przez sąd 
w sto sun ku do dłuż ni ka, któ ry stał się nie wy pła cal ny. Dłuż ni ka 
uwa ża się za nie wy pła cal ne go, je że li nie wy ko nu je swo ich wy ma-
gal nych zo bo wią zań pie nięż nych. Nie wy pła cal ny jest tak że dłuż nik 
bę dą cy oso bą praw ną (spół ka ak cyj na, z o.o.) lub jed nost ką or ga ni-
za cyj ną, któ rej usta wa przy zna je zdol ność praw ną (spół ka jaw na, 
ko man dy to wa), w sy tu acji gdy je go pa sy wa prze wyż sza ją ak ty wa, 
choć by na bie żą co wy ko ny wał swo je zo bo wią za nia. Na czel ną za sa-
dą po stę po wa nia upa dło ścio we go jest pro wa dze nie go w ta ki spo-
sób, aby rosz cze nia wie rzy cie li mo gły zo stać za spo ko jo ne w jak naj-
wyż szym stop niu, a je śli ra cjo nal ne wzglę dy na to po zwo lą 
– do tych cza so we przed się bior stwo dłuż ni ka zo sta ło za cho wa ne.  
Z sa mej isto ty upa dło ści pod mio tem po stę po wa nia jest przed się-
bior ca w ro zu mie niu k.c. Prze pi sy usta wy sto su je się tak że do: spó -
łek z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią i spół ek ak cyj nych nie pro wa-
dzą cych dzia łal no ści go spo dar czej; wspól ni ków oso bo wych spół ek 
han dlo wych, po no szą cych od po wie dzial ność za zo bo wią za nia spół-
ki bez ogra ni cze nia ca łym swo im ma jąt kiem; wspól ni ków spół ki 
part ner skiej. Przy roz wią zy wa niu z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy 
w ra mach gru po we go zwol nie nia z po wo du ogło sze nia upa dło ści 
lub li kwi da cji pra co daw cy sto su je się prze pi sy art. 411 § 1, art. 177 
§ 4 i 5, art. 1861, art. 1868 k.p. i art. 196 pkt 2 k.p., a tak że od ręb ne 
prze pi sy re gu lu ją ce roz wią zy wa nie z pra cow ni ka mi sto sun ków pra-
cy z ta kie go po wo du.

3  Art. 38 k.p.
 § 1.  O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca 

zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę 
uzasadniającą rozwiązanie umowy.

 § 2.  Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w cią-
gu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

 § 3. (skreślony).
 § 4. (skreślony).
 § 5.  Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska 

w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.
 Art. 39 k.p.
  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata 

do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem tego wieku.

 Art. 41 k.p.
  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej uspra-

wiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia.
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Wskazane w tabeli nr 1 przyczyny muszą ist-
nieć w dniu składania oświadczenia woli o wy-
powiedzeniu stosunku pracy z przyczyn doty-
czących zakładu pracy. Pracodawca powinien 
pamiętać, że w piśmie rozwiązującym umowę 
o pracę zawsze należy wyraźnie określić przy-
czynę dokonywanego zwolnienia. W podobny 
sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w wy-
roku z 4 lipca 2001 r. (sygn. akt I PKN 534/00, 
OSNP z 2003 r. nr 10, poz. 250), w którym 
stwierdził, że pracodawca powinien wyraźnie 
określić w piśmie rozwiązującym umowę 
o pracę okoliczności wymienione w art. 1 usta-
wy o zwolnieniach grupowych, jeżeli uważa je 
za przyczynę wypowiedzenia.

Dobór 
zwalnianych pracowników

Ustalając kryteria doboru pracowników, 
pracodawca powinien brać pod uwagę nie 
tylko ich przydatność do wykonywania pracy, 
ale także ich sytuację życiową. Ustawa o zwol-
nieniach grupowych nie wskazuje, jakimi 
kryteriami powinien kierować się pracodaw-
ca przy wyborze pracowników przewidzia-
nych do zwolnienia. Z pewnością powinny 
być one jasno i klarownie sformułowane, tak 
aby mogły stanowić przedmiot weryfikacji 
przed sądem pracy. Wprawdzie kontroli sądu 
nie podlega ocena zasadności przyjętej przez 
pracodawcę decyzji o zmianie struktury orga-
nizacyjnej zakładu pracy w celu racjonalizacji 
i ograniczenia zatrudnienia pracowników, to 
jednak sąd bada zasadność i słuszność przyję-
tych kryteriów doboru i kwalifikowania pra-
cowników do zwolnienia z pracy (wyrok SN 
z 27 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 401/97, 
OSNP z 1998 r. nr 18, poz. 542).

Dążąc do zatrzymana najbardziej wydaj-
nych i przydatnych pracowników, pracodawca 
może brać pod uwagę: staż pracy, poziom 
kwalifikacji zawodowych, wykształcenie, do-
świadczenie zawodowe, dotychczasowy prze-
bieg kariery, szczególne umiejętności i predys-
pozycje do wykonywania pracy określonego 
rodzaju, stosunek do obowiązków pracowni-

czych, umiejętność współpracy w zespole lub 
też wysokość absencji chorobowych. Przyjęte 
przez pracodawcę kryteria wyboru pracowni-
ków do zwolnienia w postaci stażu pracy i po-
ziomu kwalifikacji zawodowych nie wyłączają 
możliwości zwolnienia pracownika mającego 
wyższe, w porównaniu z innymi, kwalifikacje 
zawodowe i staż pracy, jeżeli pracownik ten 
nie przestrzega dyscypliny pracy (wyrok SN 
z 6 marca 2003 r., sygn. akt I PK 82/02, niepu-
blikowany). W wyroku z 16 września 1997 r. 
(sygn. akt I PKN 259/97, OSNP z 1998 r. nr 12, 
poz. 363) Sąd Najwyższy  stwierdził, że zakła-
dowy staż pracy nie może być jedynym kryte-
rium typowania pracowników do rozwiązania 
z nimi stosunków pracy w ramach tzw. zwol-
nień grupowych. Podobnie wadliwe jest też 
dokonanie doboru pracowników do zwolnie-
nia jedynie na podstawie wysokości ich wyna-
grodzenia za pracę, z pominięciem poziomu 
kwalifikacji zawodowych, stażu pracy oraz 
stosunku do obowiązków pracowniczych (wy-
rok SN z 15 grudnia 2004 r., sygn. akt I PK 
97/04, OSNP z 2005 r. nr 24, poz. 389). Doko-
nując wyboru pracowników do zwolnienia 
grupowego, pracodawca nie może kierować 
się wyłącznie własnymi potrzebami pod kątem 
efektywności i przydatności pracownika do 
wykonywania pracy. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego z 27 lutego 1997 r. (sygn. 
akt I PKN 20/97, OSNP z 1997 r. nr 21, 
poz. 417) klauzula generalna zawarta w art. 45 
k.p.4 odnosi się do wszystkich wypowiedzeń 
umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, 
a więc także do wypowiedzeń dokonywanych 
z przyczyn niedotyczących pracownika. Ozna-
cza to, że w razie zakwestionowania wypowie-
dzenia umowy o pracę w trybie zwolnień gru-
powych przez zwolnionego pracownika sąd 
pracy będzie badał nie tylko zgodność wypo-
wiedzenia z przepisami prawa, ale także z za-
sadami współżycia społecznego (art. 8 k.p.). 
Z tych względów pracodawca powinien przy 
wyborze pracowników do zwolnienia brać pod 
uwagę także osobistą, rodzinną i materialną 
sytuację pracownika. Pracodawca powinien 
więc przeznaczyć do zwolnienia takich pra-
cowników, dla których utrata pracy będzie sta-

4  Zgodnie z art. 45 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania 
pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywró-
ceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględ-
nić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że 
uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszko-
dowaniu. Zasady tej nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 k.p. i 177 k.p., oraz w przepisach 
szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, 
chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych 
w art. 411 k.p.; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

kryteria
 doboru

kwalifikacje 
zawodowe
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nowiła jak najmniejszą dotkliwość ze 
względu na np. wykonywanie zawodu 
poszukiwanego na rynku lub posiadanie 
dodatkowego wykształcenia (upraw-
nień) umożliwiającego podjęcie innego 
zatrudnienia, dodatkowe możliwości za-
robkowania, posiadanie innych źródeł 
dochodu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Uzyskanie przez pracownika prawa do 
wcześniejszej emerytury może uza-
sadniać jego wybór do rozwiązania 
umowy o pracę za wypowiedzeniem, 
jeżeli następuje ograniczenie zatrud-
nienia w wyniku połączenia dwóch 
stanowisk pracy.

CO NA TO SĄD?
Program redukcji etatów może urzeczy-
wistnić się w formie kumulacji stanowisk 
pracowniczych. Wówczas obsada jedne-
go z nich staje się dla pracodawcy zbęd-
na. Naturalną koleją rzeczy następuje 
wybór pracownika podlegającego zwol-
nieniu, przy czym swoboda tego wyboru, 
jako przejaw ogólniejszej i chronionej 
przez art. 20 i 22 Konstytucji RP swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
może być pracodawcy ograniczona tyl-
ko na podstawie ustawy. Pracodawca 
jest w takiej sytuacji uprawniony do po-
zostawienia na stanowisku pracownika 
o porównywalnych kwalifikacjach zawo-
dowych, stażu i predyspozycjach, róż-
niącym się większą dyspozycyjnością, 
a tym samym stwarzającym większe 
prawdopodobieństwo, że pracownik ten 
nie wywoła zakłóceń w funkcjonowaniu 
określonej jednostki organizacyjnej pra-
codawcy.
Wyrok SN z 8 grudnia 2005 r. sygn. 
akt I PK 100/05, „Wokanda” z 2006 r. 
nr 6, poz. 28

Konsultacje

Pracodawca zamierzający zmniejszyć 
zatrudnienie jest zobowiązany do zacho-
wania szczególnej procedury, której ce-
lem jest zawarcie porozumienia określa-
jącego zasady postępowania w sprawach 
dotyczących personelu.   Pracodawca ma 
obowiązek skonsultować zamiar grupo-
wego zwolnienia z działającymi u niego 
zakładowymi organizacjami związkowy-
mi (art. 2 ust. 1 ustawy o zwolnieniach 

grupowych). Z przymiotu takiego korzy-
sta organizacja, która spełnia warunki 
wymienione w art. 251 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych. Zgodnie 
z tym przepisem uprawnienia zakłado-
wej organizacji związkowej przysługują 
organizacji zrzeszającej co najmniej 
10 członków będących:
■ pracownikami lub osobami wykonują-

cymi pracę na podstawie umowy 
o pracę nakładczą u pracodawcy obję-
tego działaniem tej organizacji albo

■ funkcjonariuszami, o których mowa 
w art. 2 ust. 6 ustawy (Policji, Straży 
Granicznej i Służby Więziennej, stra-
żakami Państwowej Straży Pożarnej, 
a także pracownikami Najwyższej Izby 
Kontroli), pełniącymi służbę w jedno-
stce objętej działaniem tej organizacji.
Organizacja przedstawia co kwartał 

– według stanu na ostatni dzień kwartału 
– w terminie do 10. dnia miesiąca nastę-
pującego po tym kwartale, pracodawcy 
albo dowódcy jednostki informację o łącz-
nej liczbie członków tej organizacji 
(w tym o liczbie członków własnych). 
Konsultacja dotyczy m.in. możliwości 
uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru 
zwolnienia oraz spraw pracowniczych 
związanych ze zwolnieniem, w tym 
zwłaszcza możliwości przekwalifikowa-
nia, a także uzyskania przez zwolnionych 
innego zatrudnienia. Pracodawca ma 
obowiązek zawiadomić związek na piś-
mie o przyczynach redukcji, liczbie za-
trudnionych i grupach zawodowych, do 
których należą, grupach pracowników 
objętych zamiarem zwolnienia, okresie, 
w ciągu którego nastąpi zwolnienie, pro-
ponowanych kryteriach doboru osób, ko-
lejności zwolnień, propozycjach rozstrzy-
gnięcia spraw pracowniczych (jeżeli 
obejmują one świadczenia pieniężne jest 
obowiązany dodatkowo przedstawić spo-
sób ustalania ich wysokości). Jak widzimy 
spraw jest sporo i są one dość uciążliwe, 
ale na szczęście dla pracodawców związki 
zawodowe w prywatnych firmach nie wy-
stępują zbyt często – pracownicy traktują 
je zazwyczaj jako relikt zeszłej epoki i nie 
są chętni do zrzeszania. Niemniej jednak 
dochowanie procedury przewidzianej 
w art. 2–4 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych jest obligatoryjne, a jej pominięcie 
kreuje po stronie pracowników roszczenia 
przewidziane w Kodeksie pracy, tj. o uzna-
nie wypowiedzenia za bezskuteczne, 
o przywrócenie do pracy na poprzednich 
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warunkach albo o odszkodowanie. Bez jej za-
chowania zwolnienie może okazać się niesku-
teczne albo przynajmniej mocno wydłużone 
w czasie.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o zwolnie-
niach grupowych pracodawca przekazuje 
związkom informacje w terminie umożliwiają-
cym zgłoszenie w ramach konsultacji propozy-
cji dotyczących wskazanych spraw. W trakcie 
konsultacji jest zobowiązany przekazać związ-
kom także inne informacje, jeżeli mogą one 
mieć wpływ na przebieg konsultacji oraz treść 
porozumienia. Ponadto cały zasób wskazanej 
wiedzy trzeba przekazać na piśmie powiato-
wemu urzędowi pracy – z wyłączeniem jednak 
informacji dotyczących pieniędzy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli u pracodawcy nie działają zakłado-
we organizacje związkowe, ich uprawnie-
nia przysługują przedstawicielom pracow-
ników.

Porozumienie
Pracodawca i zakładowe organizacje związ-

kowe zawierają porozumienie w terminie nie 
dłuższym niż 20 dni od zawiadomienia (art. 3 
ustawy o zwolnieniach grupowych). Określa 
się w nim zasady postępowania w sprawach 
dotyczących redukowanego personelu, a tak-
że obowiązki pracodawcy w zakresie nie-
zbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw 
pracowniczych związanych ze zwolnieniem. 
Po zawarciu porozumienia pracodawca za-
wiadamia na piśmie powiatowy urząd pracy 
o ustaleniach dotyczących grupowego zwol-
nienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwal-
nianych oraz o przyczynach ich zwolnienia, 
okresie, w ciągu którego ma być dokonane 
zwolnienie, a także o przebiegu konsultacji. 
Kopię zawiadomienia należy przekazać 
związkom, które mogą przedstawić urzędowi 
pracy swoją opinię. Jeżeli u danego praco-
dawcy nie działają zakładowe organizacje 
związkowe, dotyczy to odpowiednio przed-
stawicieli pracowników wyłonionych w try-
bie przyjętym u danego pracodawcy. W razie 
zakończenia działalności pracodawcy wsku-
tek prawomocnego orzeczenia sądowego za-
wiadomienie jest wymagane, gdy z takim 
wnioskiem wystąpi właściwy powiatowy 
urząd pracy.

Warto nadmienić, że porozumienie stanowi 
źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p. 
i może stanowić podstawę indywidualnych 
roszczeń pracowników.

CO NA TO SĄD?
W przypadku zamiaru dokonania zwolnień 
grupowych w podmiotach posiadających 
wielokomórkową organizację, konieczne jest 
przeprowadzenie wyboru spośród wszystkich 
pracowników danego pracodawcy, nie zaś 
dokonywanie oceny zasadności zwolnienia 
wyłącznie pracowników wybranej jednostki.
Wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt I PK 
50/06, M.Prawn. z 2006 r. nr 17, poz. 904

Możliwość wypowiedzenia 
definitywnego

W polskim prawie stosunek pracy podlega 
ścisłej prawnej ochronie jako związek dwóch 
podmiotów o nierównej pozycji ekonomicznej 
i organizacyjnej. Nie jest to jednak ochrona bez-
względna. Przy wypowiadaniu pracownikom 
stosunków pracy w ramach grupowego zwol-
nienia nie stosuje się w zasadzie regulacji 
z art. 38 k.p. (obowiązek „indywidualnej kon-
sultacji”) i 41 k.p. (ochrona pracy w czasie urlo-
pu i innej usprawiedliwionej nieobecności), 
a także przepisów odrębnych dotyczących 
szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem stosunku pracy. Z kolei w ra-
zie niezawarcia omówionego porozumienia 
przy wypowiadaniu stosunków pracy, a także 
warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 k.p. 
W takim wypadku pracodawca musi więc indy-
widualnie skonsultować ze związkami zamiar 
wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, 
a związek może w ciągu 5 dni zgłosić na piśmie 
umotywowane zastrzeżenia. Dalej prawo sta-
nowi, że w sytuacjach, o których mowa w art. 41 
k.p., wypowiedzenie jest dopuszczalne w czasie 
urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, 
a także w czasie innej usprawiedliwionej nie-
obecności pracownika, jeżeli upłynął już okres 
uprawniający pracodawcę do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 53 
§ 1 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę 
o pracę bez wypowiedzenia:
■ jeżeli niezdolność pracownika do pracy 

wskutek choroby trwa:
–  dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik 

był zatrudniony u danego pracodawcy 
krócej niż 6 miesięcy,

–  dłużej niż łączny okres pobierania z tego 
tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobie-
rania świadczenia rehabilitacyjnego przez 
pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był 
zatrudniony u danego pracodawcy co naj-
mniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowana wypadkiem 
przy pracy albo chorobą zawodową,

powiatowy 
urząd pracy

prawna 
ochrona
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■ w razie usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy z innych przyczyn, 
trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Wypowiedzenie zmieniające

Z kolei wypowiedzenie warunków pracy 
i płacy (zmieniające) w sytuacjach, o których 
mowa w art. 41 k.p., jest dopuszczalne nieza-
leżnie od okresu trwania urlopu lub innej 
usprawiedliwionej nieobecności. Jest to zna-
czące ograniczenie ochrony zatrudnienia. Wy-
powiedzenie warunków pracy lub płacy uważa 
się za dokonane, jeżeli pracownikowi zapropo-
nowano na piśmie nowe warunki. W razie od-
mowy przyjęcia zaproponowanych warunków, 

umowa o pracę rozwiązuje się z upływem 
okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli 
pracownik przed upływem połowy okresu wy-
powiedzenia nie złoży oświadczenia o odmo-
wie przyjęcia zaproponowanych warunków, 
uważa się, że wyraził na nie zgodę; pismo pra-
codawcy wypowiadające warunki pracy lub 
płacy powinno zawierać pouczenie w tej spra-
wie. W razie braku takiego pouczenia, pra-
cownik może do końca okresu wypowiedze-
nia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia 
zaproponowanych warunków. Jak widzimy, 
wypowiedzenie zmieniające polega na jedno-
stronnym złożeniu oświadczenia woli przez 
wypowiadającego w kwestii zmiany istotnych 
warunków umowy bez naruszenia więzi łączą-
cej pracodawcę z pracownikiem5.

Tabela 2. Dopuszczalność wypowiedzenia zmieniającego w ustawie o zwolnieniach gru-
powych

W okre sie ob ję cia szcze gól ną ochro ną przed zwol nie niem pra co daw ca mo że wy po wie dzieć 
do tych cza so we wa run ki pra cy i pła cy pra cow ni ko wi:

Podstawa prawna Opis

1 2

Art. 5 ust. 5 pkt 1 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

O któ rym mo wa w art. 39 k.p. (pra cow nik w czte ro let nim okre-
sie ochron nym przed eme ry tu rą) i 177 k.p. (ko bie ta w cią ży oraz 
w trak cie urlo pu ma cie rzyń skie go i oj ciec w trak cie urlo pu na pra-
wach urlo pu ma cie rzyń skie go). Jak wska zał SN w wy ro ku z 21 li sto-
pa da 2006 r. (sygn. akt II PK 52/06, OSNP z 2007 r. nr 23–24, poz. 349): 
okre su urlo pu ma cie rzyń skie go nie za li cza się do okre su urlo pu trwa-
ją ce go co naj mniej trzy mie sią ce (nie su mu je się z okre sem in ne go urlo-
pu), w cza sie któ re go do pusz czal ne jest wy po wie dze nie sto sun ku pra cy 
z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków w sy tu acjach, o któ rych mo-
wa w art. 41 k.p. (art. 5 ust. 5 pkt 1 w związ ku z art. 5 ust. 3 usta wy 
o zwol nie niach gru po wych). 

Art. 5 ust. 5 pkt 2 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem ra dy pra cow ni czej przed się bior stwa 
pań stwo we go. Zgod nie z art. 13 ust. 1 usta wy z dnia 25 wrze ś -
nia 1981 r. o sa mo rzą dzie za ło gi przed się bior stwa pań stwo we-
go (Dz.U. nr 24, poz. 123; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 550) 
ra da pra cow ni cza przed się bior stwa skła da się z pięt na stu człon-
ków. Sta tut sa mo rzą du za ło gi mo że usta lić in ną licz bę człon-
ków ra dy pra cow ni czej. Ra dę pra cow ni czą wy bie ra ją pra cow ni cy 
przed się bior stwa w wy bo rach po wszech nych, bez po śred nich i rów -

5  Przyjęcie przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy powoduje, że stosunek pracy trwa nadal. Jak 
wskazał SN w wyroku z 4 października 1979 r. (sygn. akt I PRN 117/79, OSN z 1980 r. nr 3, poz. 61): niedo-
puszczenie pracownika do pracy w błędnym przekonaniu, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem 
okresu wypowiedzenia z powodu odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków, uprawnia pracownika do wy-
stąpienia do sądu z wnioskiem o ustalenie istnienia stosunku pracy między stronami niezależnie od orzeczenia 
o wynagrodzenie przysługującego na podstawie art. 81 § 1 k.p. Artykuł 42 k.p. ma zastosowanie do wszystkich 
rodzajów umów, które mogą być wypowiedziane. Dotyczy to umowy o pracę na czas nieokreślony, czas próbny 
i umowę na czas określony z uwzględnieniem warunków przewidzianych art. 33 k.p. Oznacza to, że wypowie-
dzenie zmieniające przy umowie na czas określony jest możliwe tylko wtedy, jeśli możliwość wypowiedzenia 
(i to definitywnego) została przez strony przewidziana w umowie zawartej na dłużej niż 6 miesięcy. Pewnym 
ułatwieniem jest fakt, że umowa taka może być wypowiedziana nawet przed upływem 6 miesięcy jej trwania 
(o ile była przewidziana na czas dłuższy niż 6 miesięcy). Istotnym elementem w konstrukcji wypowiedzenia 
zmieniającego jest propozycja nowych warunków. W przypadku braku tego ostatniego uznaje się, że wypowie-
dzenie zmieniające nie zostało dokonane. W konsekwencji oświadczenie złożone przez pracodawcę, dotyczą-
ce wypowiedzenia warunków dotychczasowych, nie wywołuje zamierzonych skutków.

nowe warunki 
umowy

pouczenie



Zwolnienia grupowe w firmie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  27–28  (841–842)16 www.pgp.infor.pl

1 2

nych, w gło so wa niu taj nym. Ka den cja ra dy trwa dwa la ta. Dzia łalność 
w ra dzie pra cow ni czej ma cha rak ter spo łecz ny. Jej człon ko wie są od po-
wie dzial ni wo bec za ło gi. Zgod nie z art. 5 usta wy czło nek ra dy pra cow ni-
czej za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia za czas nie wy ko ny wa nia pra cy 
z po wo du peł nie nia swo ich za dań w go dzi nach pra cy.

Art. 5 ust. 5 pkt 3 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem za rzą du za kła do wej or ga ni za cji związ ko-
wej. Upraw nie nia za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej przy słu gu ją 
w za sa dzie or ga ni za cji zrze sza ją cej co naj mniej 10 człon ków bę dą-
cych pra cow ni ka mi lub oso ba mi wy ko nu ją cy mi pra cę na pod sta wie 
umo wy o pra cę na kład czą u pra co daw cy ob ję te go dzia ła niem tej or-
ga ni za cji.

Art. 5 ust. 5 pkt 4 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, upo waż-
nio ne mu do re pre zen to wa nia tej or ga ni za cji wo bec pra co daw cy al-
bo or ga nu lub oso by do ko nu ją cej za pra co daw cę czyn no ści w spra-
wach z za kre su  pra wa pra cy. Cho dzi tu o pra cow ni ka wy mie nio ne go 
w art. 32 usta wy o związ kach za wo do wych. Zgod nie z tym prze pi sem 
pra co daw ca bez zgo dy za rzą du za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej nie 
mo że wy po wie dzieć ani roz wią zać sto sun ku pra cy z imien nie wska za-
nym uchwa łą za rzą du je go człon kiem lub z in nym pra cow ni kiem bę dą-
cym człon kiem da nej za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, upo waż nio-
nym do re pre zen to wa nia tej or ga ni za cji wo bec pra co daw cy al bo or ga nu 
lub oso by do ko nu ją cej za pra co daw cę czyn no ści w spra wach z za kre su 
pra wa pra cy. Nie mo że tak że zmie nić jed no stron nie wa run ków pra-
cy lub pła cy na nie ko rzyść ta kie go pra cow ni ka. Zgod nie z wy ro kiem 
SN z 13 paź dzier ni ka 2004 r. (sygn. akt II PK 41/04, OSNP z 2005 r. 
nr 8, poz. 107): czło nek za rzą du za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej 
zrze sza ją cej mniej szą licz bę pra cow ni ków od okre ślo nej w art. 251 
ust. 1 usta wy z o związ kach za wo do wych (wię cej niż 10 osób) od 
dnia 1 stycz nia 2003 r. nie ko rzy sta z ochro ny prze wi dzia nej w art. 32 
ust. 1 usta wy.

Art. 5 ust. 5 pkt 4a 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go lub 
eu ro pejskiej ra dy za kła do wej. Zgod nie z art. 6 ust. 1 usta wy 
z dnia 5 kwiet nia 2002 r. o eu ro pej skich ra dach za kła do wych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1146) za da niem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go jest 
za war cie z za rzą dem cen tral nym po ro zu mie nia o usta no wie niu eu ro-
pej skiej ra dy za kła do wej lub usta le niu spo so bu in for mo wa nia pra cow-
ni ków i kon sul ta cji z pra cow ni ka mi. Roz po czę cie ne go cja cji w spra wie 
za war cia po ro zu mie nia, na stę pu je z ini cja ty wy za rzą du cen tral ne go 
al bo na pi sem ny wnio sek co naj mniej 100 pra cow ni ków lub przed sta-
wi cie li re pre zen tu ją cych ta ką licz bę pra cow ni ków, za trud nio nych w co 
naj mniej dwóch przed się bior stwach lub za kła dach pra cy w co naj mniej 
dwóch pań stwach człon kow skich. Z ko lei eu ro pej ska ra da za kła do wa 
skła da się z przed sta wi cie li pra cow ni ków za trud nio nych na te ry to rium 
państw człon kow skich w przed się bior stwie lub w gru pie przed się-
biorstw o za się gu wspól no to wym. Eu ro pej ska ra da za kła do wa skła da 
się co naj mniej z 3 i nie wię cej niż z 30 człon ków (art. 21 usta wy o eu-
ro pej skich ra dach za kła do wych).

Art. 5 ust. 5 pkt 4b 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go, or ga nu 
przedsta wi ciel skie go lub przed sta wi cie lem pra cow ni ków w spół ce 
eu ro pej skiej. Spół ka eu ro pej ska mo że zo stać za wią za na w ob rę bie 
te ry to rium Wspólno ty w for mie eu ro pej skiej spół ki ak cyj nej (So cie tas 
Eu ro pa ea lub SE) na wa run kach i w spo sób okre ślo ny przez roz po-
rzą dze nie w spra wie sta tu tu spół ki eu ro pej skiej. Po sia da oso bo wość 
praw ną. Z ko lei ce lem eu ro pej skie go zgru po wa nia in te re sów go spo-
dar czych (EZIG) jest uła twia nie lub roz wój dzia łal no ści go spo dar czej 
jej człon ków oraz po pra wa lub in ten sy fi ka cja wy ni ków tej dzia łal no ś ci; 
ce lem ugru po wa nia nie jest osią ga nie zy sków dla sie bie. Dzia łal ność 
EZIG od no si się do dzia łal no ści go spo dar czej je go człon ków i nie mo-
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 że mieć bar dziej zna czą ce go cha rak te ru od je dy nie po moc ni cze go dla 
tej dzia łal no ści. Stro ny za mie rza ją ce utwo rzyć EZIG mu szą za wrzeć 
umo wę oraz do ko nać re je stra cji. W ten spo sób utwo rzo ne ugru po wa-
nie, od dnia swo jej re je stra cji, po sia da we wła snym imie niu zdol ność 
do na by wa nia praw i za cią ga nia zo bo wią zań wszel kie go ro dza ju, do 
za wie ra nia umów lub do ko ny wa nia in nych czyn no ści praw nych oraz 
do po zy wa nia i by cia po zy wa nym. Pań stwa człon kow skie okre śla ją, 
czy ugru po wa nia wpi sa ne do re je strów po sia da ją oso bo wość praw-
ną (usta wa z dnia 4 mar ca 2005 r. o eu ro pej skim zgru po wa niu in te-
re sów go spo dar czych i spół ce eu ro pej skiej – Dz.U. nr 62, poz. 551; 
ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 234, poz. 1391).

Art. 5 ust. 5 pkt 4c 
usta wy o zwol nie-
niach grupowych

Bę dą ce mu człon kiem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go, or-
ga nu przedsta wi ciel skie go lub przed sta wi cie lem pra cow ni ków 
w spół dziel ni eu ro  pej skiej (SCE). Zgod nie z art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 22 lip ca 2006 r. o spół dziel ni eu ro pej skiej (Dz.U. nr 149, 
poz. 1077; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 855) za da niem spe cjal-
ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go jest za war cie z pod mio ta mi uczest-
ni czący mi po ro zu mie nia w spra wie za sad za an ga żo wa nia pra-
cow ni ków w SCE. Spe cjal ny ze spół ne go cja cyj ny re pre zen tu je 
pra cow ni ków za trud nio nych w pod mio tach uczest ni czą cych 
oraz w za in te re so wa nych spół kach za leż nych i za kła dach ma-
ją cych wejść w skład SCE. Zgod nie z art. 63 usta wy or gan przed-
sta wi ciel ski skła da się z pra cow ni ków SCE oraz jej spół ek 
za leż nych i za kła dów, wy zna czo nych lub wy bra nych spo śród pra-
cowników przez przed sta wi cie li pra cow ni ków, a w ra zie ich bra ku 
– przez ze bra nia za łóg. Zgod nie z art. 96 usta wy pra co daw ca nie 
mo że wy po wie dzieć ani roz wią zać sto sun ku pra cy z pra cow ni kiem 
bę dą cym człon kiem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go, or ga nu 
przed sta wi ciel skie go al bo przed sta wi cie lem pra cow ni ków w ra-
dzie nad zor czej al bo ra dzie ad mi ni stru ją cej SCE w cza sie trwa nia 
man da tu oraz w okre sie ro ku po je go wy ga śnię ciu bez zgo dy re pre-
zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, a je że-
li pra cow nik nie jest re pre zen to wa ny przez za kła do wą or ga ni za cję 
związ ko wą – bez zgo dy okrę go we go in spek to ra pra cy wła ści we go 
miej sco wo dla sie dzi by pra co daw cy.

Art. 5 ust. 5 pkt 4d 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go, ze-
spo łu przedsta wi ciel skie go al bo przed sta wi cie lem pra cow ni-
ków w ra dzie nad zor czej spół ki po wsta łej w wy ni ku po łą cze nia 
trans gra nicz ne go spół ek. Zgodnie z art. 3 usta wy z dnia 25 kwiet-
nia 2008 r. o uczest nic twie pra cow ni ków w spół ce po wsta łej w wy-
ni ku trans gra nicz ne go po łą cze nia się spół ek (Dz.U. nr 86, poz. 525) 
za da niem spe cjal ne go ze spo łu ne go cja cyj ne go jest za war cie z wła ś-
ci wy mi or ga na mi spół ek uczest ni czą cych po ro zu mie nia w spra wie 
uczest nic twa pra cow ni ków w spół ce po wsta łej w wy ni ku po łą cze-
nia trans gra nicz ne go spół ek. Spe cjal ny ze spół ne go cja cyj ny re pre-
zen tu je pra cow ni ków za trud nio nych w spół kach uczest ni czą cych 
oraz w za in te re so wa nych spół kach za leż nych i za kła dach. Zgod nie 
z art. 31 usta wy ze spół przed sta wi ciel ski skła da się z pra cow ni ków 
spół ki po wsta łej w wy ni ku po łą cze nia trans gra nicz ne go spół ek oraz 
jej spół ek za leż nych i za kła dów, wy zna czo nych lub wy bra nych spo ś-
ród pra cow ni ków przez przed sta wi cie li pra cow ni ków, a w ra zie ich 
bra ku – przez ze bra nia za łóg.

Art. 5 ust. 5 pkt 5 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu spo łecz nym in spek to rem pra cy. Zgod nie z art. 1–3 usta-
wy z dnia 24 czerw ca 1983 r. o spo łecz nej in spek cji pra cy (Dz.U. 
nr 35, poz. 163; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) spo łecz-
na inspek cja pra cy jest służ bą spo łecz ną peł nio ną przez pra cow-
ni ków, ma ją cą na ce lu za pew nie nie przez za kład pra cy bez piecz-
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy oraz ochro nę upraw nień 
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pra cow niczych, okre ślo nych w prze pi sach pra wa pra cy. Re pre zen-
tu je ona in te re sy wszyst kich pra cow ni ków w za kła dach pra cy i jest 
kie ro wa na przez za kła do we or ga ni za cje związko we. Spo łecz ną in-
spek cję pra cy w za kła dzie pra cy two rzą:
■ za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy – dla ca łe go za kła du pra cy, 
■  od dzia ło wi (wy dzia ło wi) spo łecz ni in spek to rzy pra cy – dla po-

szcze gól nych od dzia łów (wy dzia łów),
■  gru po wi spo łecz ni in spek to rzy pra cy – dla ko mó rek or ga ni za cyj-

nych od dzia łów (wy dzia łów). 
 Za kła do we or ga ni za cje związ ko we do sto so wu ją or ga ni za cję spo-
łecz nej in spek cji pra cy do po trzeb wy ni ka ją cych ze struk tu ry za kła-
du pra cy.

Art. 5 ust. 5 pkt 6 
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Po wo ła ne mu do od by cia czyn nej służ by woj sko wej, służ by 
za stęp czej, za sad ni czej służ by woj sko wej al bo prze szko le nia 
woj sko we go. Zgod nie z art. 4 ust. 1 usta wy z dnia 21 li sto pa-
da 1967 r. o po wszech nym obo wiąku obro ny Rze czy po spo li tej Pol-
skiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619) 
po wszech ne mu obo wiąz ko wi obro ny pod le ga ją wszy scy oby wa te-
le pol scy zdol ni ze wzglę du na wiek i stan zdro wia do wy ko ny wa-
nia te go obo wiąz ku. Oby wa tel pol ski bę dą cy rów no cze śnie oby wa-
te lem in ne go pań stwa nie podle ga po wszech ne mu obo wiąz ko wi 
obro ny, je że li sta le za miesz ku je po za gra ni ca mi Rze czy po spo li tej 
Pol skiej. W ra mach po wszech ne go obo wiąz ku obro ny oby wa te le 
pol scy są obo wią za ni do:
■  peł nie nia służ by woj sko wej,
■  wy ko ny wa nia obo wiąz ków wy ni ka ją cych z nada nych przy dzia łów 

kry zy so wych i przy dzia łów mo bi li za cyj nych,
■  świad cze nia pra cy w ra mach pra cow ni czych przy dzia łów mo bi li-

za cyj nych,
■  peł nie nia służ by w obro nie cy wil nej,
■  od by wa nia edu ka cji dla bez pie czeń stwa,
■  uczest ni cze nia w sa mo obro nie lud no ści,
■  od by wa nia ćwi czeń w jed nost kach prze wi dzia nych do mi li ta ry za-

cji i peł nie nia służ by w jed nost kach zmi li ta ry zo wa nych,
■  wy ko ny wa nia świad czeń na rzecz obro ny 
– na za sa dach i w za kre sie okre ślo nych w usta wie. 
Zgod nie z art. 82 ust. 1 usta wy czas trwa nia za sad ni czej służ by woj-
sko wej wy no si dzie więć mie się cy. Służ bę od by wa się w jed nym nie-
prze rwa nym okre sie. Mi ni ster Obro ny Na ro do wej mo że, w dro dze 
roz po rzą dze nia, ogra ni czać czas trwa nia za sad ni czej służ by woj-
sko wej, sto sow nie do po trzeb Sił Zbroj nych i je że li nie za gra ża to 
obron no ści lub bez pie czeń stwu Pań stwa. Prze zna cza nie do służ by 
za stęp czej, kie ro wa nie do jej od by wa nia oraz od by wa nie służ by za-
stęp czej na stę pu je na za sa dach okre ślo nych w usta wie z dnia 28 lis-
topa da 2003 r. o służ bie za stęp czej (Dz.U. nr 223, poz. 2217; 
ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1101). Służ ba za stęp cza po le ga na wy-
ko ny wa niu prac na rzecz ochro ny śro do wi ska, ochro ny prze ciw po-
ża ro wej, ochro ny zdro wia, po mo cy spo łecz nej, opie ki nad oso ba mi 
nie peł no spraw ny mi al bo bez dom ny mi oraz na rzecz ad mi ni stra cji 
pu blicz nej i wy mia ru spra wie dli wo ści. Służ bę za stęp czą od by wa 
się w pań stwo wych i sa mo rzą do wych jed nost kach or ga ni za cyj nych, 
pu blicz nych za kła dach opie ki zdro wot nej oraz w or ga ni za cjach po-
żyt ku pu blicz ne go.

Art. 5 ust. 5 pkt 7
usta wy o zwol nie-
niach gru po wych

Bę dą ce mu człon kiem ra dy pra cow ni ków lub okre ślo nym w po-
ro zu mieniu, o któ rym mo wa w art. 24 usta wy z dnia 7 kwiet-
nia 2006 r. o in formo wa niu pra cow ni ków i prze pro wa dza niu z ni mi 
kon sul ta cji (Dz.U. nr 79, poz. 550; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 97,  
poz. 805), przed sta wi cie lem pra cow ni ków upraw nio nym do uzy s-
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ki wa nia od pra co daw cy in for ma cji i pro wa dze nia z nim kon sul ta cji. 
Zgod nie z art. 3 ust. 1 usta wy w skład ra dy pra cow ni ków wcho dzi 
u pra co daw cy za trud nia ją ce go: 
1) od 50 do 250 pra cow ni ków – 3 pra cow ni ków, 
2) od 251 do 500 pra cow ni ków – 5 pra cow ni ków, 
3) po wy żej 500 pra cow ni ków – 7 pra cow ni ków.

Kolejną ważną zasadą jest ta, że jeżeli wy-
powiedzenie zmieniające powoduje obniże-
nie wynagrodzenia, pracownikom przysłu-
guje, do końca okresu, w którym korzystaliby 
ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem, 
dodatek wyrównawczy. Zgodnie z art. 5 
ust. 7 ustawy o zwolnieniach grupowych 
w razie wypowiadania stosunków pracy 
w ramach grupowego zwolnienia umowy za-
warte na czas określony lub na czas wykona-
nia okreś lonej pracy mogą być rozwiązane 
przez każdą ze stron za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem, choćby nawet w kontrak-
cie nie przewidziano takiej możliwości. Jest 
to bardzo istotne, jako że wypowiedzenie 
umowy terminowej, w której nie znalazła się 
klauzula statuująca taką możliwość, jest 
przez część doktryny uznawane za nieważne 
z mocy prawa. Jest to istotne odstępstwo od 
zasady, że sprzeczne z prawem oświadcze-
nia woli o rozwiązaniu stosunku pracy są 
skuteczne dopóki nie zostaną podważone 
przez sąd.

PRZYKŁAD

Pracownik spółki jawnej po 3-miesięcz-
nym okresie próbnym został zatrudniony 
na roczny czas określony do 31 grudnia 
2014 r. W umowie o pracę znalazł się 
§ 11, zgodnie z którym wcześniejsze roz-
wiązanie umowy o pracę jest niedopusz-
czalne z wyjątkiem możliwości rozwią-
zania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
w trybie art. 52–55 k.p. Takie ukształto-
wanie umowy wynikało z faktu, że pra-
cownik został zatrudniony przy pracach 
nad bardzo ważnym i czasochłonnym 
projektem. Niestety, w czerwcu 2014 r. 
okazało się, że spółka jest na skraju upa-
dłości i rozpoczęto procedurę zwolnień 
grupowych. W takiej sytuacji umowa 
o pracę może być rozwiązana za dwuty-
godniowym wypowiedzeniem, którego 
koniec będzie przypadał w sobotę (nie-
zależnie od dnia złożenia stosownego 
oświadczenia woli).

Ponadto prawo poważnie ogranicza możli-
wość złożenia oświadczenia woli o wypowie-
dzeniu w ramach grupowego zwolnienia. Jest 
to możliwe dopiero po zawiadomieniu po-
wiatowego urzędu pracy o przyjętych usta-
leniach dotyczących redukcji załogi oraz 
o przeprowadzonej konsultacji (ze związkami 
lub przedstawicielami pracowników), bądź 
też – gdy obowiązek taki pracodawcy nie do-
tyczy – po zawarciu porozumienia lub ustale-
niu regulaminu zwolnień. Dopiero wtedy 
dopuszczalne jest złożenie pracownikowi 
oświadczenia o wypowiedzeniu. Zgodnie 
z art. 6 ust. 2 ustawy to samo zdarzenie (za-
wiadomienie, zawarcie porozumienia lub 
ustalenie regulaminu) wyznacza początek 
30-dniowego terminu, po upływie którego 
może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. 
Uchybienie terminom naraża pracodawcę na 
przegraną przed sądem z powodu reduko-
wania zatrudnienia niezgodnie z ustawą, 
pracownikowi zaś daje możliwość żą dania 
uznania wypowiedzenia za bez skuteczne, 
przywrócenia do pracy na poprzednich wa-
runkach albo odszkodowania. Są to zatem 
(jeśli chodzi o prawne skutki) normalne 
roszczenia pra cownicze przysługujące na wy-
padek niezgodnego z prawem zwolnienia. 
Warto wiedzieć, że w pewnej mierze zależą 
one od rodzaju umowy – np. przywrócenie 
nie jest w zasadzie możliwe przy umowie na 
czas określony, która ze swej istoty ma trwać 
tylko przez pewien czas.

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 1, 3 i 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych
1. Wypowiedzenie pracownikowi sto-
sunku pracy w ramach grupowego

dodatek 
wyrównawczy

roszczenia 
pra cownicze
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zwolnienia może nastąpić nie wcześniej 
niż po dokonaniu przez pracodawcę za-
wiadomienia, o którym mowa w art. 4 
ust. 1, a w przypadku gdy nie jest ono 
wymagane – nie wcześniej niż po za-
warciu porozumienia lub spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w art. 3 
ust. 4 lub 5.
2. Rozwiązanie z pracownikiem stosun-
ku pracy w ramach grupowego zwolnie-
nia może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 30 dni od dnia zawiadomienia, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przy-
padku gdy nie jest ono wymagane – nie 
wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia 
zawarcia porozumienia lub spełnienia 
obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 
4 lub 5. Nie dotyczy to przypadków roz-
wiązania z pracownikami stosunków 
pracy w razie zakończenia działalności 
pracodawcy wskutek prawomocnego 
orzeczenia sądowego.

Odprawa pieniężna
Pracownikom zwalnianym w ramach 
zwolnień grupowych przysługuje odpra-
wa. Jej wysokość uzależniona jest od sta-
żu pracy w firmie. Ustawa ogranicza ją 
do kwoty 15-krotnego minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, obowiązującego 
w dniu rozwiązania stosunku pracy 
(w 2014 r. do kwoty 25 200 zł).

Wysokość odprawy 
i okres zatrudnienia

Przedsiębiorcy starają się minimalizować 
koszty, obchodząc przepisy ustawy o zwolnie-
niach grupowych i po prostu nie wypłacając od-
prawy albo wpisując w wypowiedzeniu fikcyj ną 
przyczynę rozwiązania stosunku pracy leżącą 
po stronie pracownika. Takie postępowanie 
może zakończyć się sporymi kosztami.

Wysokość odprawy ze zwolnień grupowych 
jest uzależniona od zakładowego stażu pracy. 
Pracownikowi w związku z grupowym zwol-
nieniem przysługuje odprawa w wysokości:
■ 1-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli 

pracownik był zatrudniony u pracodawcy 
krócej niż 2 lata,

■ 2-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli 
pracownik był zatrudniony u pracodawcy 
od 2 do 8 lat,

■ 3-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli 
pracownik był zatrudniony u pracodawcy 
ponad 8 lat.
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia wlicza 

się pracownikowi okres zatrudnienia u po-
przedniego pracodawcy, jeżeli zmiana nastą-
piła na zasadach określonych w art. 231 k.p.6, 
a także w innych przypadkach, gdy nowy 
pracodawca jest następcą prawnym w sto-
sunkach pracy nawiązanych przez poprzed-

6  W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną 
w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed 
przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają 
solidarnie. Oznacza to, że pracownik może wybrać sobie zobowiązanego, który musi spłacić cały dług nie-
zależnie od rzeczywistego udziału w jego powstaniu. Zgodnie z art. 366 § 1 k.c. kilku dłużników może być 
zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłuż-
ników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek 
z dłużników zwalnia pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni 
pozostają zobowiązani. Co do analizowanych regulacji to solidarność dotyczy wszelkich zobowiązań wyni-
kających ze stosunku pracy. Jak wskazał SN w wyroku z 10 grudnia 1997 r. (sygn. akt II UKN 395/97, OSNP 
z 1998 r. nr 20, poz. 615): zobowiązanie pracodawcy do wypłaty renty uzupełniającej pracownikowi poszko-
dowanemu w wypadku przy pracy jest zobowiązaniem wynikającym ze stosunku pracy w rozumieniu art. 231 
§ 2 k.p. Dlatego za zobowiązanie tego rodzaju powstałe przed przejęciem części zakładu pracy na innego praco-
dawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Podobnie będzie np. z wynagrodzeniem, 
premią, nagrodą jubileuszową i odprawą rentową – po prostu dotychczasowa treść stosunku pracy nie ulega 
zmianie. Jeśli uprawnienia te wynikały dotychczas z układu zbiorowego lub zakładowego porozumienia 
płacowego, po przejęciu stają się treścią umowy o pracę. Co więcej zbycie zakładu pracy w toku procesu o za-
płatę wynagrodzenia za pracę nie pozbawia byłego pracodawcy biernej legitymacji procesowej w zawisłym 
sporze, bez względu na to, czy miało miejsce zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i 552 k.c. i czy 
wystąpiła podmiotowa sukcesja po stronie pracodawcy.

przyczyna 
fikcyj na

staż 
pracy
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nika. Tytułem przykładu można tu 
wskazać na art. 6 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
zacji. Zgodnie z jego treścią pracownicy 
komercjalizowanego przedsiębiorstwa 
państwowego stają się, z mocy pra-
wa, pracownikami spółki. Do pełnienia 
funkcji prezesa pierwszego zarządu 
spółki powstałej w wyniku komercjali-
zacji powołuje się dyrektora komercjali-
zowanego przedsiębiorstwa państwo-
wego, chyba że nie wyrazi on zgody na 
pełnienie tej funkcji. Stosunek pracy dy-
rektora przedsiębiorstwa państwowego 
oraz pracowników zatrudnionych na 
podstawie powołania wygasa, z mocy 
prawa, z dniem wykreślenia przed-
siębiorstwa państwowego z rejestru 
przedsiębiorców. Pracownikom, których 
stosunek pracy wygasa, przysługuje od-
prawa w wysokości trzymiesięcznego 
wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwa-
lent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 
Odprawa ta nie przysługuje w wypadku 
zatrudnienia w spółce na stanowisku 
równorzędnym lub wyższym.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o zwol-
nieniach grupowych wysokość odprawy 
nie może przekraczać 15-krotnego mini-
malnego wynagrodzenia obowiązujące-
go w dniu rozwiązania stosunku pracy 
(w 2014 r. jest to 25 200 zł). Bardzo 
ważne jest przy tym w analizowanym 
kontekście odróżnienie wynagrodzenia 
minimalnego od najniższego, które to 
dwie kategorie bywają mylone. Wyna-
grodzenie najniższe jest od kilku lat nie-
zmienne i wynosi 760 zł. Zgodnie 
z art. 25 ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę ilekroć w przepisach 
prawa jest mowa o „najniższym wyna-
grodzeniu za pracę pracowników” przez 
odwołanie się do odrębnych przepisów 
lub do Kodeksu pracy albo przez wska-
zanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub 
ministra właściwego do spraw pracy 
jako zobowiązanego do ustalania takie-
go wynagrodzenia na podstawie odręb-
nych przepisów lub Kodeksu pracy, 
oznacza to kwotę 760 zł.

Obowiązek zapłaty odprawy dotyczy 
zarówno zwolnienia w trybie grupowym, 
jak i indywidualnym (art. 10 ustawy 
o zwolnieniach grupowych), a dla nabycia 
uprawnienia nie jest istotny rodzaj umo-
wy (terminowa, bezterminowa), wymiar 
czasu pracy  ani też faktyczne świadcze-

nie pracy w chwili zwolnienia. Pieniądze 
trzeba zatem wypłacić, nawet jeśli pra-
cownik przebywał na urlopie lub też z in-
nych powodów nie przychodził do pracy. 
Odprawa staje się wymagalna z chwilą 
rozwiązania stosunku pracy, a jej zapłata 
powinna nastąpić w miejscu przewidzia-
nym do wypłaty wynagrodzenia. Na mocy 
art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.d.o.f. nie ko-
rzysta ona ze zwolnienia od podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Zgodnie 
z treścią tego przepisu wolne od podatku 
dochodowego są otrzymane odszkodowa-
nia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustala-
nia wynikają wprost z przepisów odręb-
nych ustaw lub przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie tych ustaw, z wy-
jątkiem:
■ określonych w prawie pracy odpraw 

i odszkodowań z tytułu skróce-
nia okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

■ odpraw pieniężnych wypłacanych na 
podstawie przepisów o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników,

■ odpraw i odszkodowań z tytułu skró-
cenia okresu wypowiedzenia funkcjo-
nariuszom pozostającym w stosunku 
służbowym,

■ odszkodowań przyznanych na podsta-
wie przepisów o zakazie konkurencji,

■ odszkodowań za szkody dotyczące 
składników majątku związanych z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą,

■ odszkodowań za szkody dotyczące 
składników majątku związanych z pro-
wadzeniem działów specjalnych pro-
dukcji rolnej, z których dochody są 
opodatkowane według skali, lub na 
zasadach, o których mowa w art. 30c 
u.p.d.o.f. (podatek liniowy),

■ odszkodowań wynikających z zawar-
tych umów lub ugód innych niż ugody 
sądowe.

CO NA TO SĄD?
Odprawa pieniężna z tytułu utraty za-
trudnienia z przyczyn niedotyczących 
pracownika przysługuje w dacie rozwią-
zania stosunku pracy. O uprawnieniu tym 
decyduje więc stan prawny obowiązują-
cy w dacie ustania stosunku pracy.
Wyrok SN z 14 czerwca 2006 r., sygn. 
akt I PK 249/05, M.P.Pr. z 2006 r. nr 9, 
poz. 484

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD
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w Teleporadni
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Ustawa o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników nie 
zawiera regulacji wyłączających prawo do 
odprawy określonej w jej art. 8 w przypadku 
nabycia prawa do podobnej odprawy na innej 
podstawie.
Wyrok SN z 25 listopada 2005 r., sygn. akt 
I PK 86/05, M.P.Pr. z 2006 r. nr 6, poz. 316

Zbieg odpraw

W niektórych wypadkach może dojść do 
zbiegu odpraw z różnych tytułów. W szcze-
gólności będzie tak w sytuacji, gdy pracow-
nikowi odchodzącemu na emeryturę w ra-
mach zwolnień grupowych przysługuje 
odprawa emerytalna, jak i odprawa z tytułu 
zwolnień grupowych. Dla pracodawcy 
oznacza to, że taki pracownik może otrzy-
mać nawet 4-miesięczne wynagrodzenie. 
Prawo do konkretnej odprawy przysługuje 
bowiem na podstawie tych przepisów, które 
ustalają warunki jej nabycia, niezależnie od 
prawa do innych odpraw. Pracownik naby-
wa więc prawo do tylu świadczeń wynikają-
cych z jednego zdarzenia prawnego, ile 
przyznają mu przepisy prawa pracy, chyba 
że któryś z przepisów takie prawo wyłącza. 
Może się więc zdarzyć, że pracodawca 
będzie musiał wypłacić odchodzącemu pra-
cownikowi więcej niż jedną odprawę. Nie 
ma przeszkód, aby zwolnienie z przyczyn 
nieleżących po stronie pracownika obejmo-
wało pracowników posiadających upraw-
nienia emerytalne. Wraz z osiągnięciem 
wieku emerytalnego przestaje działać 
szczególna ochrona z tytułu wieku przed-
emerytalnego. Co więcej uprawnienia eme-
rytalne, do których pracownik nabył prawo, 
może mieć istotne znaczenie przy wyborze 
osób przewidzianych do zwolnienia. Osiąg-
nięcie wieku emerytalnego związane jest 
z nabyciem prawa do świadczenia emery-
talnego, które stanowi inne poza zatrudnie-
niem źródło dochodu. A zatem pracownik 
taki ma zapewnione środki egzystencji. Do-
tyczy to także nabycia uprawnień do wcze-
śniejszej emerytury. Oczywiście sam fakt 
nabycia przez pracownika prawa do wcze-
śniejszej emerytury nie może stanowić wy-
łącznej przyczyny wypowiedzenia mu umo-
wy o pracę. Jednak spełnienie przesłanek 
do nabycia prawa do wcześniejszej emery-
tury samoistnie nie uzasadnia wypowiedze-
nia umowy o pracę, ale może stanowić kry-
terium wyboru pracownika do zwolnienia 

w pierwszej kolejności z przyczyn dotyczą-
cych pracodawcy w kryzysowej sytuacji wy-
magającej ograniczenia produkcji i zatrud-
nienia (wyrok SN z 15 października 1999 r., 
sygn. akt I PKN 111/99, OSNP z 2001 r. 
nr 5, poz. 143). Uregulowana w art. 921 k.p. 
odprawa przysługuje każdemu pracowniko-
wi w razie:
■ spełnienia przez pracownika warunków 

uprawniających do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy,

■ ustania stosunku pracy i zmiany statusu 
prawnego z pracownika na osobę pobiera-
jącą świadczenie emerytalne lub rentowe,

■ związku przyczynowego między ustaniem 
stosunku pracy a przejściem pracownika na 
emeryturę lub rentę.
Prawo do odprawy emerytalnej przysługu-

je bez względu na rodzaj umowy, na podsta-
wie której pracownik był zatrudniony przed 
przejściem na emeryturę. Nie ma też znacze-
nia, jak długo był zatrudniony u danego 
przedsiębiorcy ani czy przechodzi na właści-
wą bądź wcześniejszą emeryturę. Odprawa 
ta przysługuje w wysokości 1-miesięcznego 
wynagrodzenia, ale nie ma przeszkód, aby 
przepisy układów zbiorowych lub regulami-
nów przewidywały ją na korzystniejszych 
warunkach.

PRZYKŁAD

Regulamin pracy w spółce z o.o. przewi-
dywał, że pracownikowi w związku 
z przejściem na emeryturę przysługiwać 
będzie odprawa emerytalna w rozumie-
niu art. 921 k.p. w wysokości trzymie-
sięcznego wynagrodzenia, jeśli był za-
trudniony w spółce dłużej niż 15 lat. 
Takie warunki spełniał zwolniony w ra-
mach trybu indywidualnego z art. 10 
ustawy o zwolnieniach grupowych Ja-
nusz R. Jak już wskazano, tylko wyraźne 
wyłączenie przez przepisy prawa do któ-
rejkolwiek z odpraw uzasadnia odmowę 
wypłaty świadczenia w razie zbiegu 
uprawnień do dwóch lub więcej odpraw. 
Takiego wyłączenia nie zawierają przepi-
sy ustawy o zwolnieniach grupowych. 
Wynika z tego, że pracodawca jest zobo-
wiązany do wypłaty zarówno 3-mie-
sięcznej odprawy ze zwolnień grupo-
wych, jak i w tej samej wysokości 
odprawy emerytalnej. Pracownik otrzy-
ma zatem w dniu rozwiązania stosunku 
pracy półroczne wynagrodzenie.

odprawa 
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związek 
przyczynowy
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Możliwe jest też przyznanie pracownikowi 
w umowie o pracę odprawy na wypadek roz-
wiązania stosunku pracy, do której pracownik 
nabywa prawo, niezależnie od odprawy 
wypłaconej na podstawie art. 8 ustawy 
o zwolnieniach grupowych. Wynika to z fak-
tu, że przepisy dotyczące odpraw są jedno-
stronnie bezwzględnie obowiązujące, co 
oznacza, że wysokość odpraw nie może być 
modyfikowana na niekorzyść pracownika. 
Również taka odprawa, wynikająca z przepi-
sów wewnętrznych lub po prostu z dobrej 
woli pracodawcy, może być kumulowana 
z odprawą ze zwolnień grupowych.

Ponowne zatrudnienie 
u tego samego pracodawcy

Zgodnie z art. 9 ustawy o zwolnieniach 
grupowych w razie ponownego zatrudnia-
nia pracowników w tej samej grupie zawo-
dowej pracodawca powinien zatrudnić oso-
bę, z którą rozstał się w ramach zwolnienia 
grupowego, jeżeli zwolniony zgłosi zamiar 
powrotu w ciągu roku od dnia rozwiązania 
stosunku pracy. Pracodawca powinien po-
nownie zatrudnić pracownika w okresie 
15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim sto-
sunku pracy w ramach grupowego zwolnie-
nia. W tym wypadku na skutek ponownego 
zastosowania procedury zwolnień grupo-
wych pracownik ponownie nabywa prawo 
do odprawy w wysokości wynikającej ze 
stażu pracy. Podobnie będzie jednak rów-
nież w sytuacji, gdy stosunek pracy jest roz-
wiązywany, a następnie od razu nawiązy-
wany jest nowy stosunek pracy na innej 
podstawie. Pogląd taki został wyrażony 
w wyroku SN z 20 marca 1996 r. (sygn. akt 
I PRN 33/96, OSNAP z 1996 r. nr 24, 
poz. 371), w którym stwierdzono, że pra-
cownik, z którym rozwiązano umowę o pra-
cę na czas nieokreślony z przyczyn go nie-
dotyczących, nie traci uprawnienia do 
odprawy pieniężnej z art. 8 ust. 1 tej ustawy 
tylko dlatego, że zawarł następnie z praco-
dawcą kolejną umowę o pracę na okres jed-
nego tygodnia. Warto przytoczyć fragment 
tego orzeczenia: Zawarcie kolejnej umowy 
o pracę jest bowiem zawsze wyrazem potrzeb 
obu jej stron, więc pracodawca realizujący 
swoje interesy nie może tym sposobem uchylić 

się od obowiązku wypłaty odprawy pienięż-
nej należnej w związku z wypowiedzeniem 
wcześniejszej umowy bezterminowej z przy-
czyn leżących po stronie zakładu pracy. Zwol-
nienie ze wspomnianego obowiązku można 
by akceptować jedynie w zupełnie wyjątkowej 
sytuacji, tj. wówczas, gdyby po wypowiedze-
niu umowy bezterminowej pracodawca za-
oferował pracownikowi szczególnie korzyst-
ną umowę terminową, np. wypowiadaną po 
minimum kilku latach pracy i przy zastoso-
waniu okresu równego okresom wypowiedze-
nia umowy na czas nieokreślony7. Pogląd za-
prezentowany w przytoczonym orzeczeniu 
jest jednak dość kontrowersyjny, jako że 
można bronić stanowiska, że nie dochodzi 
w takim wypadku do rozwiązania stosunku 
pracy, a tylko do jego przeobrażenia i ucie-
leśnienia w innej umowie. Wobec jednak ja-
snego brzmienia wyroku szanse pracodaw-
cy na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia 
w sądzie są niezbyt duże. Można oczywiście 
w takim wypadku liczyć, że pracownik nie 
odwoła się do sądu, skoro jest związany 
z pracodawcą nową kolejną umową 
i w praktyce tak będzie w przeważającej ilo-
ści przypadków. Jest to już jednak argu-
ment o charakterze pozaprawnym.

PRZYKŁAD

Pracownik został zwolniony po 3 latach 
pracy i otrzymał z tego tytułu odprawę. 
Koniec okresu wypowiedzenia wypadał 
31 maja 2014 r., a odprawę wypłacono 
już 27 maja. Ze względu na zawarcie 
umów z nowymi kontrahentami pracow-
nik ten został zatrudniony ponownie. Po 
roku pracy został jednak zwolniony po 
raz drugi. Prawo do odprawy zależy 
w tym przypadku od spełnienia warun-
ków przewidzianych w ustawie o zwol-
nieniach grupowych. Po pierwsze, nale-
ży zbadać, czy w momencie powtórnego 
zwolnienia pracownika, pracodawca 
także podlegał przepisom ustawy. Jeżeli 
tak, to należy zbadać, czy został spełnio-
ny kolejny warunek dotyczący przyczyny 
wypowiedzenia oraz pozostałych warun-
ków. Zarówno w przypadku zwolnień 
grupowych, jak i w przypadku zwolnień

7  Zgodnie z treścią uchwały SN z 28 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 52/93, OSNP z 1994 r. nr 11, poz. 169) nie 
jest dopuszczalna – przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.) – zmiana rodzaju umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony.

zgłoszenie 
powrotu
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 indywidualnych należy wypłacić odpra-
wę. Fakt, że pracownik rok temu otrzy-
mał odprawę, nie wpływa na prawo jej 
nabycia ponownie.

Problemy 
z odwołaniem do sądu

W praktyce może dojść do kontrowersji, gdy 
pracownik został zwolniony w ramach zwol-
nień grupowych, otrzymał odprawę, a następ-
nie zakwestionował legalność zwolnienia, od-
wołując się do sądu pracy z roszczeniem 
przywrócenia do pracy lub odszkodowania. 
Należy wtedy przyjąć, że jeżeli na mocy orze-
czenia sądu pracownik zostanie przywrócony 
do pracy, to na gruncie obecnych uregulowań 
prawnych nie ma obowiązku zwrotu odprawy 
pieniężnej. Podobnie ocenimy sytuację, w któ-
rej orzeczono na rzecz pracownika odszko-
dowanie zamiast przywrócenia do pracy 
– od prawa przysługuje i nie podlega zwroto-
wi. W odniesieniu do orzeczenia przywracają-
cego pracownika do pracy sąd może jedynie 
zaliczyć taką odprawę na poczet wynagrodze-
nia za czas pozostawania przez pracownika 
bez pracy na mocy art. 47 k.p. Zgodnie z tym 
przepisem pracownikowi, który podjął pracę 
w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje 
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pra-
cy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy 
okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie 
więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę 
rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa 
w art. 39 k.p. (ochrona przedemerytalna), 
albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje 
za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy 

to także przypadku, gdy rozwiązano umowę 
o pracę z pracownikiem–ojcem wychowują-
cym dziecko w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy 
o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu 
szczególnego.

Oczywiście zaliczenie będzie możliwe, pod 
warunkiem że pracownik wnosił w pozwie 
o zasądzenie takiego wynagrodzenia (wyrok 
SN z 9 listopada 1990 r., sygn. akt I PR 
351/90, OSP z 1991 r. nr 7, poz. 169). Przy 
odszkodowaniu warto wskazać na uchwałę 
Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1990 r. (sygn. 
akt III PZP 22/90, OSNC z 1991 r. nr 5–6, 
poz. 64), w której wskazano, że odprawa pie-
niężna przysługuje pracownikowi, z którym 
rozwiązano stosunek pracy z przyczyn go nie-
dotyczących, niezależnie od zasądzonego na 
jego rzecz odszkodowania na podstawie 
art. 45 § 2 w związku z art. 47 k.p.8. 

Po prostu wypowiedzenie umowy o pracę 
z określonych w ustawie przyczyn niedotyczą-
cych pracownika nie ma cech bezprawności 
działania zakładu i nie stanowi sankcji przewi-
dzianej prawem w razie nieuzasadnionego lub 
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umo-
wy o pracę przez zakład pracy. Odprawa pie-
niężna nie jest naprawieniem szkody lub stra-
ty, jaką pracownik poniósł w związku 
z bezprawnym pozbawieniem go zatrudnie-
nia, lecz świadczeniem zakładu w razie po-
wstania zdarzeń, które zgodnie z ustawą po-
wodują niemożliwość lub niecelowość albo 
zbędność kontynuowania stosunku pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Odprawa z art. 8 ustawy o zwolnieniach 
grupowych przysługuje pracownikowi za 
przepracowany okres pracy, od którego za-
leży jej wysokość. Nie ma ona charakteru 
wynagrodzenia za pracę, choć jej sens po-

8  W wyroku tym wskazano: przewidziane w art. 45 § 2 k.p. odszkodowanie jest jednym z uprawnień przysługują-
cych pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez za-
kład pracy, gdy umowa ta uległa już rozwiązaniu. Ustalając, że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia 
do pracy jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na likwidację lub upadłość zakładu albo zmiany organizacyjne 
lub produkcyjne, związane z ograniczeniem zatrudnienia w zakładzie, sąd orzeka w tym wypadku o odszkodowa-
niu. Ma ono charakter tzw. odszkodowania ustawowego, które należy się w granicach z góry określonych bez wzglę-
du na to, czy pracownik poniósł na skutek m.in. niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę jakąkolwiek 
szkodę lub nawet większą szkodę, niż określa Kodeks pracy. Powyższe odszkodowanie nie podlega zmniejszeniu 
o wynagrodzenie zyskane przez pracownika w innym zakładzie pracy w czasie odpowiadającym okresowi, stano-
wiącemu podstawę obliczenia wysokości odszkodowania i nie jest uzależnione od spełnienia innych warunków. Od-
szkodowanie to jest szczególnym rodzajem odszkodowania ustawowego unormowanego w Kodeksie pracy. Według 
art. 471 k.p. odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p., przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 
2 tygodni do 3 miesięcy, nie niżej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Odszkodowanie to ma cha-
rakter kompensacyjno-sankcyjny. Sankcja majątkowa ma kompensować stratę, jaką pracownik poniósł z powodu 
pozbawienia go możliwości uzyskania wynagrodzenia za świadczenie pracy, gdy został przywrócony do pracy przez 
okres czasu niezbędny do zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Odszkodowanie to nie odwzajemnia 
świadczenia pracy, lecz wynika z unormowania prawnego, zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym 
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bezprawność 
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zostaje w relacji do okresu świadczenia 
pracy i jest zbliżony do odpłaty za wkład 
pracy pracownika w działanie zakładu 
w przeszłości. W istocie odprawy pienięż-
nej nie można dopatrywać się charakteru 
odszkodowawczego, gdyż nie mogłaby być 
mierzona okresem świadczenia pracy na 
rzecz zakładu, lecz uszczerbkiem majątko-
wym pracownika, związanym z utratą pra-
cy i koniecznością poszukiwania (niekiedy 
długotrwałego w okresie bezrobocia) inne-
go zatrudnienia, nawet z koniecznością 
zmiany kwalifikacji zawodowych.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 8 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych
1. Pracownikowi, w związku z rozwią-
zaniem stosunku pracy w ramach gru-

powego zwolnienia, przysługuje odpra-
wa pieniężna w wysokości:
1)  jednomiesięcznego wynagrodzenia, 

jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy krócej niż 
2 lata;

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

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

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, 
o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 
§ 11 Kodeksu pracy stosuje się odpo-
wiednio.
3. Odprawę pieniężną ustala się według 
zasad obowiązujących przy obliczaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wy-
poczynkowy.
4. Wysokość odprawy pieniężnej nie 
może przekraczać kwoty 15-krotnego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalanego na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązującego w dniu roz-
wiązania stosunku pracy.

Tryb indywidualny
Ustawa o zwolnieniach grupowych znaj-
duje też niekiedy zastosowanie przy roz-
staniu nawet z jednym pracownikiem. 
Stosuje się w tym wypadku reżim zwol-
nienia grupowego, jako że rozwiązanie 
stosunku pracy następuje z przyczyn nie-
dotyczących pracownika.

Progi liczbowe, okres 
zwolnień indywidualnych

Do zwolnień indywidualnych dochodzi wów-
czas, gdy pracodawca zatrudniający co naj-
mniej 20 pracowników rozwiązuje stosunki pra-
cy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

 działaniem zakładu, pozbawiającym go dochodu z pracy, gdy roszczenie jego o przywrócenie do pracy nie może być 
zrealizowane z przyczyn określonych w art. 45 § 2 k.p. Dlatego sąd obowiązany jest orzec o odszkodowaniu przysłu-
gującym pracownikowi z mocy prawa. Natomiast odprawa pieniężna z art. 8 ustawy przysługuje pracownikowi nie-
zależnie od tego, czy rozwiązanie z nim stosunku pracy przez zakład było niezgodne z prawem lub niewadliwe, jeżeli 
nastąpiło z określonych prawem powodów dotyczących zakładu pracy, w którym następuje zmniejszenie zatrudnie-
nia z przyczyn ekonomicznych, zmian organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych (art. 1 ust. 1 ustawy), 
albo w przypadku ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji (art. 1 ust. 2 ustawy). Jeżeli zakład pracy rozwiązał stosu-
nek pracy z pracownikiem z podanych przyczyn, zgodnie z prawem, to pracownikowi przysługuje z mocy art. 8 ustawy 
uprawnienie do odprawy, a jeśli zakład pracy wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z naruszeniem przepisów 
prawa, z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy, np. nie zachowując przewidzianego w ustawie trybu postę-
powania, to pracownikowi zamiast roszczenia o przywrócenie do pracy przysługuje ponadto przewidziane w art. 45 
§ 2 k.p. odszkodowanie. Odprawa pieniężna z art. 8 ustawy jest świadczeniem majątkowym zakładu, związanym 
z pozostawaniem przez pracownika w stosunku pracy i z okresem świadczenia pracy, które stanowi kryterium okre-
ślania wysokości tej odprawy. Odprawa nie ma charakteru odszkodowawczego. Jeśliby ustawodawca chciał nadać jej 
taki charakter, to nazwałby to świadczenie zakładu odszkodowaniem. Sama nazwa wskazuje na to, że ustawodawca 
nie przewidział w wypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przez zakład pracy z przyczyn wymienio-
nych w art. 1 ustawy odszkodowania w związku z utratą pracy.
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w okresie nieprzekraczającym 30 dni z grupą 
pracowników mniejszą niż wskazana w art. 1 
ustawy o zwolnieniach grupowych. O zwolnie-
niach indywidualnych możemy więc mówić, 
gdy pracodawca zwalnia mniej niż (art. 10 
ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych):
■ 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 

100 pracowników,
■ 10% pracowników, gdy zatrudnia co naj-

mniej 100, lecz mniej niż 300 pracowników,
■ 30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 

300 lub więcej pracowników.
W przypadku zwolnień indywidualnych od-

miennie ukształtowany jest tryb i terminy zwol-
nień niż przy zwolnieniach grupowych. Pierw-
szym zwolnieniem w ramach zwolnienia 
grupowego jest pierwsze wypowiedzenie umo-
wy o pracę dokonane przez pracodawcę po za-
wiadomieniu właściwego urzędu pracy. Nato-
miast w przypadku zwolnień indywidualnych 
istotnym momentem dla ustalenia faktu reduk-
cji pracowników z przyczyn ich niedotyczą-
cych jest data ustania stosunku pracy z pracow-
nikami zwalnianym w trybie art. 10 ustawy 
o zwolnieniach grupowych. A zatem przy zwol-
nieniach indywidualnych ważna jest data roz-
wiązania umowy o pracę, zaś w przypadku 
zwolnień grupowych – data wypowiedzenia 
umowy o pracę. Zasadą jest, że redukcję stanu 
zatrudnienia bada się na dzień ustania stosun-
ku pracy, natomiast przewidziany w ustawie 
30-dniowy okres wyznacza cezurę czasową wy-
stąpienia warunków zwolnienia indywidualne-
go z przyczyn niedotyczących pracownika.

CO NA TO SĄD?
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę 
spowodowane zmianami organizacyjnymi, ogra-
niczeniem zatrudnienia, likwidacją stanowiska 
pracy itp. nie musi zbiegać się w czasie z chwilą 
faktycznego ich przeprowadzenia. Dlatego ist-
nienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia 
umowy o pracę nie jest równoznaczne z bra-
kiem rzeczywistej przyczyny, o ile w okresie 
wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym 
czasie stanowisko to zostaje faktycznie zlikwi-
dowane w związku z tymi zmianami.
Wyrok SN z 13 października 1999 r., sygn. akt 
I PKN 290/99, OSNP z 2001 r. nr 4, poz. 110

PRZYKŁAD

W Zakładach Obuwniczych w R. zatrud-
niających ponad 300 pracowników praco-
dawca rozpoczął rozmowy ze związkami 
zawodowymi w celu zawarcia porozumie-

nia dotyczącego przeprowadzenia zwol-
nień grupowych. Zanim jednak doszło do 
podpisania porozumienia pracodawca 
30 czerwca rozwiązał jeden dział zatrud-
niający 5 pracowników, podając jako przy-
czynę wypowiedzenia umowy o pracę 
brak zbytu na wyroby produkowane 
w tym dziale. 10 lipca doszło do zawarcia 
porozumienia ze związkami zawodowy-
mi, zawiadomiono urząd pracy i 15 lipca 
rozpoczęto proces dokonywania wypo-
wiedzeń 60-osobowej grupie pracowni-
ków. Czy pracowników, którym wypowie-
dziano umowy o pracę 30 czerwca, należy 
wliczyć do grupy pracowników zreduko-
wanych w ramach zwolnień grupowych?
W podobnej sprawie wypowiedział się 
Sąd Najwyższy w uchwale z 4 kwietnia 
2002 r. (sygn. akt III PZP 4/02, OSNP 
z 2002 r. nr 14, poz. 324), stwierdzając, 
że maksymalny okres ustawowy 30 dni 
dla dokonania wypowiedzeń umów 
o pracę jest zamknięty i sztywny, zaś wy-
powiedzenia dokonane przed jego termi-
nem początkowym i po terminie końco-
wym są zwolnieniami indywidualnymi. 
Rozwiązanie stosunku pracy z pracowni-
kiem nie traci charakteru indywidualne-
go przez fakt, że w okresie wypowiedze-
nia pracodawca rozpoczął zwolnienia 
grupowe. Zatem pracownicy, którym 
pracodawca wypowiedział umowy o pra-
cę 30 czerwca, zwolnieni zostali w trybie 
zwolnień indywidualnych.

Przyczyny zwolnień 
indywidualnych

Podobnie jak przy zwolnieniach grupowych, 
tak i przy zwolnieniach indywidualnych muszą 
zachodzić przyczyny niedotyczące pracowni-
ków, leżące zatem po stronie pracodawcy. Pra-
codawca, mając swobodę w realizacji racjonal-
nej polityki kadrowej i obniżaniu kosztów pracy, 
musi jednak pamiętać, że przyczyna zwolnienia 
musi być prawdziwa i nie może zmierzać do 
obejścia prawa. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 1 
ustawy o zwolnieniach grupowych, przyczyny 
niedotyczące pracowników muszą stanowić 
wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie 
stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy 
porozumienia stron. Określenie „wyłączny po-
wód uzasadniający rozwiązanie stosunku pra-
cy” wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 10 paź-
dziernika 1990 r. (sygn. akt I PR 319/90, OSNC 

data ustania 
stosunku pracy

przyczyny 
niedotyczące 
pracowników
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z 1992 r. nr 11, poz. 204), stwierdzając, że 
przez wyłączny powód należy rozumieć sy-
tuację, w której bez zaistnienia przyczyn 
niedotyczących pracownika nie zostałaby 
podjęta decyzja o indywidualnym jego 
zwolnieniu. Może zaistnieć wprawdzie sy-
tuacja, gdy pracodawca, dokonując takie-
go zwolnienia, kieruje się także innymi 
przyczynami, np. niesumiennym wykony-
waniem obowiązków pracowniczych, ale 
samo wystąpienie faktu niesumienności 
pracownika nie doprowadziłoby do decyzji 
o rozwiązaniu stosunku pracy z pracowni-
kiem.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przez sformułowanie, że przyczyny wy-
mienione w art. 10 ust. 1 ustawy o zwol-
nieniach grupowych „stanowią wyłącz-
ny powód uzasadniający rozwiązanie 
stosunku pracy”, należy rozumieć sytu-
ację, w której bez zaistnienia tych przy-
czyn (zmiany organizacyjne, likwidacja 
działu) nie zostałaby podjęta przez pra-
codawcę indywidualna decyzja o zwol-
nieniu pracownika.

Porozumienie stron
Do rozwiązania stosunku pracy w try-

bie zwolnień indywidualnych może rów-
nież dojść na mocy porozumienia stron, 
jeśli spełnione są warunki przewidziane 
w art. 10 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych.

PRZYKŁAD

Jolanta T. pracująca na stanowisku 
księgowej otrzymała od pracodawcy 
propozycję rozwiązania umowy 
o pracę w drodze porozumienia 
stron z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, ponieważ zamierzał 
zlikwidować zajmowane przez nią 
stanowisko. Jednocześnie zapropo-
nował skrócenie okresu wypowie-
dzenia oraz wypłatę wyższej odpra-
wy pieniężnej niż określona ustawą. 
W opisanej sytuacji doszło do roz-
wiązania umowy o pracę w trybie 
indywidualnym. Takie działanie jest 
zgodne z prawem, a ponadto ko-
rzystne dla obu stron. Pracodawca 
skraca okres wypowiedzenia, zaś 

pracownik w zamian otrzymuje 
wyższe świadczenie pieniężne.

Niezgodna z prawem jest sytuacja, 
w której pracodawca proponuje pracowni-
kowi rozwiązanie umowy o pracę w dro-
dze porozumienia stron z przyczyn nie-
leżących po jego stronie. Pracownik 
przyjmuje propozycję, a następnie otrzy-
muje od pracodawcy świadectwo pracy, 
z którego wynika, że umowa rozwiązała 
się na skutek „zwykłego” porozumienia 
stron. Pracodawca odmawia ponadto wy-
płaty odprawy pieniężnej. Chcąc zmienić 
treść zawartego wcześniej porozumienia, 
pracodawca i pracownik powinni porozu-
mieć się w tej materii. Jeśli strony nie pod-
jęły żadnych działań w tym kierunku, nie 
doszło do zmiany wcześniejszego porozu-
mienia. Zgodnie z prawem żadna ze stron 
nie może samowolnie i jednostronnie zmo-
dyfikować poczynionych wcześniej usta-
leń. Aby taka modyfikacja była skuteczna, 
musi zostać zaakceptowana przez drugą 
stronę. Ponadto skoro pracodawca zaak-
ceptował pierwotną treść porozumienia, 
zaaprobował tym samym przyczyny zwol-
nienia leżące po jego stronie, co oznacza, iż 
obiektywnie one wówczas występowały. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 
z 20 czerwca 2001 r. (sygn. akt I PKN 
475/00, OSNP z 2003 r. nr 8, poz. 204) 
strony, zawierając porozumienie w spra-
wie rozwiązania umowy o pracę w trybie 
zwolnień indywidualnych z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, decydują jedy-
nie o sposobie ustania stosunku pracy, 
a nie o przyczynach wywołujących ten wła-
śnie skutek. Przyczyny jako element zasta-
nej rzeczywistości nie mogą podlegać swo-
bodnemu kształtowaniu zarówno przez 
pracodawcę, jak i przez pracownika. Nale-
ży pamiętać o uchwale z 7 lutego 1991 r. 
(sygn. akt III PZP 26/90, OSNCP z 1991 r. 
nr 7, poz. 89), w której uzasadnieniu Sąd 
Najwyższy orzekł, że (...) okoliczność, iż 
pracownik skutkiem swojej zapobiegliwości 
znalazł sobie nową pracę, nie stoi na prze-
szkodzie ani uznaniu, że rozwiązanie sto-
sunku pracy następuje z przyczyn leżących 
po stronie zakładu pracy, ani też że brak jest 
podstawy do uznania, iż stanowią one wy-
łączny powód uzasadniający rozwiązanie 
stosunku pracy (...). Jeśli więc pracownik 
w związku z zamierzonym wypowiedze-
niem umowy o pracę znajdzie sobie pracę, 
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to trudno na tej podstawie przyjmować, że jest 
to jedna z przyczyn rozwiązania stosunku pra-
cy, czy też że przyczyna leżąca po stronie zakła-
du pracy przestaje być wyłącznym powodem 
rozwiązania umowy, zwłaszcza gdy następnie 
dochodzi do zawarcia przez strony porozumie-
nia. Nie jest to przyczyna, lecz skutek występo-
wania takiej przyczyny. Gdyby nie perspektywa 
zwolnienia z pracy, pracownik nie szukałby so-
bie nowej posady. Podobnie należy oceniać 
również sytuacje, gdy brak jeszcze konkretnych 
decyzji zakładu pracy o zwolnieniach grupo-
wych, lecz możliwość takich zwolnień jest 
prawdopodobna i pracownicy, starając się unik-
nąć bezrobocia, zawczasu starają się zapewnić 
sobie nowe miejsca pracy.

Wypowiedzenie 
warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy 
uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi 
zaproponowano na piśmie nowe warunki 
(art. 42 k.p.). A zatem głównym celem wypo-
wiedzenia zmieniającego jest zmiana dotych-
czasowej treści stosunku pracy. Jednak w ra-
zie odmowy przyjęcia przez pracownika 
zaproponowanych warunków pracy lub pła-
cy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem 
okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli 
pracownik przed upływem połowy okresu 
wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o od-
mowie przyjęcia zaproponowanych warun-
ków, uważa się, że wyraził zgodę na te wa-
runki. Do wypowiedzenia zmieniającego 
stosuje się odpowiednio przepisy o wypowie-
dzeniu definitywnym umowy o pracę. Praco-
dawca musi więc pamiętać o:
■ zasadności wypowiedzenia (przyczynie),
■ obowiązku konsultacji związkowej (w przy-

padku umów na czas nieokreślony),
■ terminach i okresach wypowiedzenia,
■ ochronie pracowników przed wypowiedze-

niem.
W przypadku gdy w wyniku wypowiedzenia 

warunków pracy i płacy dojdzie do rozwiązania 
umowy o pracę (pracownik nie przyjmie zapro-
ponowanych nowych warunków), zaś przyczy-
na wypowiedzenia zmieniającego nie będzie le-
żała po stronie pracow nika, należy stosować 
przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych. 
Racjonalizacja zatrudnienia zmierzająca do ob-
niżenia kosztów działalności pracodawcy stano-
wi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia 
zmieniającego – tak orzekł Sąd Najwyższy 
w wyroku z 16 czerwca 1999 r. (sygn. akt I PKN 
106/99, OSNP z 2000 r. nr 16, poz. 619).

PRZYKŁAD

Renata K. zatrudniona w zakładach mię-
snych w T. otrzymała wypowiedzenie wa-
runków pracy i płacy w zakresie zmniej-
szenia wynagrodzenia zasadniczego oraz 
zlikwidowania wypłaty pre-mii kwartal-
nej. Jako przyczynę zmiany pracodawca 
podał trudności finansowe firmy z powo-
du straty głównego kontrahenta. W celu 
ograniczania kosztów działalności praco-
dawca z częścią załogi rozwiązał umowy 
o pracę. Renata K. nie przyjęła propono-
wanych nowych warunków, w związku 
z tym umowa o pracę po upływie okresu 
wypowiedzenia uległa rozwiązaniu. Pra-
codawca nie wypłacił odprawy pienięż-
nej, tłumacząc to tym, że obecne trudno-
ści finansowe są przejś ciowe i właśnie 
negocjuje nowy kontrakt handlowy. 
W omawianej sytuacji pracodawca powi-
nien wypłacić odprawę pieniężną, gdyż 
odmowa pracownicy przyjęcia nowych 
warunków pracy była uzasadniona. Pra-
codawca nie może tłumaczyć się progno-
zami poprawy sytuacji firmy. W chwili 
kiedy Renata K. otrzymała wypowiedze-
nie umowy i później podejmowała decy-
zję, zakład pracy był w złej kondycji finan-
sowej i nic nie zapowiadało jej poprawy. 
A zatem odmowa przyjęcia propozycji 
kontynuowania stosunku pracy na zmie-
nionych zasadach jest racjonalna, a roz-
wiązanie umowy o pracę następuje 
z przyczyn nieleżących po stronie pracow-
nika. Potwierdził to Sąd Najwyższy, 
stwierdzając, że odmowa przyjęcia przez 
pracownika wypowiedzenia zmieniające-
go, dotyczącego wyłącznie obniżenia wy-
nagrodzenia, w zasadzie nie jest współ-
przyczyną rozwiązania z nim umowy 
o pracę na podstawie art. 10 ustawy (wy-
rok z 4 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 
521/00, OSNP z 2003 r. nr 10, poz. 244).

Podobnie w wyroku z 16 listopada 2000 r. 
(sygn. akt I PKN 79/00, OSNP z 2002 r. nr 10, 
poz. 240) Sąd Najwyższy uznał, że rozwiąza-
nie stosunku pracy wskutek wypowiedzenia 
warunków płacy, które prowadziłoby do rady-
kalnego obniżenia wynagrodzenia (przy nie-
zmienionych wymaganiach), jeżeli nastąpiło 
z przyczyn wskazanych w art. 1 ustawy, może 
być uznane za dokonane wyłącznie z nich 
w pojęciu art. 10 tej ustawy i uzasadniać rosz-
czenia pracownika o odprawę pieniężną.

racjonalizacja 
zatrudnienia

obniżenie 
wynagrodzenia
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PRZYKŁAD

Teresa D., z zawodu księgowa, pracowała 
w firmie ochroniarskiej. Pracodawca zle-
cił wykonywanie spraw księgowych do 
biura rachunkowego, w związku z tym 
stanowisko Teresy D. zostało zlikwidowa-
ne. Jednak pracodawca nie chcąc rozsta-
wać się definitywnie z pracownicą ze 
względu na jej wykształcenie i doświad-
czenie, zaproponował jej stanowisko do-
radcy ds. personalnych, pod warunkiem 
odbycia szkolenia w tym zakresie. Teresa 
D. odrzuciła zaproponowane nowe wa-
runki pracy i zażądała wypłaty odprawy 
pieniężnej. W tej sytuacji można stwier-
dzić, że przyczyną zwolnienia były nie tyl-
ko okoliczności leżące po stronie praco-
dawcy (likwidacja stanowiska pracy), ale 
również odrzucenie przez pracownicę 
propozycji zatrudnienia na nowych wa-
runkach. Postawa pracownicy przyczyni-
ła się do zwolnienia z pracy, gdyż bez jej 
odmowy do rozwiązania umowy o pracę 
by nie doszło. Ze względu zaś na racjonal-
ność wypowiedzenia zmieniającego za-
sadne było oczekiwać, że pracownica 
przyjmie nowe warunki. A zatem praco-
dawca miał rację nie wypłacając odprawy 
pieniężnej, ponieważ przyczyny niedoty-
czące pracownika nie stanowiły wyłącz-
nego powodu uzasadniającego rozwiąza-
nie stosunku pracy w trybie art. 10 ustawy 
o zwolnieniach grupowych.

Tryb zwolnień 
indywidualnych

Tylko zwolnienia o charakterze grupowym 
wymagają przeprowadzenia procedury prze-
widzianej w art. 2–4 ustawy o zwolnieniach 
grupowych. Do zwolnień indywidualnych sto-
suje się zwykły tryb postępowania. Pracodaw-
ca nie ma więc obowiązku prowadzenia roko-
wań ze związkami zawodowymi, zawierania 
porozumienia lub wydawania regulaminu, jak 
również nie ma obowiązku notyfikacji w urzę-
dzie pracy. Natomiast ma obowiązek stosowa-
nia przepisów Kodeksu pracy. Przy zwolnieniu 
indywidualnym pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny pracodawca ma obowiązek dokonać kon-
sultacji z działającą u niego zakładową organi-
zacją związkową w trybie art. 38 k.p. 
Obowiązek konsultacji dotyczy tylko tych pra-

cowników, którzy są członkami zakładowej or-
ganizacji związkowej lub zwrócili się do zakła-
dowej organizacji związkowej o ochronę.

Konsultacja ze związkami zawodowymi 

Krok 1. Pracodawca zwraca się do organi-
zacji związkowej o informację na temat 
pracowników korzystających z uprawnie-
nia do indywidualnej obrony swych praw 
i interesów.

Krok 2. Zakładowa organizacja związkowa 
ma 5 dni na wskazanie pracowników. Jeżeli 
organizacja nie wskaże tych pracowników 
w ciągu 5 dni, to pracodawca nie musi 
współdziałać z nią w sprawie wypowiadania 
umów o pracę (wyrok SN z 2 czerwca 
1997 r., sygn. akt I PKN 197/97, OSNAP 
z 1998 r. nr 9, poz. 270).

Krok 3. W przypadku gdy pracownik, któ-
remu pracodawca zamierza wypowiedzieć 
umowę o pracę (lub warunki pracy lub pła-
cy), jest członkiem zakładowej organizacji 
związkowej lub korzysta z jej ochrony, pra-
codawca zawiadamia na piśmie reprezen-
tujący go związek zawodowy o zamiarze 
wypowiedzenia pracownikowi stosunku 
pracy (warunków pracy), podając przyczy-
nę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Krok 4. Zakładowa organizacja związkowa 
może w ciągu 5 dni od otrzymania zawia-
domienia zgłosić na piśmie umotywowane 
zastrzeżenia.

Krok 5. Po rozpatrzeniu stanowiska orga-
nizacji związkowej, a także w razie nieza-
jęcia przez nią stanowiska w ustalonym 
terminie, pracodawca podejmuje decyzję 
w sprawie wypowiedzenia.

Krok 6. Gdy pracownik nie jest reprezento-
wany przez zakładową organizację związ-
kową i nie wniósł o obronę jego praw lub 
gdy u danego pracodawcy nie działa zakła-
dowa organizacja związkowa, pracodawca 
samodzielnie podejmuje decyzję o rozwią-
zaniu umowy o pracę.

Należy pamiętać, że:
■ doręczenie pracownikowi wypowiedzenia 

musi być poprzedzone konsultacją związ-
kową. Do czasu jej wyczerpania pracodaw-
ca nie może złożyć wypowiedzenia;

■ konsultacja związkowa ma charakter opi-
niodawczy;

■ pracodawca mimo zgłoszenia sprzeciwu 
przez związek zawodowy ma prawo doko-
nać wypowiedzenia;

umowa na czas 
nieokreślony
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■ pracodawca powinien – na wypadek sporu 
sądowego – rozważyć argumenty przedsta-
wione przez organizację związkową.

■ ZAPAMIĘTAJ
Każdemu pracownikowi, z którym rozwiąza-
no stosunek pracy w trybie indywidualnym, 
przysługuje odprawa w pełnej wysokości.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 10 ustawy z   13 marca 2003 r. o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 10 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych
1. Przepisy art. 5 ust. 3–7 i art. 8 stosuje 
się odpowiednio w razie konieczności 
rozwiązania przez pracodawcę zatrud-
niającego co najmniej 20 pracowników 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, jeżeli przyczyny te 
stanowią wyłączny powód uzasadniają-
cy wypowiedzenie stosunku pracy lub 
jego rozwiązanie na mocy porozumie-
nia stron, a zwolnienia w okresie nie-
przekraczającym 30 dni obejmują 
mniejszą liczbę pracowników niż okre-
ślona w art. 1.
2. W przypadku określonym w ust. 1 
pracodawca może rozwiązać stosunki 
pracy, w drodze wypowiedzenia, z pra-

cownikami, których stosunek pracy 
podlega z mocy odrębnych przepisów 
szczególnej ochronie przed wypowie-
dzeniem lub rozwiązaniem i wobec któ-
rych jest dopuszczalne wypowiedzenie 
stosunku pracy w ramach grupowego 
zwolnienia, pod warunkiem niezgłosze-
nia sprzeciwu przez zakładową organi-
zację związkową w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o za-
mierzonym wypowiedzeniu.
3. Pracodawca może wypowiedzieć wa-
runki pracy i płacy pracownikom, o któ-
rych mowa w ust. 2, jeżeli z przyczyn 
określonych w ust. 1 nie jest możliwe 
dalsze ich zatrudnianie na dotychczaso-
wych stanowiskach pracy. W takim przy-
padku stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.
4. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy 
i płacy w okolicznościach określonych 
w ust. 3 powoduje obniżenie wynagrodze-
nia, pracownikom przysługuje, przez 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy, doda-
tek wyrównawczy obliczony według zasad 
wynikających z Kodeksu pracy. Prawo do 
dodatku wyrównawczego nie przysługuje 
pracownikom, których szczególna ochro-
na przed wypowiedzeniem umowy o pra-
cę wynika z art. 41 Kodeksu pracy.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do 
pracowników będących posłami, sena-
torami lub radnymi, w okresie, w któ-
rym ich stosunek pracy podlega z mo-
cy odrębnych przepisów szczególnej 
ochronie przed wypowiedzeniem lub 
rozwiązaniem.

Procedura zwolnień grupowych 
w przypadku wypowiedzenia 
zmieniającego
Sąd Najwyższy stwierdził, że ustawę 
o zwolnieniach grupowych stosuje się 
także do wypowiedzenia zmieniającego. 
Uzasadnił ten pogląd m.in. koniecznością 
interpretacji prawa polskiego w zgodzie 
z prawem unijnym.

W praktyce powstał problem, czy pracodaw-
ca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, 

który zamierza złożyć wypowiedzenia zmienia-
jące grupie pracowników, powinien stosować 
procedurę zwolnień grupowych uregulowaną 
w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników. Jeżeli odpo-
wiedź na to pytanie byłaby twierdząca, to przed 
złożeniem wypowiedzeń zmieniających praco-
dawca powinien poinformować o tym przedsta-
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wicieli pracowników i skonsultować z nimi 
zamiar ich złożenia. Ponadto w razie roz-
wiązania stosunku pracy wskutek złożo-
nych wypowiedzeń zmieniających jest 
zobowiązany wypłacić zwolnionym pra-
cownikom odprawy pieniężne, o których 
mowa w art. 8 ustawy.

Zastosowanie ustawy 
o zwolnieniach grupowych

Analiza przepisów prawa polskiego nie 
daje jednoznacznej odpowiedzi. Do wy-
powiedzenia wynikających z umowy wa-
runków pracy i płacy stosuje się odpo-
wiednio przepisy o wypowiedzeniu 
umowy o pracę (art. 42 § 1 k.p.). Jeżeli 
procedurę zwolnień grupowych stosuje 
się w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy przez pracodawcę za wypowiedze-
niem z przyczyn niedotyczących pracow-
nika, to zgodnie z art. 42 § 1 k.p. proce-
dura ta powinna zostać odpowiednio 
zastosowana w przypadku rozwiązania 
stosunków pracy wskutek wypowiedze-
nia warunków pracy lub płacy grupie 
pracowników z przyczyn ich niedotyczą-
cych. Problem w tym, że rozwiązanie sto-
sunku pracy w następstwie złożenia wy-
powiedzenia zmieniającego zależy od 
decyzji pracownika. Z art. 42 § 3 k.p. wy-
nika, że umowa o pracę rozwiązuje się 
z upływem okresu wypowiedzenia, jeżeli 
pracownik odmówił przyjęcia zapropo-
nowanych mu warunków. Wobec tego 
powstaje pytanie, czy w tej sytuacji roz-
wiązanie stosunku pracy następuje 
z przyczyn niedotyczących pracownika, 
skoro to pracownik, odmawiając przyję-
cia zaproponowanych mu warunków, 
doprowadza do rozwiązania stosunku 
pracy. Ustawę o zwolnieniach grupo-
wych stosuje się także do wypowiedzenia 
zmieniającego (wyrok SN z 17 maja 
2007 r., sygn. akt III BP 5/07, OSNP 
z 2008 r. nr 13–14, poz. 188). W konse-
kwencji Sąd stwierdził, że wypowiedze-
nie warunków pracy i płacy dokonane 
mimo niezawarcia porozumienia lub nie-
wydania regulaminu, o których mowa 
w art. 3 ustawy, uzasadnia roszczenia 
pracownika, o których mowa w art. 45 
§ 1 k.p. (tj. roszczenie o orzeczenie bez-
skuteczności wypowiedzenia, a po roz-
wiązaniu stosunku pracy – o przywróce-
nie do pracy na poprzednich warunkach 
albo o odszkodowanie). Sąd uzasadnił 

swoje stanowisko, powołując się m.in. na 
obowiązek wykładni przepisów prawa 
polskiego w zgodzie z prawem unijnym 
– w tym przypadku z celem i przepisami 
dyrektywy 98/59/WE (dalej powoływa-
nej jako dyrektywa).

Zwolnienia grupowe 
w prawie i orzecznictwie UE

Celem dyrektywy jest zagwarantowa-
nie pracownikom ochrony w sytuacji roz-
wiązywania stosunków pracy z przyczyn 
ich niedotyczących. Dyrektywa zawiera 
definicję zwolnień grupowych. Zwolnie-
nia grupowe to zwolnienia dokonywane 
przez pracodawcę z jednego lub więcej 
powodów niezwiązanych z poszczególny-
mi pracownikami, jeżeli liczba zwolnień 
przekracza progi wskazane w tym przepi-
sie (art. 1 ust. 1 lit. a dyrektywy). Dalej 
dyrektywa wskazuje, że w liczbie zwol-
nień uwzględnia się formy wygaśnięcia 
umowy o pracę, które następują z inicjaty-
wy pracodawcy, z jednego lub więcej po-
wodów niezwiązanych z poszczególnym 
pracownikiem, pod warunkiem że zwol-
nień tych jest co najmniej pięć. Trybunał 
Sprawiedliwości UE przez zwolnienia 
grupowe, o których mowa w dyrektywie, 
rozumie wszelkie przypadki zakończenia 
umowy o pracę wbrew woli pracownika, 
bez jego zgody. Taki pogląd przedstawił 
w wyroku z 12 października 2004 r. 
w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej 
przeciwko Republice Portugalii (C-55/02, 
Zb. Orz. z 2004, s. I–9387). W orzeczeniu 
tym podkreślił, że cel dyrektywy nie zo-
stałby w pełni osiągnięty, gdyby zwolnie-
nia grupowe nie obejmowały rozwiązania 
umów o pracę z przyczyn niezależnych od 
woli pracodawcy.

Zastosowanie procedury 
zwolnień grupowych 
– aspekty praktyczne

Spojrzenie na polskie przepisy z per-
spektywy celu dyrektywy oraz przyjętej 
przez Trybunał wykładni przemawia za 
szerokim zastosowaniem procedury zwol-
nień grupowych, tj. do wszelkich przypad-
ków zwolnień dokonanych bez woli pra-
cownika. Wypowiedzenie warunków 
pracy lub płacy jest to czynność dokonywa-
na przez pracodawcę bez zgody pracowni-
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ka. Pracodawca samodzielnie podejmuje decy-
zję o złożeniu wypowiedzenia zmieniającego, 
licząc się z możliwością rozwiązania stosunku 
pracy. Pracownikowi, któremu zostało złożone 
wypowiedzenie zmieniające, pozostaje wybór 
między rozwiązaniem stosunku pracy albo 
przyjęciem nowych – niekorzystnych dla niego 
– warunków. Można przypuszczać, że nie byłby 
on skłonny zaakceptować takich zmian, gdyby 
nie ryzyko rozwiązania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę wskutek odmo-
wy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy 
nie jest porównywalne z sytuacją, gdy pracow-
nik z własnej woli wypowiada umowę o pracę 
czy składa propozycję rozwiązania umowy za 
porozumieniem. Inicjatorem wypowiedzenia 
zmieniającego jest pracodawca. Pracownik na-
tomiast nie decyduje ani o treści wypowiedze-
nia zmieniającego, ani o momencie jego złoże-
nia. W tych okolicznościach trudno uznać, aby 
rozwiązanie umowy o pracę w następstwie zło-
żonego przez pracodawcę wypowiedzenia zmie-
niającego zostało dokonane za zgodą pracowni-
ka. W związku z powyższym uzasadnione jest 
stosowanie procedury zwolnień grupowych 
również wtedy, gdy pracodawca zatrudniający 
co najmniej 20 pracowników zamierza złożyć 
grupie pracowników, określonej w art. 1 ust. 1 
ustawy, wypowiedzenia zmieniające z przyczyn 
ich niedotyczących.

CO NA TO SĄD?
1. Ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.) 
stosuje się także do wypowiedzenia zmie-
niającego (art. 1 ust. 1 tej ustawy w związku 
z art. 42 § 1 k.p.).
2. Dokonanie wypowiedzenia warunków pra-
cy i płacy, mimo niezawarcia porozumienia 
lub niewydania regulaminu, o których mowa 
w art. 3 tej ustawy, uzasadnia roszczenia 
przewidziane w art. 45 § 1 k.p.
Wyrok SN z 17 maja 2007 r., sygn. akt III BP 
5/07, OSNP z 2008 r. nr 13–14, poz. 188

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 42 k.p.
§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę stosuje się odpowiednio do wy-
powiedzenia wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy 
lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli 
pracownikowi zaproponowano na piś-
mie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez 
pracownika zaproponowanych warun-
ków pracy lub płacy, umowa o pracę roz-
wiązuje się z upływem okresu dokonane-
go wypowiedzenia. Jeżeli pracownik 
przed upływem połowy okresu wypowie-
dzenia nie złoży oświadczenia o odmo-
wie przyjęcia zaproponowanych warun-
ków, uważa się, że wyraził zgodę na te 
warunki; pismo pracodawcy wypowia-
dające warunki pracy lub płacy powinno 
zawierać pouczenie w tej sprawie. W ra-
zie braku takiego pouczenia, pracownik 
może do końca okresu wypowiedzenia 
złożyć oświadczenie o odmowie przyję-
cia zaproponowanych warunków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy nie jest wy-
magane w razie powierzenia pracowni-
kowi, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy, innej pracy niż 
określona w umowie o pracę na okres 
nie przekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to 
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika.

Rola związku zawodowego 
przy zwolnieniach grupowych
Pracodawca, który zatrudnia co naj-
mniej 20 pracowników i chce przepro-
wadzić zwolnienia grupowe, musi 
zachować procedurę przewidzianą 

w ustawie o zwolnieniach grupowych 
oraz – jeśli takowy działa – skonsul-
tować tę decyzję ze związkiem zawo-
dowym.

treść 
wypowiedzenia
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Konieczna konsultacja

Pracodawca ma obowiązek skonsultowania 
zamiaru przeprowadzenia grupowego zwol-
nienia z działającymi u niego zakładowymi 
organizacjami związkowymi (art. 2 ustawy 
o zwolnieniach grupowych). Status zakłado-
wej organizacji związkowej przysługuje orga-
nizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków 
będących pracownikami lub osobami wyko-
nującymi pracę na podstawie umowy o pracę 
nakładczą u pracodawcy objętego działaniem 
tej organizacji albo funkcjonariuszami Policji, 
Straży Granicznej, Służby Więziennej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej (art. 251 ust. 1 usta-
wy o związkach zawodowych). Organizacje 
związkowe niespełniające tych kryteriów po-
zbawione są uprawnień przewidzianych dla 
związków zawodowych w zakresie prawa do 
rokowań i zajmowania stanowiska w indywi-
dualnych sprawach ze stosunku pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudniający 40 pracowni-
ków w ciągu 30 dni zwolnił 11 z nich. Po-
nieważ żaden nie należał do działającej 
u pracodawcy zakładowej organizacji 
związkowej, pracodawca nie przeprowa-
dził z tą organizacją konsultacji dotyczą-
cej zwolnienia grupowego. Pracownicy 
wnieśli odwołania od wypowiedzeń do 
sądu pracy i domagali się odszkodowania 
za niezgodnie z prawem wypowiedzenie. 
Sąd pracy uwzględnił powództwa, wska-
zując, że obowiązek konsultacji jest nieza-
leżny od tego, czy grupowymi zwolnie-
niami są objęci pracownicy należący do 
organizacji związkowych czy nie.

Uprawnienia zakładowej organizacji związ-
kowej w zakresie procedury zwolnień grupo-
wych będą przysługiwać także międzyzakła-
dowej organizacji związkowej (art. 34 ust. 2 
ustawy o związkach zawodowych), którą jest 
organizacja:
■ działająca u co najmniej 2 pracodawców 

(u każdego z pracodawców zatrudniony jest 
przynajmniej 1 członek takiej organizacji),

■ zrzeszająca łącznie u wszystkich praco-
dawców objętych działaniem tej organiza-
cji co najmniej 10 członków będących 
pracownikami, funkcjonariuszami lub wy-
konawcami pracy nakładczej.
O tym, które zakłady pracy są objęte działa-

niem międzyzakładowej organizacji związko-

wej, rozstrzygają samorządne decyzje właści-
wych organów danego związku zawodowego 
(wyrok SN z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 
41/97, OSNP z 1997 r. nr 24, poz. 493).

PRZYKŁAD

Międzyzakładowa organizacja związkowa 
„Solidarność” działająca u 3 pracodawców 
zrzesza łącznie 30 członków. U pierwsze-
go pracodawcy ma 15 członków, u drugie-
go – 10, u trzeciego – 5. Ponieważ 
u wszystkich pracodawców łącznie orga-
nizacja ta zrzesza powyżej 10 członków, 
korzysta z uprawnień przysługujących za-
kładowej organizacji związkowej. Jeśli 
zatem jeden z pracodawców objętych 
dzia łaniem takiej organizacji zechce prze-
prowadzić u siebie zwolnienia grupowe 
na podstawie ustawy o zwolnieniach gru-
powych, będzie zobowiązany dokonać 
konsultacji takiego zwolnienia z między-
zakładową organizacją związkową.

Przedmiot konsultacji

Ustawa nie określa w sposób wyczerpujący 
zakresu zagadnień poruszanych podczas kon-
sultacji. Mają one dotyczyć w szczególności 
możliwości uniknięcia lub zmniejszenia roz-
miaru grupowego zwolnienia oraz spraw pra-
cowniczych związanych z tym zwolnieniem 
(m.in. możliwości przekwalifikowania lub 
przeszkolenia zawodowego, a także uzyska-
nia innego zatrudnienia przez zwolnionych 
pracowników). W celu sprawnego i efektyw-
nego przeprowadzenia takiej konsultacji, pra-
codawca zobowiązany został do przekazania 
na piśmie zakładowym organizacjom związ-
kowym informacji obejmującej:
■ przyczyny zamierzonego zwolnienia,
■ liczbę zatrudnionych pracowników i grupy 

zawodowe, do których oni należą,
■ grupy zawodowe pracowników objętych 

zamiarem grupowego zwolnienia,
■ okres, w ciągu którego nastąpi zwolnienie 

grupowe,
■ proponowane kryteria doboru pracowni-

ków do grupowego zwolnienia,
■ kolejność dokonywania zwolnień pracow-

ników,
■ propozycje rozstrzygnięcia spraw pracowni-

czych związanych z zamierzonym grupowym 
zwolnieniem (możliwość przekwalifikowa-
nia pracowników, ich przeszkolenia zawodo-
wego uzyskania innego zatrudnienia itp.), 

międzyzakładowa 
organizacja 
związkowa

przyczyny 
zwolnienia
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a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, 
pracodawca jest zobowiązany przedstawić 
dodatkowo sposób ustalania ich wysokości.

PRZYKŁAD

Pracodawca (spółka z o.o.) zawiadomił 
na piśmie związek zawodowy o zamia-
rze przeprowadzenia zwolnień grupo-
wych. Jako ich przyczynę wskazał wypo-
wiedzenie umowy o świadczenie usług 
przez głównego kontrahenta spółki. 
Zwolnienie obejmie grupę pracowników 
administracyjnych (20 osób) i nastąpi 
w okresie od 28 czerwca do 22 lipca. Na-
tomiast kryteria doboru pracowników do 
zwolnienia to rodzaj i stopień kwalifika-
cji zawodowych pracownika, jakość 
świadczonej pracy, staż pracy w spółce, 
inne (poza stosunkiem pracy) źródła do-
chodu oraz sytuacja osobista i rodzinna 
pracownika. W zawiadomieniu wskaza-
no też, że pracodawca zobowiązuje się 
do dofinansowania szkoleń w zakresie 
przekwalifikowania pracowników oraz 
do wypłaty dodatkowej – poza ustawową 
– odprawy w wysokości 1-miesięcznego 
wynagrodzenia, obliczonego jak ekwi-
walent za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy. Ponadto istnieje możliwość 
ograniczenia zwolnień przez zawiesze-
nie układu zbiorowego pracy w części 
dotyczącej wypłat premii kwartalnych 
i nagród jubileuszowych.

PRZYKŁAD

W ramach konsultacji zamiaru dokony-
wania zwolnień grupowych związki za-
wodowe zażądały imiennej listy pracow-
ników przewidzianych do zwolnienia 
oraz danych dotyczących sytuacji osobi-
stej (rodzinnej) tych osób. Pracodawca 
odmówił. Działanie pracodawcy było 
prawidłowe. Wśród obligatoryjnego za-
kresu informacji, którą powinien praco-
dawca przekazać związkom zawodo-
wym, nie wymienia się imiennej listy 
pracowników przewidzianych do zwol-
nienia. Typowanie konkretnych osób, 
które zostaną dotknięte redukcją zatrud-
nienia, jest pozostawione decyzji praco-
dawcy, który jednak powinien w tym za-
kresie zachować obiektywne kryteria

związane przede wszystkim z przydat-
nością pracownika dla zakładu pracy.

Pracodawca ma przekazać informacje doty-
czące zamiaru zwolnień grupowych w termi-
nie umożliwiającym tym organizacjom zgło-
szenie propozycji dotyczących: uniknięcia lub 
zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnie-
nia oraz spraw pracowniczych związanych ze 
zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości 
przekwalifikowania lub przekształcenia za-
wodowego, a także uzyskania innego zatrud-
nienia przez zwolnionych pracowników.

W toku postępowania dotyczącego zwol-
nień grupowych pracodawca powinien dążyć 
do zawarcia porozumienia z zakładowymi 
organizacjami związkowymi obejmującego 
wszystkie zagadnienia istotne w kwestii zwol-
nień grupowych.

Treść porozumienia

Pracodawca i zakładowe organizacje związ-
kowe zawierają porozumienie określające zasa-
dy postępowania w sprawach dotyczących pra-
cowników objętych zamiarem grupowego 
zwolnienia. Wskazują również obowiązki pra-
codawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzy-
gnięcia innych spraw pracowniczych związa-
nych z zamierzonym zwolnieniem (art. 3 ust. 1 
i 2 ustawy o zwolnieniach grupowych). Treść 
porozumienia ustalają same strony, jednak po-
winno ono zawierać m.in. grupy zawodowe 
pracowników objętych zamiarem grupowego 
zwolnienia, okres – w ciągu którego nastąpią 
zwolnienia, kryteria doboru pracowników do 
zwolnień, kolejność dokonywania zwolnień, 
postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia spraw 
pracowniczych związanych z zamierzonym 
zwolnieniem (np. w zakresie pomocy w uzyska-
niu przez pracowników: dodatkowych świad-
czeń pieniężnych – poza odprawą – rekompen-
sujących utratę zatrudnienia lub zatrudnienia 
w innych zakładach pracy). Porozumienie nie 
może zawierać postanowień sprzecznych z pra-
wem lub zasadami współżycia społecznego.

PRZYKŁAD

Pracodawca będący spółką akcyjną zawia-
domił działające u niego zakładowe orga-
nizacje związkowe o zamiarze dokonania 
zwolnień grupowych w dziale mechanicz-

obowiązki 
pracodawcy
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nym. Okazało się jednak, że w innej spół-
ce, wchodzącej w skład tej samej grupy ka-
pitałowej, istnieje możliwość zatrudnienia 
na stanowiska kierowców części mechani-
ków, którzy posiadają odpowiednie kwali-
fikacje, a są przewidziani do zwolnienia. 
Strony postępowania uczyniły tę kwestię 
przedmiotem konsultacji, a następnie za-
wartego porozumienia.

Termin zawarcia 
porozumienia

Porozumienie powinno być zawarte w termi-
nie 20 dni od dnia przekazania przez pracodaw-
cę zakładowym organizacjom związkowym in-
formacji niezbędnych do podjęcia konsultacji 
w sprawie zamiaru przeprowadzenia zwolnień 
grupowych. Za dzień przekazania tych informa-
cji należy przyjąć dzień ich doręczenia zakłado-
wym organizacjom związkowym w taki sposób, 
że mogły one zapoznać się z treścią tych infor-
macji (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Termin 
ten w orzecznictwie nie jest jednak traktowany 
rygorystycznie. Jak wynika bowiem z wyroku 
Sądu Najwyższego z 2 marca 2004 r. (sygn. akt 
I PK 387/03, OSNP z 2005 r. nr 9, poz. 124) po-
rozumienie w sprawie zasad postępowania przy 
dokonywaniu zwolnień pracowników nie staje 
się bezskuteczne przez to, że zostało zawarte po 
upływie 20 dni od zawiadomienia na piśmie za-
kładowej organizacji związkowej o konieczności 
rozwiązania z pracownikami stosunków pracy. 
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę 
zgodnie z postanowieniami takiego porozumie-
nia nie narusza przepisów o wypowiadaniu 
umów o pracę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeśli w zakładzie pracy działa więcej zakłado-
wych organizacji związkowych, pracodawca 
zawiera porozumienie ze wszystkimi organi-
zacjami. Porozumienie dotyczy wszystkich 
pracowników niezależnie od tego, czy ci obję-
ci zamiarem zwolnienia są członkami danej 
organizacji związkowej, czy nie.

Kilka organizacji 
związkowych

Jeśli w zakładzie pracy istnieje kilka organi-
zacji związkowych, to w sprawach dotyczących 
zbiorowych praw i interesów pracowników or-
ganizacje związkowe mogą tworzyć wspólną 

reprezentację związkową, a w sprawach wyma-
gających zawarcia porozumienia lub uzgodnie-
nia z nimi stanowiska organizacje te przedsta-
wiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób 
ustalania i przedstawiania tego stanowiska 
przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw 
wspólną reprezentację związkową określa po-
rozumienie zawarte przez organizacje związko-
we (art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawo-
dowych). Jeśli nie jest możliwe uzgodnienie 
treści porozumienia ze wszystkimi zakładowy-
mi organizacjami związkowymi, pracodawca 
uzgadnia treść porozumienia z organizacjami 
związkowymi reprezentatywnymi w rozumie-
niu art. 24125a k.p.

Prowadzenie konsultacji w celu zawarcia 
porozumienia jest obowiązkowe. Porozumie-
nie umożliwia pracodawcy dokonywanie wy-
powiedzeń stosunków pracy w ramach zwol-
nienia grupowego – także warunków pracy 
i płacy – bez stosowania konsultacji przewi-
dzianej w art. 38 k.p. Porozumienie stanowi 
wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy i wią-
że ono pracodawcę, który nie może odstępo-
wać od jego treści. Naruszenie przez praco-
dawcę tego porozumienia powinno zostać 
zakwalifikowane jako naruszenie przepisów 
o wypowiadaniu umów o pracę. Może też uza-
sadniać żądanie pracownika zgłoszone na 
podstawie art. 45 § 1 k.p. Brak możliwości za-
warcia porozumienia oznacza sytuację, w któ-
rej pracodawca i zakładowe organizacje związ-
kowe nie są w stanie – ze względu na sprzeczne 
zapatrywania i różnice poglądów (interesów) 
– uzgodnić jego treści. Nie chodzi tu zaś o przy-
padek, gdy pracodawca świadomie, nie wyka-
zując dobrej woli, uchyla się od rokowań. 
Uchylanie się przez pracodawcę od podjęcia 
rokowań w sprawie zawarcia porozumienia 
stanowi naruszenie przepisów o wypowiada-
niu umów o pracę w rozumieniu art. 45 § 1 
k.p. (wyrok SN z 23 stycznia 1991 r., sygn. akt 
I PR 452/90, PiZS z 1991 r. nr 5, poz. 64).

Gdy nie doszło – ze względu na różnice sta-
nowisk związku i pracodawcy – do zawarcia 
porozumienia, pracodawca wydaje regula-
min dotyczący zwolnień grupowych. Praco-
dawca powinien uwzględnić w tym regulami-
nie ustalenia dokonane w trakcie rokowań ze 
związkami. Regulamin nie zwalnia praco-
dawcy z wyczerpania trybu konsultacji prze-
widzianej w art. 38 k.p. Skutek taki ma jedy-
nie zawarcie porozumienia z zakładowymi 
organizacjami związkowymi.

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracownika-

przekazanie  
informacji

naruszenie 
porozumienia
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mi stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 2 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych
1. Pracodawca jest obowiązany skonsul-
tować zamiar przeprowadzenia grupo-
wego zwolnienia z zakładowymi orga-
nizacjami związkowymi działającymi 
u tego pracodawcy.
2. Konsultacja, o której mowa w ust. 1, 
dotyczy w szczególności możliwości 
uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru 
grupowego zwolnienia oraz spraw pra-
cowniczych związanych z tym zwolnie-
niem, w tym zwłaszcza możliwości 
przekwalifikowania lub przeszkolenia 
zawodowego, a także uzyskania innego 
zatrudnienia przez zwolnionych pra-
cowników.
3. Pracodawca jest obowiązany zawiado-
mić na piśmie zakładowe organizacje 
związkowe o przyczynach zamierzonego 
grupowego zwolnienia, liczbie zatrud-
nionych pracowników i grupach zawo-
dowych, do których oni należą, grupach 
zawodowych pracowników objętych za-
miarem grupowego zwolnienia, okresie, 
w ciągu którego nastąpi takie zwolnie-
nie, proponowanych kryteriach doboru 
pracowników do grupowego zwolnienia, 
kolejności dokonywania zwolnień pra-
cowników, propozycjach rozstrzygnięcia 
spraw pracowniczych związanych z za-
mierzonym grupowym zwolnieniem, 
a jeżeli obejmują one świadczenia pie-
niężne, pracodawca jest obowiązany do-
datkowo przedstawić sposób ustalania 
ich wysokości.
4. Pracodawca przekazuje zakładowym 
organizacjom związkowym informacje, 
o których mowa w ust. 3, w terminie 
umożliwiającym tym organizacjom 
zgłoszenie w ramach konsultacji propo-
zycji dotyczących spraw określonych 
w ust. 2.
5. W trakcie konsultacji pracodawca jest 
obowiązany przekazać zakładowym or-
ganizacjom związkowym także inne niż 
określone w ust. 3 informacje, jeżeli 
mogą one mieć wpływ na przebieg kon-
sultacji oraz treść porozumienia, o któ-
rym mowa w art. 3.

6. Pracodawca przekazuje na piśmie 
właściwemu powiatowemu urzędowi 
pracy informacje, o których mowa 
w ust. 3, z wyłączeniem informacji do-
tyczących sposobu ustalania wysokości 
świadczeń pieniężnych przysługujących 
pracownikom.
7. Jeżeli u danego pracodawcy nie dzia-
łają zakładowe organizacje związkowe, 
uprawnienia tych organizacji w zakre-
sie wynikającym z ust. 1–5 przysługują 
przedstawicielom pracowników wyło-
nionym w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy.
Art. 3 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych
1. W terminie nie dłuższym niż 20 dni 
od dnia zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 2 ust. 3, pracodawca i zakładowe 
organizacje związkowe zawierają poro-
zumienie.
2. W porozumieniu, o którym mowa 
w ust. 1, określa się zasady postępowa-
nia w sprawach dotyczących pracowni-
ków objętych zamiarem grupowego 
zwolnienia, a także obowiązki praco-
dawcy w zakresie niezbędnym do roz-
strzygnięcia innych spraw pracowni-
czych związanych z zamierzonym 
grupowym zwolnieniem.
3. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie 
treści porozumienia z wszystkimi zakła-
dowymi organizacjami związkowymi, 
pracodawca uzgadnia treść porozumie-
nia z organizacjami związkowymi repre-
zentatywnymi w rozumieniu art. 24125a 
Kodeksu pracy.
4. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie po-
rozumienia zgodnie z ust. 1 i 3, zasa-
dy postępowania w sprawach dotyczą-
cych pracowników objętych zamiarem 
grupowego zwolnienia ustala praco-
dawca w regulaminie, uwzględniając, 
w miarę możliwości, propozycje 
przedstawione w ramach konsultacji 
przez zakładowe organizacje związko-
we.
5. Jeżeli u danego pracodawcy nie dzia-
łają zakładowe organizacje związkowe, 
zasady postępowania w sprawach doty-
czących pracowników objętych zamia-
rem grupowego zwolnienia ustala praco-
dawca w regulaminie, po konsultacji 
z przedstawicielami pracowników wyło-
nionymi w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy.
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Dofinansowanie 
do zatrudniania 
bezrobotnych 

Problemem wielu polskich firm są wysokie koszty pracy, na które 
składają się nie tylko podatki i składki, ale również dodatkowe wydatki 
związane z funkcjonowaniem pracownika w zakładzie pracy. Jako przy-
kład można tu wymienić koszty badań i szkoleń. Znaczna część tych 
kosztów może być refundowana ze środków powiatowych urzędów pra-
cy. Jest to również najtańszy i najszybszy sposób pozyskania pracowni-
ka – np. w ramach stażu  czy też prac interwencyjnych. 27 maja 2014 r. 
weszła w życie duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Bez zbytniej przesady można powiedzieć, że zre-
wolucjonizowała ona sposoby kontaktu pracodawców z powiatowymi 
urzędami pracy. Powstały nowe instytucje, które pozwalają na znaczne 
oszczędności przy zatrudnianiu nowych pracowników (bony, granty),   
doszło również do usprawnienia dotychczasowego systemu wspomaga-
nia pracowników i pracodawców. Artykuł, który mają Państwo przed 
sobą, skupia się co prawda na szczegółowym omówieniu nowych regu-
lacji, ale zawiera również dużo praktycznych wskazówek dotyczących 
kontaktów pracodawcy z urzędami pracy i pozyskiwania w ten sposób 
środków na działanie firmy.

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 
1500 publikacji, szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą

Stan prawny na 15 lipca 2014 r.
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Dofinansowanie 
do zatrudniania bezrobotnych 
Od 27 maja 2014 r. pracodawcy, którzy 
zatrudnią bezrobotnych, mogą korzystać 
z większości nowych form wsparcia. 
Wsparcie dotyczy zarówno kosztów kur-
sów i szkoleń takich osób, jak i kosztów 
ich wynagrodzenia oraz składek na ubez-
pieczenia społeczne opłacanych przez 
pracodawcę. Ponadto w przypadku bez-
robotnych do 30. roku życia oraz 50+ 
pracodawca może uzyskać 12-miesięczne 
zwolnienie z opłacania składek na FP 
i FGŚP.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na pozy-
skanie dofinansowania od 27 maja 2014 r., 
tak jak dotychczas, muszą spełnić wymagania 
dotyczące m.in. utrzymania zatrudnienia 
skierowanych bezrobotnych po okresie refun-
dacji. Ponadto wprowadzono kilka nowych 
instrumentów aktywizacji zawodowej bezro-
botnych i pracodawców w postaci m.in. gran-
tów, bonów, pożyczek.

Wiele zmian w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (dalej: usta-
wa o promocji zatrudnienia) jest związanych 

z wdrożeniem reformy sieci EURES prowa-
dzonej przez Komisję Europejską (sieć współ-
pracy publicznych służb zatrudnienia i ich 
partnerów na rynku pracy wspierająca mobil-
ność w zakresie zatrudnienia na poziomie 
międzynarodowym w krajach UE, a także 
w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz 
w Szwajcarii). Celem reformy jest przekształ-
cenie sieci EURES w efektywny i wydajny in-
strument zatrudnieniowy koncentrujący się 
szczególnie na pośrednictwie pracy, potrze-
bach pracodawców oraz integracji mobilnych 
pracowników.

Zmiana definicji ustawowych

Nowelizacja przepisów o promocji zatrud-
nienia od 27 maja 2014 r. zmieniła dotych-
czas stosowane definicje i uchyliła niektóre 
pojęcia. Słowniczek zawarty w art. 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia jest bardzo istotny, 
gdyż poszczególne określenia w nim zawarte 
należy rozumieć dokładnie w taki sposób, 
w jaki zostały zdefiniowane.

Tabela 1. Skutki zmian definicji w ustawie o promocji zatrudnienia

Definicje 
wymienio-
ne w art. 2 

ustawy 
o promocji 
zatrudnie-

nia

Przed zmianą Po zmianie Różnice/skutki

1 2 3 4

pkt 2 lit. ca Brak odpowiednika Osoba bezrobotna – oso-
ba, która nie nabyła pra-
wa do emerytury albo 
renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy, przyznanej 
przez zagraniczny organ 
emerytalny lub rentowy, 
w wysokości co najmniej 
najniższej emerytury al-
bo renty z tytułu niezdol-
ności do pracy, o któ-
rych mowa w ustawie 
z 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Rozszerzenie negatyw-
nych warunków w defi-
nicji osoby bezrobotnej. 
Zmiana ma na celu okre-
ślenie wysokości renty 
z tytułu niezdolności do 
pracy oraz emerytury, 
przyznanych przez za-
graniczne organy eme-
rytalno-rentowe, umoż-
liwiającej nabycie/po-
siadanie statusu bezro-
botnego – wysokość ta 
została określona na po-
ziomie najniższej renty/ 
/emerytury krajowej.

pośrednictwo 
pracy
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1 2 3 4

pkt 6 Bezrobotny bez kwalifika-
cji zawodowych – bezro-
botny nieposiadający kwa-
lifikacji do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu 
poświadczonych dyplo-
mem, świadectwem, za-
świadczeniem instytucji 
szkoleniowej lub innym 
dokumentem uprawniają-
cym do wykonywania za-
wodu.

Bezrobotny bez kwalifika-
cji zawodowych – bez-
robotny nieposiadający 
kwalifikacji do wykony-
wania jakiegokolwiek za-
wodu poświadczonych 
dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem 
uprawniającym do wyko-
nywania zawodu.

Usunięcie z definicji 
zwrotu: „zaświadczeniem 
instytucji szkoleniowej”.

pkt 9aa Brak odpowiednika Działania aktywizacyjne 
– pakiet działań mających 
na celu podjęcie i utrzy-
manie przez bezrobotne-
go odpowiedniej pracy 
lub działalności gospo-
darczej.

Wprowadzenie definicji 
działań aktywizacyjnych.

pkt 9b EURES – europejskie służ-
by zatrudnienia państw, 
o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. a–c, realizu-
jące działania obejmujące 
w szczególności pośred-
nictwo pracy wraz z do-
radztwem w zakresie mo-
bilności na rynku pracy we 
współpracy ze związkami 
zawodowymi i organiza-
cjami pracodawców.

EURES – europejskie służ-
by zatrudnienia państw, 
o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. a–c, reali-
zujące działania obejmu-
jące w szczególności po-
średnictwo pracy wraz 
z doradztwem w zakresie 
mobilności na rynku pra-
cy.

Usunięcie zwrotu: „we 
współpracy ze związka-
mi zawodowymi i organi-
zacjami pracodawców”. 
Zmiana związana z re-
formą sieci EURES.

pkt 13 Nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalna inna praca 
zarobkowa:
a)  zatrudnienie przez 

pracodawcę osoby bez 
potwierdzenia na piś-
mie w wymaganym 
terminie rodzaju za-
wartej umowy i jej wa-
runków,

b)  niezgłoszenie osoby 
zatrudnionej lub wy-
konującej inną pracę 
zarobkową do ubez-
pieczenia społecznego,

c)  podjęcie przez bezro-
botnego zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej 
lub działalności bez po-
wiadomienia o tym 
właściwego powiato-
wego urzędu pracy,

d) (uchylona),
e)  powierzenie wykony-

wania pracy cudzo-
ziemcowi nieposiada-

Nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalna inna praca 
zarobkowa:
a)  zatrudnienie przez pra-

codawcę osoby bez po-
twierdzenia na piśmie 
w wymaganym termi-
nie rodzaju zawartej 
umowy i jej warunków,

b)  niezgłoszenie osoby 
zatrudnionej lub wy-
konującej inną pracę 
zarobkową do ubez-
pieczenia społecznego,

c)  podjęcie przez bezro-
botnego zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej 
lub działalności bez po-
wiadomienia o tym 
właściwego powiato-
wego urzędu pracy,

d)  (uchylona),
e)  (uchylona).

Uchylenie lit. e, wyodręb-
nienie definicji w pkt 22a.
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jącemu zezwolenia na 
pracę lub zezwolenia 
na pobyt i pracę, 
w przypadkach gdy jest 
ono wymagane, lub po-
wierzenie wykonywa-
nia pracy na innych wa-
runkach lub na innym 
stanowisku niż określo-
ne w zezwoleniu na 
pracę, z zastrzeżeniem 
art. 88f ust. 1a i 1b.

pkt 14 Nielegalne wykonywanie 
pracy przez cudzoziemca 
– wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca, który 
nie jest uprawniony do wy-
konywania pracy w rozu-
mieniu art. 87 ust. 1, lub 
nie jest zwolniony z obo-
wiązku posiadania zezwo-
lenia na pracę na podsta-
wie przepisów szczegól-
nych, lub którego podsta-
wa pobytu nie uprawnia 
do wykonywania pracy, 
lub który wykonuje pracę 
na innych warunkach lub 
na innym stanowisku niż 
określone w zezwoleniu na 
pracę, z zastrzeżeniem 
art. 88f ust. 1a i 1b, lub któ-
ry wykonuje pracę na in-
nych warunkach lub na in-
nym stanowisku niż okreś-
lone w zezwoleniu na po-
byt czasowy, o którym mo-
wa w art. 114, art. 126, 
art. 127 lub art. 142 ust. 3, 
z zastrzeżeniem art. 119 
i art. 135 ust. 3 ustawy 
z 12 grudnia 2013 r. o cu-
dzoziemcach, lub który 
wykonuje pracę bez umo-
wy o pracę albo umowy cy-
wilnoprawnej w wymaga-
nej formie.

Nielegalne wykonywanie 
pracy przez cudzoziemca 
– wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca, który 
nie jest uprawniony do 
wykonywania pracy w ro-
zumieniu art. 87 ust. 1 
lub nie posiada zezwole-
nia na pracę, nie będąc 
zwolnionym na podsta-
wie przepisów szczegól-
nych z obowiązku posia-
dania zezwolenia na pra-
cę, lub którego podstawa 
pobytu nie uprawnia do 
wykonywania pracy, lub 
który wykonuje pracę na 
innych warunkach lub na 
innym stanowisku niż 
określone w zezwoleniu 
na pracę, z zastrzeżeniem 
art. 88f ust. 1a–1c, lub 
który wykonuje pracę na 
innych warunkach lub na 
innym stanowisku niż 
określone w zezwoleniu 
na pobyt czasowy, o któ-
rym mowa w art. 114, 
art. 126, art. 127 lub 
art. 142 ust. 3, z zastrze-
żeniem art. 119 i art. 135 
ust. 3 ustawy z 12 grud-
nia 2013 r. o cudzoziem-
cach.

Wykreślenie zwrotu: „lub 
który wykonuje pracę 
bez umowy o pracę albo 
umowy cywilnoprawnej 
w wymaganej formie” 
w celu wyłączenia sank-
cjonowania cudzoziemca 
za okoliczności, za które 
odpowiada podmiot po-
wierzający wykonywanie 
pracy.

pkt 21a Partnerstwo transgranicz-
ne EURES – działania 
w ramach sieci EURES 
w regionach przygra-
nicznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zatwierdzone 
przez Komisję Europejską 
na podstawie odrębnych 
procedur, realizowane na 
podstawie umowy przez

Partnerstwo transgranicz-
ne EURES – działania sie-
ci EURES w regionach 
przygranicznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, reali-
zowane przez służby za-
trudnienia oraz inne pod-
mioty z państw, o których 
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 
lit. a–c, uprawnione do

Rozszerzenie definicji 
partnerstwa transgra-
nicznego o wszystkie 
podmioty prowadzące 
działania w sieci EURES.
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służby zatrudnienia, związ-
ki zawodowe i organizacje 
pracodawców z państw, 
o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. a–c.

realizacji działań sieci 
EURES.

pkt 22a Odpowiednik w pkt 13 
lit. e odnoszącym się do 
nielegalnego zatrudnie-
nia cudzoziemca lub po-
wierzenia mu nielegalnej 
innej pracy zarobkowej.

Powierzenie cudzoziem-
cowi nielegalnego wyko-
nywania pracy – po wie-
rzenie wykonywania pra-
cy cudzoziemcowi, który 
nie jest uprawniony do 
wykonywania pracy w ro-
zumieniu art. 87 ust. 1 lub 
nie posiada zezwolenia na 
pracę, nie będąc zwolnio-
nym na podstawie przepi-
sów szczególnych z obo-
wiązku posiadania zezwo-
lenia na pracę, lub które-
go podstawa pobytu nie 
uprawnia do wykonywa-
nia pracy, lub który wyko-
nuje pracę na innych wa-
runkach lub na innym sta-
nowisku niż określone 
w zezwoleniu na pracę, 
z zastrzeżeniem art. 88f 
ust. 1a–1c, lub który wy-
konuje pracę na innych 
warunkach lub na innym 
stanowisku niż określone 
w zezwoleniu na pobyt 
czasowy, o którym mowa 
w art. 114, art. 126, 
art. 127 lub art. 142 ust. 3, 
z zastrzeżeniem art. 119 
i art. 135 ust. 3 ustawy 
z 12 grudnia 2013 r. o cu-
dzoziemcach, lub bez za-
warcia umowy o pracę al-
bo umowy cywilnopraw-
nej w wymaganej formie.

Rozszerzenie i doprecy-
zowanie definicji.

pkt 26 Prace interwencyjne – za-
trudnienie bezrobotnego 
przez pracodawcę, które 
nastąpiło w wyniku umo-
wy zawartej ze starostą 
i ma na celu wsparcie osób 
będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, 
o których mowa w art. 49.

Prace interwencyjne – za-
trudnienie bezrobotnego 
przez pracodawcę, które 
nastąpiło w wyniku umo-
wy zawartej ze starostą 
i ma na celu wsparcie bez-
robotnych.

Usunięcie odniesienia do 
osób będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku 
pracy, obecnie dotyczy 
wszystkich bezrobot-
nych.

pkt 26a Projekty – projekty w ro-
zumieniu art. 5 pkt 9 usta-
wy z 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. 
z 2009 r. nr 84, poz. 712;

Projekty współfinansowa-
ne z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – pro-
jekty realizowane przez 
powiatowe urzędy pracy 
na podstawie umowy za-

Doprecyzowanie definicji.
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ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 379) realizujące dzia-
łania w zakresie promocji 
zatrudnienia, w tym prze-
ciwdziałania bezrobociu, 
łagodzenia skutków bezro-
bocia i aktywizacji zawodo-
wej bezrobotnych wynika-
jące z programów operacyj-
nych współfinansowanych 
ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
i Funduszu Pracy.

wartej pomiędzy zarzą-
dem województwa a mi-
nistrem właściwym do 
spraw rozwoju regional-
nego, prefinansowane 
w całości ze środków Fun-
duszu Pracy przeznaczo-
nych w roku budżetowym 
na realizację przez samo-
rządy powiatowe progra-
mów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i ak-
tywizacji zawodowej.

pkt 27a Praktyczna nauka zawo-
du dorosłych – forma 
przygotowania zawodo-
wego dorosłych umożli-
wiająca uzyskanie świa-
dectw potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie 
lub w przypadku osób po-
siadających wykształce-
nie zasadnicze zawodowe 
lub średnie dyplomu po-
twierdzającego kwalifika-
cje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzają-
cych wszystkie kwalifika-
cje wyodrębnione w da-
nym zawodzie lub świa-
dectwa czeladniczego.

Praktyczna nauka zawo-
du dorosłych – forma 
przygotowania zawodo-
wego dorosłych umożli-
wiająca uzyskanie:
a)  świadectwa czeladni-

czego,
b)  świadectw potwier-

dzających kwalifikacje 
w zawodzie,

c)  dyplomu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawo-
dowe po zdaniu egzami-
nów potwierdzających 
wszystkie kwalifikacje 
wyodrębnione w danym 
zawodzie przez osoby 
posiadające:
–  wykształcenie za-

sadnicze zawodowe 
albo

–  zdany egzamin eks-
ternistyczny z zakre-
su wymagań określo-
nych w podstawie 
programowej kształ-
cenia ogólnego dla 
zasadniczej szkoły 
zawodowej, albo

–  wykształcenie śred-
nie.

Doprecyzowanie defini-
cji.

pkt 29b Przyuczenie do pracy doro-
słych – forma przygotowa-
nia zawodowego doros-
łych, umożliwiająca uzy-
skanie wybranych kwali-
fikacji zawodowych lub 
umiejętności potwierdzo-
nych zaświadczeniem.

Przyuczenie do pracy doro-
słych – forma przygotowa-
nia zawodowego doros-
łych, umożliwiająca uzy-
skanie wybranych umie-
jętności lub kwalifikacji 
zawodowych potwierdzo-
nych zaświadczeniem lub 
świadectwem.

Dodanie świadectwa jako 
drugiego poza zaświad-
czeniem dokumentu po-
twierdzającego kwalifi-
kacje lub umiejętności.

pkt 32 Roboty publiczne – za-
trudnienie bezrobotnego 
w okresie nie dłuższym niż

Roboty publiczne – za-
trudnienie bezrobotnego 
w okresie nie dłuższym

Roboty publiczne będą 
mogły być organizowane 
również przez powiaty
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12 miesięcy przy wykony- 
waniu prac organizowa-
nych przez gminy, organi-
zacje pozarządowe statuto-
wo zajmujące się proble-
matyką: ochrony środo-
wiska, kultury, oświaty, 
kultury fizycznej i turysty-
ki, opieki zdrowotnej, bez-
robocia oraz pomocy spo-
łecznej, a także spółki 
wodne i ich związki, jeżeli 
prace te są finansowa-
ne lub dofinansowane ze 
środków samorządu tery-
torialnego, budżetu pań-
stwa, funduszy celowych, 
organizacji pozarządo-
wych, spółek wodnych 
i ich związków.

niż 12 miesięcy przy wy-
konywaniu prac organizo-
wanych przez powiaty 
– z wyłączeniem prac or-
ganizowanych w urzędach 
pracy – gminy, organizacje 
pozarządowe statutowo 
zajmujące się problematy-
ką ochrony środowiska, 
kultury, oświaty, kultury 
fizycznej i turystyki, opie-
ki zdrowotnej, bezrobocia 
oraz pomocy społecznej, 
a także spółki wodne i ich 
związki, jeżeli prace te są 
finansowane lub dofinan-
sowane ze środków samo-
rządu terytorialnego, bud-
żetu państwa, funduszy 
celowych, organizacji po-
zarządowych, spółek wod-
nych i ich związków.

(z wyraźnym wyłącze-
niem urzędów pracy).

OHP pośrednikiem
w znalezieniu pracy

Od 27 maja 2014 r. rozszerzono kompeten-
cje Ochotniczych Hufców Pracy o prowadze-
nie działań mających na celu upowszechnia-
nie informacji o rynku pracy i ofertach pracy, 
a także o możliwościach i zakresie pomocy 
określonej w ustawie.

W związku ze zmianami dotyczącymi 
EURES Ochotnicze Hufce Pracy w ramach tej 
sieci mają możliwość prowadzenia pośrednic-
twa pracy. Jest to bardzo istotna zmiana, która 
uszczegółowiona dalszymi przepisami ustawy 
nowelizującej zdecydowanie rozszerza ro-
lę OHP w zakresie „umiędzynarodowienia” 
wsparcia zatrudnienia młodych osób. Wpro-
wadzono również zmianę rodzaju pomocy 
w przypadku refundacji kosztów poniesionych 
przez pracodawców na wynagrodzenia i skład-
ki na ubezpieczenia społeczne młodocianych 
pracowników. Nie będzie to pomoc publiczna 
na szkolenia, lecz pomoc de minimis.

Pośrednictwo pracy 
tylko z akredytacją

Przed zmianą posiadanie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnie-
nia nie uprawniało do prowadzenia pośred-
nictwa pracy w ramach sieci EURES. Po no-
welizacji wprowadzono wymóg akredytacji 

do prowadzenia pośrednictwa pracy w ra-
mach tej sieci.

Rozszerzenie 
grupy podmiotów objętych 
zakazem dyskryminacji

Przed zmianą przepisów zobowiązanie do 
niedyskryminowania osób ze względu m.in. na 
płeć, wiek czy niepełnosprawność, dla których 
jest poszukiwane zatrudnienie lub inna praca 
zarobkowa, dotyczyło agencji zatrudnienia.

Po zmianie przepisów zakaz dyskryminacji 
tych osób dotyczy nie tylko agencji, ale rów-
nież podmiotów wskazanych w art. 18c usta-
wy o promocji zatrudnienia, czyli:
■ OHP i centrów integracji społecznej oraz 

klubów integracji społecznej,
■ wyspecjalizowanych organów wojskowych, 

wykonujących te usługi dla żołnierzy zawo-
dowych zwalnianych i zwolnionych z za-
wodowej służby wojskowej,

■ przedsiębiorców zagranicznych posiadają-
cych uprawnienia i prowadzących zgodnie 
z prawem działalność w zakresie pośred-
nictwa pracy, doradztwa personalnego, po-
radnictwa zawodowego lub pracy tymcza-
sowej na terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw EOG nienależą-
cych do Unii Europejskiej oraz państw nie-
będących stronami umowy o EOG, którzy 
mogą korzystać ze swobody świadczenia 

refundacja 
kosztów

zakaz 
dyskryminacji
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usług na podstawie umów zawartych przez 
te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi oraz zamierza-
jących świadczyć te same usługi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej – korzysta-
jących ze swobody świadczenia usług, 
o której mowa w art. 49 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską.
Spełnianie tego obowiązku przez agencję za-

trudnienia lub podmiot wymieniony w art. 18c 
ustawy o promocji zatrudnienia, np. OHP pod-
lega kontroli PIP. Konsekwencją naruszenia 
tego zobowiązania jest wykreślenie jednostki 
przez marszałka z rejestru oraz możliwość uka-
rania grzywną nie niższą niż 3000 zł.

Obowiązek informowania 
o kosztach związanych 
ze skierowaniem do pracy
za granicę

Na agencje zatrudnienia i pozostałe podmio-
ty wskazane w art. 18c ustawy o promocji za-
trudnienia, np. OHP, nałożono obowiązek pi-
semnego informowania o kosztach związanych 
ze skierowaniem do pracy za granicą albo do 
pracy tymczasowej za granicą. Taki obowiązek 
istnieje również w stosunku do osób kierowa-
nych za granicę w celu odbycia praktyki absol-
wenckiej, praktyki lub stażu niebędących 
zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową 
(art. 19d ustawy o promocji zatrudnienia). Ar-
tykuł ten został dodany w związku z wprowa-
dzeniem obowiązku przedstawienia m.in. 
przez agencję zatrudnienia pisemnej informa-
cji o kosztach, opłatach i innych należnościach 
związanych z kierowaniem do pracy oraz pod-
jęciem i wykonywaniem pracy za granicą. 
Taka informacja musi być przekazana przed 
skierowaniem do pracy za granicą albo pracy 
tymczasowej do podmiotu działającego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzorem innych regulacji dotyczących wy-
kroczeń zawartych w ustawie także w tym za-
kresie ustalono dolną granicę grzywny w wy-
sokości 3000 zł.

Profilowanie pomocy 
dla bezrobotnych

Zmiany w sposobie realizacji zadań urzę-
dów pracy dotyczą m.in. wprowadzenia 
profilowania pomocy dla bezrobotnych, 
funkcji doradcy klienta itp. Zrezygnowano 
z regulacji dotyczących standardów realiza-
cji usług rynku pracy. Były to szczegółowe 

procedury postępowania określane przez 
ministra właściwego ds. pracy. Krytykowa-
no formalizm i biurokratyzm standardów, 
które określały wiele szczegółowych wyma-
gań związanych z realizacją podstawowych 
usług rynku pracy.

Marszałek lub starosta może zlecić między 
innymi związkom zawodowym lub organiza-
cjom pracodawców realizację usług rynku 
pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia, czyli:
■ pośrednictwo pracy,
■ poradnictwo zawodowe,
■ organizację szkoleń.

W okresie udziału bezrobotnego w usługach 
rynku pracy wskazanych w art. 35 ust. 1 usta-
wy o promocji zatrudnienia, tj. m.in. jeżeli 
osoba korzystała z pośrednictwa pracy, porad-
nictwa zawodowego lub ze szkoleń albo 
z usług i instrumentów rynku pracy zlecanych:
■ jednostkom samorządu terytorialnego,
■ organizacjom pozarządowym statutowo 

zajmującym się problematyką rynku pracy,
■ związkom zawodowym,
■ organizacjom pracodawców,
■ agencjom zatrudnienia,
■ centrom integracji społecznej
– powiatowy urząd pracy nie będzie kierować 
do tej osoby innych form pomocy określonych 
ustawą.

PRZYKŁAD

Bezrobotny bierze udział w kilkutygo-
dniowym szkoleniu realizowanym przez 
stowarzyszenie na zlecenie z PUP. 
W tym czasie urząd pracy nie ma możli-
wości skierowania tego bezrobotnego 
np. na staż czy roboty publiczne. Takie 
rozwiązanie ma na celu nie tylko zapo-
biec dublowaniu pomocy wobec bezro-
botnego, ale również wyłączać poten-
cjalną możliwość niwelowania korzyści 
wynikających z realizacji przez podmiot 
zewnętrzny określonego programu wo-
bec bezrobotnego.

Profilowanie bezrobotnego

Profilowanie bezrobotnego ma na celu 
ustalenie najbardziej optymalnych form po-
mocy dla konkretnej osoby bezrobotnej. Do-
konuje się tego niezwłocznie po rejestracji 
bezrobotnego. Zmiana ta zobowiązuje powia-
towy urząd pracy do niezwłocznego zajęcia 
się każdą osobą bezrobotną.

praktyki 
absolwenckie

poradnictwo 
zawodowe
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Wprowadzono trzy profile pomocy, z który-
mi łączą się konkretne formy pomocy bezro-
botnym, tj.:
■ profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a tak-

że w uzasadnionych przypadkach poradnic-
two zawodowe lub formy pomocy, o których 
mowa w art. 40 ust. 1 i 3a (szkolenia, koszty 
egzaminów), art. 45 (zwrot kosztów prze-
jazdów z miejsca zamieszkania i powrotu do 
miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej, lub przez okres odbywania u praco-
dawcy stażu, przygotowania zawodowego 
dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu 
poradnictwa zawodowego osobie), art. 46 
ust. 1 pkt 2 (przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodar-
czej), art. 60b (świadczenie aktywizacyjne), 
art. 61e pkt 2 (pożyczki na podjęcie działal-
ności gospodarczej) oraz art. 66k–66n (bon 
szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnie-
niowy, bon na zasiedlenie),

■ profil pomocy II – usługi i instrumenty ryn-
ku pracy, działania aktywizacyjne zlecone 
przez urząd pracy oraz inne formy pomocy 
z wyłączeniem Programu Aktywizacja i In-
tegracja, o którym mowa w art. 62a,

■ profil pomocy III – Program Aktywizacja i In-
tegracja, o którym mowa w art. 62a, działa-
nia aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, 
programy specjalne, skierowanie do zatrud-
nienia wspieranego u pracodawcy lub podję-
cia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej 
przez osoby prawne oraz w uzasadnionych 
przypadkach poradnictwo zawodowe.
Od 27 maja 2014 r. bezrobotny może utra-

cić swój status, jeżeli m.in.:
■ nie wyraził zgody na ustalenie profilu po-

mocy,
■ odmówił bez uzasadnionej przyczyny 

udziału w działaniach w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja, realizowanych 
przez powiatowy urząd pracy, przez inne 
podmioty na jego zlecenie lub przez ośro-
dek pomocy społecznej.

Trójstronne umowy 
szkoleniowe

Trójstronne umowy szkoleniowe są zawie-
rane przez starostę z pracodawcą i instytucją 
szkoleniową. W umowach pracodawcy po-
winni deklarować zatrudnienie bezrobotnego 
po odbytym szkoleniu, a w zamian za to 
w umowach tych ujęte będą w szczególności 
umiejętności i kwalifikacje wymagane przez 
pracodawcę od kandydatów do pracy. Wyma-
gania te będą uwzględniane w programie 

szkolenia finansowanego przez powiatowy 
urząd pracy z Funduszu Pracy (art. 40 
ust. 2e–2h ustawy o promocji zatrudnienia). 
W ten sposób bezrobotni uzyskają wymagane 
przez pracodawcę umiejętności.

Koszty związane z organizacją przez po-
wiatowy urząd pracy szkolenia z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy nie mogą 
przekroczyć 40% zasiłku dla bezrobotnych 
przysługującego w okresie pierwszych trzech 
miesięcy posiadania prawa do zasiłku (od 
1 czerwca 2014 r. – 831,10 zł). A zatem wyso-
kość kosztów nie może przekroczyć 332,44 zł.

Osoby w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy

Osobami znajdującymi się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy są bezrobotni:
■ do 30. roku życia,
■ bezrobotni długotrwale,
■ powyżej 50. roku życia,
■ korzystający ze świadczeń z pomocy spo-

łecznej,
■ posiadający co najmniej jedno dziecko do 

6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18. roku życia,

■ niepełnosprawni.
Takim osobom przysługuje pierwszeństwo 

w skierowaniu do udziału w programach spe-
cjalnych.

Katalog tych grup jest bardziej dopasowany 
do faktycznych potrzeb społecznych, skupia 
się na osobach szczególnie zagrożonych trwa-
łym wykluczeniem z rynku pracy lub utrud-
nieniem wejścia na ten rynek, przy uwzględ-
nieniu zarówno realiów finansowych, jak 
i personalnych urzędów pracy.

Na uwagę zasługuje wyraźne wyodrębnienie 
grupy osób do 30. roku życia, a nie jak przed 
27 maja 2014 r. do 25. roku życia. Jest to związa-
ne z realną sytuacją na rynku pracy, wiekiem 
rozpoczynania prób podjęcia zatrudnienia oraz 
rzeczywistymi problemami z uzyskaniem pracy.

Warto również zauważyć zmianę w odnie-
sieniu do bezrobotnych będących rodzicami. 
Dotychczas szczególnie traktowana była osoba 
samotnie wychowująca dziecko do osiągnięcia 
przez nie pełnoletności. Obecnie wskazuje się 
na bezrobotnego posiadającego co najmniej 
jedno dziecko do 6. roku życia (do 18. roku ży-
cia, jeśli jest niepełnosprawne), bez ogranicze-
nia tylko do rodziców samotnie wychowują-
cych dzieci. Tą regulacją będzie zatem objęta 
np. bezrobotna matka 5-letniego dziecka, któ-
rej małżonek ma pełną władzę rodzicielską 
i pozostaje w zatrudnieniu.

formy
 pomocy

bezrobotni 
rodzice
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Wyczekiwanie bezrobotnego 
na zasiłek 
i okres jego pobierania

Zrezygnowano z 7-dniowego wyczekiwania 
na zasiłek. W dotychczasowym stanie prawnym 
prawo do zasiłku przysługiwało bezrobotnemu 
spełniającemu warunki do jego nabycia za każ-
dy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od 
dnia zarejestrowania się we właściwym pup.

Ponadto:
■ doprecyzowano, że 365 dni okresu, który 

uprawnia do nabycia prawa do zasiłku, 
musi przypadać w okresie 18 miesięcy bez-
pośrednio poprzedzających dzień zareje-
strowania jako bezrobotny,

■ przez odniesienie do art. 104b ust. 2 ustawy 
wskazano, że do okresu uprawniającego do 
zasiłku będzie wliczany okres prowadzenia 
pozarolniczej działalności przez osoby 
w wieku powyżej 55 lat – kobiety i 60 lat 
– mężczyźni, za który to okres osoby te nie 
miały obowiązku odprowadzać składek na 
Fundusz Pracy,

■ dokonano zmiany związanej ze zmianą Ko-
deksu karnego wykonawczego – osoby wy-
konujące pracę w okresie tymczasowego 
aresztowania lub odbywania kary pozba-
wienia wolności, aby mogły mieć ten okres 
zaliczony do okresu uprawniającego do na-
bycia prawa do zasiłku, muszą otrzymywać 
wynagrodzenie w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę,

■ do okresu uprawniającego do zasiłku dodano 
okres świadczenia usług na podstawie umo-
wy uaktywniającej, o której mowa w ustawie 
z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) oraz okres 
pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy 
nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do 
renty z tytułu niezdolności do pracy i wybra-
no pobieranie renty rodzinnej, jak również 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  poz. 598).
Okresy pobierania zasiłku zostały wyrażone 

w dniach, a nie w miesiącach, jak dotychczas. 
Osobom samotnie wychowującym dzieci przy-
znano prawo do pobierania zasiłku przez dłuż-
szy, 12-miesięczny okres w celu zapewnienia 
równego traktowania osób samotnie wycho-
wujących dzieci i osób wychowujących dzieci 
w rodzinie. Dodano również możliwość naby-
wania prawa do zasiłku uzupełniającego przez 
osoby, które w trakcie pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych utraciły status na okres krótszy 

niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, 
po którym pobierały zasiłek macierzyński lub 
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Brak prawa do zasiłku

Rozszerzono katalog sytuacji powodują-
cych brak prawa do zasiłku w związku z no-
wymi możliwościami wsparcia przewidziany-
mi w ustawie o promocji zatrudnienia.

Określono również, że bezrobotnemu od-
bywającemu odpłatną praktykę absolwencką 
na zasadach wskazanych w ustawie z 17 lipca 
2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 
nr 127, poz. 1052), z tytułu której otrzymuje 
świadczenie pieniężne w wysokości przekra-
czającej połowę minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, prawo do zasiłku przysługuje po za-
kończeniu odbywania praktyk.

Ustawa o praktykach absolwenckich nie za-
wiera ograniczenia, zgodnie z którym osoba 
„zatrudniona” na praktykę nie może w czasie 
praktyki kontynuować nauki. Praktykantem 
może być osoba zarejestrowana jako bezrobot-
na. Może nawet nadal otrzymywać zasiłek dla 
bezrobotnych, jeśli w związku z odbywaną prak-
tyką nie otrzymuje więcej niż połowę kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. W razie 
jednak osiągnięcia tej kwoty świadczenia zosta-
je pozbawiona zasiłku. Do tej pory w ustawie nie 
występowało doprecyzowanie dotyczące okre-
su, na jaki bezrobotny traci prawo do zasiłku.

Nowe obowiązki 
dokumentacyjne 
agencji zatrudnienia

Po zmianie przepisów agencja zatrudnienia 
jest zobowiązana do prowadzenia wykazów:
■ podmiotów, do których są kierowane osoby 

do pracy za granicą, zawierającego w szcze-
gólności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz 
nazwę państwa pochodzenia podmiotu,

■ osób kierowanych do pracy za granicą, za-
wierającego imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania osoby oraz w szczególności oznaczenie 
i siedzibę podmiotu, do którego skierowano 
osobę do pracy za granicą, oraz nazwę pań-
stwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej.

Zezwolenie na pracę

Rozszerzono zakres zezwolenia na pracę 
przez określenie najniższego wynagrodzenia, 

prowadzenie 
pozarolniczej 

działalności

praktyka 
absolwencka
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jakie może otrzymywać cudzoziemiec na da-
nym stanowisku stosownie do wymiaru czasu 
pracy, który został obniżony na zasadach okre-
ślonych w ustawie z 11 października 2013 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1291). W takim przypadku uzyskanie no-
wego zezwolenia na pracę nie jest wymagane. 
Ustawa ta umożliwiła przedsiębiorcom podle-
gającym pod jej przepisy (spełniającym kryte-
ria wskazane w art. 3 tej ustawy) wprowadze-
nie okresowego obniżenia wymiaru czasu 
pracy, bez konieczności dokonywania takich 
indywidualnych zmian. Obniżenie etatów jest 
dokonywane „zbiorczo” i może dotyczyć 
wszystkich pracowników firmy, pewnych grup 
zawodowych lub pracowników określonego 
oddziału, punktu zamiejscowego itp.

Pracownikowi objętemu obniżonym wy-
miarem czasu pracy na podstawie przepisów 
tej ustawy przysługuje od przedsiębiorcy:
■ częściowe zrekompensowanie wynagro-

dzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu 
pracy, do wysokości 100% zasiłku dla bez-
robotnych, zwiększonego o wysokość skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, należnych 
od pracownika, w wysokości proporcjonal-
nej do obniżonego wymiaru czasu pracy 
pracownika, z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy pracownika przed jego obniże-
niem (świadczenie to jest finansowane ze 
środków FGŚP, a nie przedsiębiorcy),

■ finansowane ze środków przedsiębiorcy 
wynagrodzenie

– w łącznej wysokości co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnie-
niem wymiaru czasu pracy pracownika przed 
jego obniżeniem.

Zwolnienie z opłacania 
składek na Fundusz Pracy

Dodano bezpośrednie zwolnienie z obo-
wiązku opłacania składek na Fundusz Pracy 
osób wymienionych w art. 6a ust. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba-
mi tymi są osoby sprawujące osobistą opiekę 
nad dzieckiem, które na obszarze RP są:
■ osobami, które prowadziły pozarolniczą dzia-

łalność gospodarczą przez okres co najmniej 
6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo 
zawiesiły wykonywanie działalności gospo-
darczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej,

■ osobami, które prowadziły inną niż określona 
w przepisach o swobodzie działalności gospo-
darczej pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych przez okres co najmniej 
6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia,

■ zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę 
na podstawie umowy agencyjnej lub umo-
wy zlecenia albo innej umowy o świadcze-
nie usług, do której zgodnie z Kodeksem cy-
wilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy 
i którzy zaprzestali jej wykonywania,

■ osobami współpracującymi, o których mowa 
w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych, przez okres co najmniej 
6 miesięcy z osobami, o których mowa 
w pkt 1–3, i które zaprzestały tej współpracy,

■ osobami duchownymi, podlegającymi 
z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym 
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Ponadto ze zwolnienia w opłacaniu składek 

na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres 12 mie-
sięcy mogą skorzystać pracodawcy zatrudnia-
jący skierowanych bezrobotnych, którzy nie 
ukończyli 30. roku życia. Zwolnienie obowią-
zuje począwszy od pierwszego miesiąca po 
zawarciu umowy o pracę.

Warunkiem czasowego zwolnienia z opła-
cania składek na Fundusz Pracy jest to, aby 
dana osoba:
■ była bezrobotna i została skierowana do 

pracodawcy przez pup,
■ została zatrudniona w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 43 ustawy, czyli na podstawie 
stosunku pracy, stosunku służbowego lub 
umowy o pracę nakładczą,

■ spełniała wskazane kryterium wiekowe.

Sankcje za pobieranie opłat 
z tytułu pośrednictwa pracy 
lub nieprzestrzeganie 
zakazu dyskryminacji

Rozszerzono sankcję karną na wszystkie oso-
by, które – świadcząc usługi z zakresu agencji 
zatrudnienia – pobierają od osób poszukujących 
pracy opłaty z tytułu pośrednictwa pracy lub nie 
przestrzegają zasady zakazu dyskryminacji.

W brzmieniu obowiązującym do wejścia w ży-
cie nowelizacji odpowiedzialności podlegała tyl-
ko osoba prowadząca agencję zatrudnienia.

Programy wsparcia 
dla pracodawców

O możliwości uzyskania dofinansowania na 
zatrudnione osoby bezrobotne, a także skorzy-
stania z innych, korzystnych form wsparcia 

obniżony 
wymiar

 czasu pracy

warunki 
czasowego 
zwolnienia
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pracodawca w pierwszej kolejności powinien 
uzyskać informacje we właściwym dla miejsca 
prowadzenia działalności (planowanego miej-
sca wykonywania pracy przez bezrobotnych) 
powiatowym urzędzie pracy. Urząd wskaże 
nie tylko rodzaj i zakres wsparcia, ale również 
obecne możliwości finansowe powiatu w tym 
zakresie. Następnie pracodawca składa do pup 
pisemny wniosek. Zakres zawartych w nim da-
nych jest uzależniony od wnioskowanej formy 
pomocy. Podstawą do uzyskania środków fi-
nansowych jest umowa zawarta ze starostą 
(lub działającym w jego imieniu dyrektorem 
powiatowego urzędu pracy).

Prace interwencyjne

Pracą interwencyjną jest zatrudnienie 
przez pracodawcę na umowę o pracę bezro-
botnego, które nastąpiło w wyniku umowy 
zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie 
bezrobotnych (art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy 
o promocji zatrudnienia).

Prace interwencyjne nie mogą być organi-
zowane przez pracodawcę znajdującego się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj.:
■ w przypadku spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej 
zarejestrowanego kapitału została utraco-
na, w tym ponad jedna czwarta w okresie 
poprzedzającym 12 miesięcy lub

■ w przypadku spółki, której przynajmniej 
niektórzy członkowie są w sposób nieogra-
niczony odpowiedzialni za długi spółki 
– jeżeli ponad połowa jej kapitału według 
sprawozdania finansowego została utraco-
na, w tym ponad jedna czwarta w okresie 
poprzedzającym 12 miesięcy, lub

■ bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie 
z prawodawstwem krajowym podlega zbio-
rowemu postępowaniu w sprawie niewypła-
calności (art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 
i 88 Traktatu – Dz.U. UE L nr 214, str. 3).
Do wniosku o organizowanie prac inter-

wencyjnych pracodawca dołącza oświadcze-
nie o spełnieniu powyższych warunków.

Organizatorem prac interwencyjnych nie 
mogą być też m.in. pracodawcy będący par-
tiami lub organizacjami politycznymi, organi-
zacjami związków zawodowych, z wyjątkiem 
upoważnionych do prowadzenia pośrednic-
twa pracy związkowych biur pracy oraz klu-
bów pracy, lub organizacjami pracodawców, 
z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia 
pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy 
(§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie or-
ganizowania prac interwencyjnych i robót 
publicznych oraz jednorazowej refundacji 
kosztów z tytułu opłaconych składek na ubez-
pieczenia społeczne – Dz.U. nr 5, poz. 25).

Od 27 maja 2014 r. o dofinansowanie na za-
trudnienie w ramach prac interwencyjnych 
pracodawca może wystąpić na wszystkich za-
rejestrowanych bezrobotnych, bez ogranicze-
nia do bezrobotnych znajdujących się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy.

Pracodawca, który w ramach prac interwen-
cyjnych zatrudnił skierowanych bezrobotnych 
na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, ma pra-
wo do zwrotu kosztów poniesionych na wyna-
grodzenia, nagrody oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne w wysokości ustalonej 
w umowie. Wysokość wsparcia nie może prze-
kraczać kwoty ustalonej jako iloczyn liczby za-
trudnionych w miesiącu w przeliczeniu na peł-
ny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku 
określonej w wysokości przysługującej w okre-
sie pierwszych 3 miesięcy pobierania zasiłku, 
obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia 
każdego rozliczanego miesiąca i składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanego 

Krok 3. Zawarcie umowy ze starostą.

Schemat działania pracodawcy ubiegającego się o wsparcie z pup

Krok 1. Uzyskanie informacji o dostępnych formach wsparcia na bezrobotnych 
i możliwościach finansowych powiatu w tym zakresie.

Krok 2. Złożenie pisemnego wniosku o udzielenie pomocy i innych dokumentów 
wymaganych w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy.
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wynagrodzenia. Jeżeli zatrudnienie w ramach 
prac interwencyjnych trwało przez okres do 
12 miesięcy, pracodawca ma prawo do refun-
dacji w wysokości uzgodnionej w umowie ze 
starostą, nieprzekraczającej jednak minimal-
nego wynagrodzenia za pracę i składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanego 
wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, je-
żeli refundacja obejmuje koszty poniesione za 
co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Zatrudnienie przez pracodawcę skierowa-
nych bezrobotnych w ramach prac interwen-

cyjnych w wymiarze co 1/2 etatu na okres 
do 6 miesięcy gwarantuje mu otrzymanie 
wsparcia w wysokości części kosztów ponie-
sionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne skiero-
wanych bezrobotnych w kwocie uprzednio 
uzgodnionej w umowie ze starostą. Refun-
dacja nie może przekraczać połowy mini-
malnego wynagrodzenia za pracę i składek 
na ubezpieczenia społeczne od refundowa-
nego wynagrodzenia za każdą osobę bezro-
botną.

Tabela 2. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy z tytułu zatrud-
nienia skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych od 1 czerwca 2014 r.

Wymiar czasu pracy Wysokość refundacji*

Pełny (831,10 zł + 149,60 zł)** 980,70 zł

Niepełny – refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalne-
go wynagrodzenia (1680 zł + 302,40 zł)**

1982,40 zł

*   Do umów zawartych o zorganizowanie prac interwencyjnych zawartych przed 1 stycz-
nia 2010 r. należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie przez cały 
okres jej trwania.

**  Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto w wysokości ok. 18% (wysokość 
faktycznej refundacji jest uzależniona od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe 
opłacanej przez pracodawcę).

Pracodawcy, który bezpośrednio po zakoń-
czeniu prac interwencyjnych trwających co 
najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego 
bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesię-
cy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia 
w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta 
może przyznać jednorazową refundację wy-
nagrodzenia w wysokości uprzednio uzgod-
nionej, nie wyższej jednak niż 150% przecięt-
nego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 
spełnienia tego warunku.

Od 1 lipca 2014 r. pracodawca będzie zobo-
wiązany do utrzymania w zatrudnieniu skie-
rowanego bezrobotnego przez okres 3 mie-
sięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń 
i składek na ubezpieczenia społeczne. Niewy-
wiązanie się z tego warunku powoduje obo-
wiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z od-
setkami ustawowymi naliczonymi od całości 
uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierw-
szej refundacji, w terminie 30 dni od dnia do-
ręczenia wezwania starosty.

PRZYKŁAD

Pracodawca X zatrudniał Karola G. (skie-
rowanego bezrobotnego) w ramach prac 

interwencyjnych przez 12 miesięcy. Po 
zakończeniu tego okresu zdecydował się 
na dalsze zatrudnianie tej osoby w peł-
nym wymiarze czasu pracy przez 6 mie-
sięcy, a po ich upływie przez kolejnych 
12 miesięcy. W czerwcu 2014 r. starosta 
przyznał pracodawcy X jednorazową re-
fundację wynagrodzenia w maksymalnej 
wysokości ok. 5843 zł.

Urząd pracy skieruje na miejsce bezrobotne-
go inną osobę w przypadku, gdy bezrobotny:
■ rozwiąże umowę o pracę,
■ zostanie zwolniony dyscyplinarnie lub
■ wygaśnie z nim stosunek pracy.

Dotychczas obowiązek utrzymania w za-
trudnieniu skierowanego bezrobotnego przez 
wskazany okres wynikał wprost z zasad 
udzielania pomocy publicznej w ramach wy-
łączeń blokowych (rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 800/2008).

Odmowa zatrudnienia tej osoby również 
będzie powodowała zobowiązanie praco-
dawcy do zwrotu całej otrzymanej kwoty 
wsparcia.

Ustawa nie przewiduje możliwości zastąpie-
nia bezrobotnego inną osobą bezrobotną ani 

jednorazowa 
refundacja 

wynagrodzenia

odmowa 
zatrudnienia
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w okresie trwania refundacji, ani przed upły-
wem 3 miesięcy po zakończeniu refundacji 
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Zastąpienie inną osobą jest możliwe 
tylko w wymienionych wyżej sytuacjach. Wy-
powiedzenie umowy o pracę bezrobotnemu, 
niezależnie od przesłanek, jakimi kierował się 
pracodawca, decydując się na ten tryb rozwią-
zania umowy, będzie połączone z konieczno-
ścią zwrotu otrzymanej kwoty refundacji.

Artykuł 51 ust. 8 posługuje się zwrotem 
„rozwiązanie umowy o pracę przez skierowa-
nego bezrobotnego”. Wyłączenie to na pewno 
obejmuje dokonanie wypowiedzenia umowy 
przez zatrudnioną osobę, jak również zwol-
nienie bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 55 k.p. Należy przyjąć, że nie dotyczy to 
rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 
Niewątpliwie jednak, zawierając porozumie-
nie stron, bezrobotny podejmuje bezpośred-
nio decyzję dotyczącą swojego dalszego za-
trudnienia. Ten tryb rozwiązania umowy 
powinien być zatem uznany za objęty wska-
zanym w omawianym przepisie wyjątkiem 
wyłączającym obowiązek zwrotu pomocy. Za 
takim stanowiskiem przemawia również to, 
że jest to zatrudnienie okresowe, które będzie 
związane – jeżeli umowa przy podejmowaniu 
prac interwencyjnych została od razu zawar-
ta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony 
przewidziały możliwość jej wypowiedzenia 
– ze stosunkowo krótkim, np. 2-tygodniowym 
wypowiedzeniem.

Staż

Staż jest formą świadczenia pracy przez 
bezrobotnego, bez zawierania przez niego 
umowy z podmiotem, na rzecz którego wyko-
nuje tę pracę. Z jednej strony pozwala zaist-
nieć osobom bezrobotnym na rynku pracy, 
często będąc przy tym pierwszą okazją do na-
bycia przez nich umiejętności wykonywania 
pracy. Z drugiej strony dla pracodawcy jest 
okazją do gruntownego sprawdzenia przy-
datności danej osoby do dalszego zatrudnie-
nia, bez zaciągania silniejszego od umowy 
o pracę zobowiązania. Ważna jest przy tym 
kwestia znacznego zmniejszenia kosztów pra-
cy wykonywanej przez stażystę, a nie przez 
osobę opłacaną, co do zasady, wyłącznie ze 
środków pracodawcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy za-
wartej przez starostę z pracodawcą, według 
programu określonego w umowie. Nadzór nad 
odbywaniem przez bezrobotnego stażu spra-
wuje starosta. Pracodawca po zakończeniu re-

alizacji programu wydaje opinię zawierającą 
informacje o zadaniach realizowanych przez 
bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych 
pozyskanych w trakcie stażu. Na tej podstawie 
starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie 
o odbyciu stażu. Staż jest odpłatny i za czas 
jego odbywania bezrobotnemu przysługuje od 
starosty stypendium w wysokości 120% zasił-
ku (od 1 czerwca 2014 r. – 997,32 zł).

Na wniosek bezrobotnego odbywającego 
staż pracodawca jest zobowiązany do udzie-
lenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 
30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za 
dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni 
miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zo-
bowiązany udzielić dni wolnych przed upły-
wem terminu zakończenia stażu.

Dotychczas starosta mógł skierować do od-
bycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobot-
nych do 25. roku życia oraz bezrobotnych, 
którzy nie ukończyli 27. roku życia w okresie 
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, 
świadectwie lub innym dokumencie poświad-
czającym ukończenie szkoły wyższej. Po 
zmianie przepisów możliwość odbywania sta-
żu przez okres do 12 miesięcy dotyczy osób, 
które nie ukończyły 30. roku życia.

Od 27 maja 2014 r. do odbycia stażu na 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy starosta 
może kierować nie tylko osoby bezrobotne 
znajdujące się w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy, lecz wszystkich bezrobotnych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Od 27 maja 2014 r. pracodawca może przy-
jąć na 12-miesięczny staż bezrobotnych, 
którzy nie ukończyli 30 lat.

Praktyczna nauka zawodu
Przygotowanie zawodowe dorosłych pole-

ga na praktycznej nauce zawodu lub przy-
uczeniu do pracy dorosłych realizowanych 
bez nawiązania stosunku pracy z pracodaw-
cą, według programu obejmującego nabywa-
nie umiejętności praktycznych i wiedzy teore-
tycznej zakończonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może 
odbywać się w formie:
■ praktycznej nauki zawodu dorosłych 

umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
lub egzaminu czeladniczego,

■ przyuczenia do pracy dorosłych mającego 
na celu zdobycie wybranych kwalifikacji 
zawodowych lub umiejętności niezbęd-
nych do wykonywania określonych zadań 

sprawdzenie 
przydatności

formy 
przygotowania 
zawodowego
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zawodowych, właściwych dla zawodu wy-
stępującego w klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy.
Zgodnie z nowymi definicjami ustawowymi 

obowiązującymi od 27 maja 2014 r., praktycz-
na nauka zawodu dorosłych oznacza formę 
przygotowania zawodowego dorosłych umoż-
liwiającą uzyskanie:
■ świadectwa czeladniczego;
■ świadectw potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie;
■ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminów potwier-
dzających wszystkie kwalifikacje wyodręb-
nione w danym zawodzie przez osoby po-
siadające:
–  wykształcenie zasadnicze zawodowe 

albo
–  zdany egzamin eksternistyczny z zakre-

su wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla 
zasadniczej szkoły zawodowej, albo

–  wykształcenie średnie.
Przyuczenie do pracy dorosłych jest for-

mą przygotowania zawodowego dorosłych, 
umożliwiającą uzyskanie wybranych umie-
jętności lub kwalifikacji zawodowych po-
twierdzonych zaświadczeniem lub świadec-
twem.

Przed zmianą przepisów praktyczna nauka 
zawodu dorosłych trwała od 12 do 18 miesię-
cy, a przyuczenie do pracy dorosłych – od 3 
do 6 miesięcy. Od 27 maja 2014 r. może ona 
trwać od 6 do 12 miesięcy.

Stypendium dla uczestnika przygotowania 
zawodowego dorosłych jest ustalane jak dla 
stażysty i wynosi 120% zasiłku dla bezrobot-
nych w wysokości przysługującej w okresie 
pierwszych 3 miesięcy pobierania zasiłku.

Uczestnik przygotowania zawodowego do-
rosłych wykonuje prace powierzone przez 
pracodawcę tak jak stażysta. Różnicą jest to, 
że uczestnik jest zobowiązany część czasu na 
przygotowanie zawodowe – do 20% – po-
święcić na opanowanie teorii pod kierunkiem 
pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej. 
Nabywanie umiejętności praktycznych po-
winno obejmować co najmniej 80% czasu 
przeznaczonego na przygotowanie zawodo-
we dorosłych, które jest realizowane u praco-
dawcy.

Roboty publiczne

Tak jak w przypadku prac interwencyjnych, 
również przepisy dotyczące robót publicz-
nych od 27 maja 2014 r. zostały skierowane 

do wszystkich bezrobotnych, a nie tylko do 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy.

Organizator robót publicznych może 
wskazać pracodawcę, u którego będą wyko-
nywane roboty publiczne. Wniosek o organi-
zowanie robót publicznych organizator skła-
da do powiatowego urzędu pracy właściwego 
ze względu na miejsce wykonywania tych 
robót.

Zarówno organizator robót publicznych, 
jak i pracodawca, na rzecz którego taka praca 
będzie wykonywana, nie może znajdować się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumie-
niu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspól-
nym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (Dz.U. UE L nr 214, str. 3). W tym 
celu składa do wniosku o zorganizowanie ro-
bót publicznych stosowne oświadczenie.

Organizator robót publicznych albo wska-
zany pracodawca, u którego będą wykonywa-
ne roboty publiczne, zawierają z bezrobotny-
mi umowy o pracę.

Starosta zwraca organizatorowi robót pu-
blicznych, który zatrudniał skierowanych 
bezrobotnych, a także bezrobotnych będą-
cych dłużnikami alimentacyjnymi, w rozu-
mieniu przepisów o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów, przez okres do 
6 miesięcy część kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wy-
sokości uprzednio uzgodnionej. Nie może 
ona przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn 
liczby zatrudnionych w miesiącu w przelicze-
niu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązujące-
go w ostatnim dniu zatrudnienia każdego 
rozliczanego miesiąca i składek na ubezpie-
czenia społeczne od refundowanego wyna-
grodzenia.

Starosta może dokonywać w tym samym 
zakresie na tych samych zasadach zwrotu po-
niesionych przez organizatora robót publicz-
nych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres 
do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, 
a także bezrobotnych będących dłużnikami 
alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów 
o pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów, w wysokości uprzednio uzgodnionej. Nie 
może ona przekroczyć przeciętnego wyna-
grodzenia i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne od refundowanego wynagrodzenia za 
każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja 
obejmuje koszty poniesione za co drugi mie-
siąc ich zatrudnienia.

stypendium 
dla uczestnika

zwrot części 
kosztów
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Tabela 3. Maksymalne miesięczne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pra-
cy z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach robót publicznych od 
1 czerwca 2014 r.

Częstotliwość refundacji Wysokość refundacji

Refundacja za każdy miesiąc (1947,66 zł + 350,58 zł)* 2298,24 zł

Refundacja za co drugi miesiąc (3895,31 zł + 701,16 zł)* 4596,47 zł

*  Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto w wysokości ok. 18% (wysokość fak-
tycznej refundacji jest uzależniona od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe opła-
canej przez pracodawcę).

Refundacja wynagrodzenia 
bezrobotnych 50+

Starosta może, na podstawie zawartej umo-
wy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy 
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud-
nienie skierowanego bezrobotnego, który 
ukończył 50. rok życia. Dofinansowanie wy-
nagrodzenia przysługuje przez okres:
■ 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia 

bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie 
ukończył 60 lat lub

■ 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia 
bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługu-

je w kwocie określonej w umowie, nie wyższej 
jednak niż połowa minimalnego wynagrodze-
nia za pracę miesięcznie, obowiązującego 
w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrud-
nionego bezrobotnego (w 2014 r. – 840 zł). 
Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowią-
zany do dalszego zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego po upływie okresu przysługiwa-
nia dofinansowania wynagrodzenia, odpo-
wiednio przez okres:
■ 6 miesięcy, jeżeli dofinansowanie przysłu-

giwało przez okres 12 miesięcy,
■ 12 miesięcy, jeżeli dofinansowanie przysłu-

giwało przez okres 24 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z warun-

ku dotyczącego dalszego zatrudnienia po 
okresie refundacji oraz nieutrzymania za-
trudnienia w okresie przysługiwania dofi-
nansowania wynagrodzenia pracodawca lub 
przedsiębiorca są zobowiązani do zwrotu 
wszystkich otrzymanych środków wraz z od-
setkami ustawowymi. Odsetki będą nalicza-
ne od całości kwoty otrzymanych środków 
od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania 
wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania starosty. Jeżeli utrzy-
manie zatrudnienia było możliwe przez 
okres przysługiwania dofinansowania wyna-
grodzenia oraz przez co najmniej połowę 
okresu po zakończeniu refundacji, tj. przez 

okres odpowiednio 3 lub 6 miesięcy, praco-
dawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany 
do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanego 
wsparcia w terminie 30 dni od dnia doręcze-
nia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przez skierowanego bezrobotnego, rozwiąza-
nia z nim umowy o pracę na podstawie 
art. 52 k.p. lub wygaśnięcia stosunku pracy 
skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu 
objętego dofinansowaniem albo przed upły-
wem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy 
utrzymania zatrudnienia po zakończonej re-
fundacji starosta kieruje na zwolnione stano-
wisko pracy innego bezrobotnego. W sytuacji 
braku odpowiedniego bezrobotnego praco-
dawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyska-
nego dofinansowania wynagrodzenia za 
okres zatrudniania skierowanego bezrobot-
nego.

Nowelizacja utrzymała szczególną możli-
wość zatrudnienia w ramach prac interwen-
cyjnych bezrobotnych powyżej 50. roku życia 
ze znacznym wydłużeniem okresu (w stosun-
ku do okresów wskazanych w art. 51 i 56 
ustawy o promocji zatrudnienia), przez jaki 
może być dokonywana refundacja. Zgodnie 
z art. 59 ust. 1 ustawy o promocji jest to okres 
do 24 miesięcy.

Grant na utworzenie 
stanowiska pracy 
w formie telepracy

W ustawie po raz pierwszy pojawia się 
wsparcie konkretnie odnoszące się do zatrud-
nienia w formie telepracy. Dotychczas ten 
wariant zatrudnienia nie był w szczególny 
sposób wyróżniany w przepisach dotyczących 
przeciwdziałaniu bezrobociu.

Telepraca polega na regularnym wykonywa-
niu pracy poza zakładem pracy, z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej w ro-
zumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 

zwrot 
otrzymanych 

środków

wydłużenie 
okresu
refundacji
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elektroniczną (art. 675 k.p.). Telepracownikiem 
jest pracownik, który wykonuje pracę w takich 
warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki 
pracy, w szczególności za pośrednictwem środ-
ków komunikacji elektronicznej.

Taka forma wykonywania pracy pozwala na 
uzyskanie i świadczenie pracy przez osoby, dla 
których tradycyjna forma zarobkowania ściśle 
związana z koniecznością dojazdu do zakładu 
pracy i przebywania w nim przez większą 
część dnia jest bardzo utrudniona albo wręcz 
niemożliwa. Stwarza ona również szansę na 
uzyskanie pracy przez osoby niepełnospraw-
ne, a także przez osoby wychowujące dzieci 
czy przez mieszkańców małych miejscowości.

Zatrudnienie w formie telepracy musi zo-
stać poprzedzone zawarciem porozumienia 

ze związkiem zawodowym. Jeżeli u praco-
dawcy nie działa organizacja związkowa lub 
nie dojdzie do zawarcia porozumienia z dzia-
łającymi organizacjami związkowymi, zasady 
i warunki stosowania telepracy należy okreś-
lić w regulaminie dotyczącym telepracy. 
Regulamin telepracy jest dokumentem odręb-
nym od regulaminu pracy. Ponieważ jest źró-
dłem prawa pracy, musi zostać podany do 
wiadomości pracowników.

Przez warunki stosowania telepracy należy 
rozumieć m.in. wskazanie stanowisk pracy, 
na których jest dopuszczalna ta forma wyko-
nywania pracy, wskazanie zasad szkolenia 
telepracowników, wskazanie obowiązków 
w zakresie korzystania ze sprzętu, określenie 
zasad ochrony informacji i zasad bhp.

Wzór regulaminu telepracy
 
 

REGULAMIN TELEPRACY
Na podstawie art. 676 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 ze zm.) ustala się Regulamin telepracy o następującej treści:
 

ROZDZIAŁ I
§ 1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin reguluje warunki stosowania telepracy w ........................., zwanym da-
lej Pracodawcą.
Postanowienia regulaminu obejmują wszystkich pracowników, którzy świadczą pracę w for-
mie telepracy.
Niniejszy regulamin został uzgodniony z przedstawicielami pracowników.

§ 2 [Definicje]
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.  Telepracy – należy przez to rozumieć wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną (w szczególności poprzez pocztę elektroniczną, telefon 
komórkowy), 

2.  Telepracowniku – należy przez to rozumieć pracownika, który wykonuje pracę na warun-
kach telepracy i który przekazuje Pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednic-
twem ww. środków. 

ROZDZIAŁ II
§ 3 [Stanowiska, na których może być wykonywana telepraca]

Praca w formie telepracy może być świadczona w następujących komórkach organizacyj-
nych:
1. Wydział .............................… na stanowiskach  ...............................................................
2. Wydział .............................… na stanowiskach  ...............................................................
3. Wydział .............................… na stanowiskach  ...............................................................

§ 4 [Zasady wykonywania telepracy]
1.  Pracę w formie telepracy może świadczyć pracownik już zatrudniony u Pracodawcy lub 

dopiero rozpoczynający pracę. 
2.  O zastosowaniu telepracy wobec pracownika i formie telepracy decyduje, za zgodą pracow-

nika, bezpośredni przełożony, składając w tej sprawie wniosek do działu personalnego. 

osoby 
niepełnosprawne

regulamin 
telepracy
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3.  Przełożony ustala indywidualnie z pracownikiem dni robocze pracy w domu i ewentualne 
dni robocze pracy w siedzibie Pracodawcy. 

4.  Jeśli do zastosowania telepracy dochodzi w trakcie zatrudnienia pracownika, zmiana 
warunków wykonywania pracy przez pracownika na telepracę może nastąpić wyłącznie 
na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub Pracodawcy. Pracodawca po-
winien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania 
pracy w formie telepracy. 

5.  Jeśli zmiana sposobu świadczenia pracy na telepracę następuje w trakcie trwania sto-
sunku pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w tej formie, każda ze stron 
może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie te-
lepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają ter-
min, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie 
dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek Telepracownika zosta-
nie złożony po upływie terminu 3 miesięcy, Pracodawca powinien – w miarę możliwości 
– uwzględnić ten wniosek. Po upływie tego terminu przywrócenie przez Pracodawcę 
poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić w trybie wypowiedzenia 
zmieniającego.

ROZDZIAŁ III
§ 5 [Obowiązki Pracodawcy]

1. Pracodawca jest zobowiązany: 
–  dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie te-

lepracy spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu 
pracy oraz ubezpieczyć ten sprzęt,

–  pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, 
o którym mowa powyżej, 

–  zapewnić Telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsłu-
gi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy. 

2.  Obowiązki pracodawcy wskazane powyżej mogą zostać inaczej określone w odrębnej 
umowie zawartej pomiędzy Telepracownikiem a Pracodawcą. 

3.  Szczegółowy rodzaj sprzętu, przewidywany czas oraz techniczne zasady jego użytkowa-
nia określane są przez przełożonego danego pracownika w porozumieniu z  ...................

4.  Pracodawca powierza Telepracownikowi mienie niezbędne do wykonywania telepracy 
z koniecznością sprawowania pieczy nad nim przez Telepracownika. W przypadku utraty 
lub uszkodzenia urządzeń Pracodawcy Telepracownik jest zobowiązany do natychmiasto-
wego poinformowania swego przełożonego o tym fakcie, a w przypadku kradzieży – do-
konania oficjalnego zgłoszenia na Policji. 

5.  Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zużycie urządzeń 
należących do pracownika.

6.  Pracodawca zapewnia Telepracownikowi serwis sprzętu, narzędzi i urządzeń należących 
do Pracodawcy (w tym także komputerów i telefonów służbowych), za pomocą których 
Telepracownik świadczy telepracę na równi z innymi pracownikami.

§ 6 [Ryczałt za instalację i utrzymywanie połączenia internetowego]
Pracodawca będzie zwracał Telepracownikowi w formie miesięcznego ryczałtu w wysoko-
ści ………............... zł koszt instalacji i utrzymywania połączenia internetowego lub zapew-
ni możliwość dokonywania bezpłatnych połączeń za pośrednictwem mobilnego Internetu, 
w zależności od ustaleń zawartych w odrębnej umowie zawieranej przez Telepracownika 
i Pracodawcę. 

§ 7 [Prawa Telepracownika]
1.  Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwią-

zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia 
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej 
samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywa-
nia pracy w formie telepracy.
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2.  Telepracownik ma prawo do korzystania z zakładowych obiektów/urządzeń socjalnych 
oraz do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – na takich samych 
warunkach, jak inni pracownicy zatrudnieni w  ...............................................................

3.  Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy 
w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

4.  Telepracownik może korzystać z urządzeń i narzędzi znajdujących się w siedzibie praco-
dawcy na równi z innymi pracownikami.

5.  Telepracownik ma prawo do pobierania materiałów biurowych w biurze, w godzinach 
pracy, na zasadach obowiązujących pozostałych pracowników.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY WYKONYWANIA TELEPRACY

§ 8 [Czas pracy Telepracownika]
Czas pracy Telepracownika określa wymiar jego zadań. Zadania są ustalane w sposób moż-
liwy do wykonania przez pracownika w czasie obejmującym 8 godzin na dobę i przeciętnie 
40 godzin na tydzień przy zachowaniu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

ROZDZIAŁ V
§ 9 [Obowiązki Telepracownika]

1. Telepracownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu telepracy i Regulaminu pracy.
2.  Obowiązkiem Telepracownika jest wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków 

oraz innych poleceń przełożonego, zgodnych z przepisami prawa i treścią umowy o pracę. 
W szczególności Telepracownik jest zobowiązany do:
–  sporządzania miesięcznych i tygodniowych raportów ze stanu wykonania zadań i po-

leceń;
–  niezwłocznego informowania przełożonego o wszelkich sytuacjach uniemożliwiają-

cych realizację powierzonych zadań;
–  wykorzystywania powierzonego sprzętu i oprogramowania oraz środków łączności, 

jak również materiałów biurowych i eksploatacyjnych wyłącznie do celów służbowych;
–  ochrony powierzonego sprzętu, oprogramowania, środków łączności przed uszkodze-

niem, kradzieżą, zniszczeniem, a także przed nieuprawnionym użyciem,
–  niezwłocznego zgłaszania swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub pracowniko-

wi działu BHP informacji o urazach i chorobach związanych z pracą. Zgłoszenia nale-
ży dokonać telefonicznie, a następnie potwierdzić je pisemnie. Dalsze postępowanie 
wynika z właściwych przepisów dotyczących wypadków przy pracy, w tym wypad-
ków w drodze do pracy i wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy 
oraz chorób zawodowych. 

Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, o których 
dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu przez Pracodaw-
cę, w trakcie oraz po zakończeniu stosunku pracy. Za informacje poufne uważa się w szcze-
gólności wszelkie dane i informacje zawarte w dokumentach oraz na informatycznych 
nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę, dotyczące stosowanej przez Pracodawcę 
organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności handlowej, a także wszelkie poufne 
dane dotyczące jego kontrahentów i klientów.
Telepracownik ma obowiązek sprawowania pieczy w zakresie zapewnienia poufności danych, 
w tym także danych znajdujących się na twardym dysku lub przeglądanych za pomocą kom-
putera przenośnego. Obowiązkiem Telepracownika jest takie sprawowanie pieczy nad dany-
mi poufnymi lub prawnie zastrzeżonymi, aby nie zostały one przejęte przez osoby niepowo-
łane ani bezpowrotnie utracone. 
Dla własnego bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa zasobów Pracodawcy Telepracownik 
ma obowiązek utrzymywania hasła dostępu do komputera w tajemnicy i nieujawniania go 
osobom trzecim. 

§ 10 [Kontrola wykonywania telepracy]
Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:
– wykonywania pracy przez Telepracownika, 



Dofinansowanie do zatrudniania bezrobotnych 

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  27–28  (841–842)56 www.pgp.infor.pl

–  w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także 
jego instalacji,

–  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 w miejscu zamieszkania Telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie 
naruszało prywatności Telepracownika i jego rodziny oraz nie będzie utrudniało korzystania 
z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 
Przed rozpoczęciem kontroli Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Telepracownika na 
rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej. 

ROZDZIAŁ VI
§ 11 [Postanowienia końcowe]

Regulamin telepracy podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie go na tabli-
cy ogłoszeń. 
Regulamin telepracy wchodzi w życie z dniem  .....................................................................  
Pracownik zatrudniony w formie telepracy przed przystąpieniem do pracy zostaje zapozna-
ny z treścią Regulaminu, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do jego 
przestrzegania. Oświadczenie Telepracownika jest przechowywane w jego aktach osobo-
wych. 
Zmiana Regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on ustalony. 
W sprawach nieunormowanych w Regulaminie telepracy stosuje się Regulamin pracy obo-
wiązujący u Pracodawcy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. 

 .....................................................
 podpis Pracodawcy lub osoby
 upoważnionej do jego reprezentowania 

Na utworzenie nowego stanowiska pracy 
świadczonej w formie telepracy pracodawca 
będzie mógł otrzymać grant (art. 60a ustawy 
o promocji zatrudnienia). Z takiej możliwości 
mogą skorzystać pracodawcy, którzy utwo-
rzyli stanowisko dla skierowanego bezrobot-
nego:
■ rodzica powracającego na rynek pracy po-

siadającego co najmniej jedno dziecko 
w wieku do 6 lat lub

■ sprawującego opiekę nad osobą zależną, 
który w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezy-
gnował z zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej z uwagi na konieczność wycho-
wywania dziecka lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną.
Na podstawie umowy zawartej ze starostą 

pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma 
grant w wysokości do 6-krotności minimalne-
go wynagrodzenia za pracę brutto (w 2014 r. 
– do 10 080 zł). Grant nie będzie mógł być 
przyznany na utworzenie stanowiska pracy 
dla bezrobotnego będącego najbliższą rodzi-
ną pracodawcy lub przedsiębiorcy, tj. dla:
■ jego małżonka,
■ jego rodzica,
■ jego rodzeństwa, a także

■ dziecka własnego lub przysposobionego: 
pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka 
pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeń-
stwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.
Pracodawca lub przedsiębiorca, którzy 

otrzymają grant, będą zobowiązani – na wa-
runkach wskazanych w umowie dotyczącej 
jego przyznania, do utrzymania zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego przez okres 
12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy 
lub przez okres 18 miesięcy w połowie wy-
miaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z tego warunku lub wyko-
rzystanie grantu niezgodnie z umową albo jego 
niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu 
grantu wraz z odsetkami ustawowymi, naliczo-
nymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przez pracownika, na którego przysługiwał 
grant, rozwiązania z nim umowy o pracę bez wy-
powiedzenia na podstawie art. 52 k.p. lub wyga-
śnięcia stosunku pracy przed upływem 12 lub 
18 miesięcy starosta ma prawo skierować na 
zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego. 
W razie odmowy przyjęcia osoby bezrobotnej 
pracodawca zwraca grant proporcjonalnie do 
okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z od-

zwrot 
grantu

wychowywanie 
dziecka
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setkami ustawowymi. Jeżeli urząd nie ma możli-
wości skierowania odpowiedniego bezrobotne-
go, pracodawca nie zwraca grantu za okres 
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne jest przyznawa-
ne pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wy-
miarze czasu pracy skierowanych przez urząd 
pracy bezrobotnych powracających na rynek 
pracy po przerwie związanej z wychowywa-
niem dziecka oraz bezrobotnych sprawujących 
opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 
ostatnich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej z uwagi na koniecz-
ność wychowywania dziecka lub sprawowania 
opieki nad osobą zależną (art. 60b ust. 1 usta-
wy o promocji zatrudnienia).

Warunkiem uzyskania tego świadczenia 
jest to, aby w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny osoba ta 
zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej z uwagi na konieczność wycho-
wywania dziecka lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje 
przez okres:
■ 12 miesięcy w wysokości połowy minimal-

nego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 
za każdego skierowanego bezrobotnego 
(w 2014 r. – 840 zł) albo

■ 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalne-
go wynagrodzenia za pracę miesięcznie 
za każdego skierowanego bezrobotnego 
(w 2014 r. – 560 zł).
Pracodawca uprawniony do świadczenia 

aktywizacyjnego będzie zobowiązany do 
utrzymania zatrudnienia osoby, na którą to 
świadczenie otrzymywał, po upływie okresu 
przysługiwania świadczenia aktywizacyjne-
go, odpowiednio przez okres:
■ 6 miesięcy – jeżeli okres, za jaki przysługi-

wało świadczenie aktywizacyjne, wynosił 
12 miesięcy,

■ 9 miesięcy – jeżeli okres, za jaki przysługi-
wało świadczenie aktywizacyjne, wynosił 
18 miesięcy.
Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje 

w przypadku uzyskania przez pracodawcę 
prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na 
utworzenie miejsca pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Świadczenie aktywizacyjne nie przysługu-
je pracodawcy, który uzyskał pożyczkę z FP 
na utworzenie miejsca pracy.

W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę 
umowy o pracę w trakcie uzyskiwania świad-
czenia aktywizacyjnego lub niewywiązania 
się z warunku utrzymania osoby w zatrudnie-
niu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy 
przypadających po ustaniu prawa do tego 
świadczenia  pracodawca będzie zobowiąza-
ny do zwrotu uzyskanych świadczeń z odset-
kami ustawowymi liczonymi od całości kwoty 
wszystkich wypłaconych świadczeń od dnia 
wypłaty pierwszego świadczenia.

Jeżeli zatrudnienie zostało utrzymane 
przez cały okres uzyskiwania świadczenia ak-
tywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę 
okresu wymaganego utrzymania w zatrud-
nieniu po upływie prawa do świadczenia, 
czyli przez 3 lub 6 miesięcy, pracodawca 
zwraca 50% wskazanej kwoty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przez samego pracownika objętego świadcze-
niem aktywizacyjnym, rozwiązania z nim 
umowy o pracę na podstawie art. 52 k.p., wy-
gaśnięcia stosunku pracy w trakcie przysługi-
wania świadczenia aktywizacyjnego lub 
przed upływem 6 lub 9 miesięcy starosta 
ma prawo skierować na zwolnione miejsce 
pracy innego bezrobotnego (w razie braku 
odpowiedniej osoby bezrobotnej pracodawca 
zwraca świadczenie aktywizacyjne propor-
cjonalnie do okresu nieutrzymania zatrud-
nienia). W przypadku odmowy przyjęcia 
skierowanego bezrobotnego na zwolnione 
stanowisko pracy pracodawca musi zwrócić 
wszystkie otrzymane świadczenia wraz z od-
setkami ustawowymi.

Refundacja składek ZUS

Nową możliwością dla pracodawcy jest uzy-
skanie refundacji składek na ubezpieczenia 
społeczne w przypadku zatrudnienia skiero-
wanych do niego przez powiatowy urząd pra-
cy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy po-
dejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. 
Zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na 
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowe-
go oraz umowy o pracę nakładczą (art. 2 ust. 1 
pkt 43 ustawy o promocji zatrudnienia). Cho-
dzi o osoby, które w tym znaczeniu do tej pory 
nie pozostawały w zatrudnieniu. Przepis ten 
nie wyłącza z tej grupy skierowanego bezro-
botnego, który wcześniej prowadził np. dzia-
łalność gospodarczą czy był zatrudniony na 
podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, 
umowy o dzieło). Wyłącza jednak bezrobotne-
go, który był wcześniej zatrudniony na podsta-
wie umowy o pracę niezależnie od długości jej 

okres 
przysługiwania 

świadczenia

pierwsza 
praca
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trwania czy rodzaju. Pozostawaniem w za-
trudnieniu jest także m.in. świadczenie pracy 
w ramach umowy w celu przygotowania za-
wodowego. A zatem wcześniejsze zatrudnie-
nie danej osoby jako młodocianego również 
wykluczy ją z grona osób, na które pracodaw-
ca może ubiegać się o refundację kosztów skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja kosztów poniesionych na składki 
na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez 
okres do 12 miesięcy w kwocie określonej 
w umowie, nie wyższej jednak niż połowa mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcz-
nie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, 
za każdego zatrudnionego bezrobotnego 
(w 2014 r. – 840 zł). Po zakończeniu okresu re-
fundacji pracodawca jest zobowiązany do dal-
szego zatrudniania skierowanego bezrobotne-
go przez okres 6 miesięcy. W przypadku 
rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę 
w trakcie przysługiwania refundacji kosztów 
poniesionych na składki na ubezpieczenia spo-
łeczne lub niewywiązania się z warunku utrzy-
mania osoby w zatrudnieniu przez okres 
6 miesięcy przypadających po ustaniu refun-
dacji pracodawca jest zobowiązany do zwrotu 
wszystkich otrzymanych środków wraz z od-
setkami ustawowymi naliczonymi od całości 
kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty 
pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia wezwania starosty. W przy-
padku utrzymania zatrudnienia skierowanego 
bezrobotnego przez okres uzyskiwania refun-
dacji kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz przez co naj-
mniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji 
pracodawca jest zobowiązany do zwrotu 50% 
łącznej kwoty wsparcia.

Pracodawca, który z powodu rozwiązania 
umowy o pracę przez bezrobotnego, ustania 
jego zatrudnienia na podstawie art. 52 k.p. lub 
wygaśnięcia stosunku pracy odmawia przyję-
cia skierowanego bezrobotnego na zwolnione 
stanowisko – zwraca wszystkie środki. W przy-
padku gdy pup nie ma możliwości skierowania 
odpowiedniego bezrobotnego – pracodawca 
nie zwraca otrzymanych środków za okres za-
trudniania skierowanego bezrobotnego.

Pożyczki na utworzenie 
stanowiska pracy 
oraz na podjęcie 
działalności gospodarczej

Od 27 maja 2014 r. funkcjonuje nowy in-
strument rynku pracy polegający na udziela-
niu pożyczek na utworzenie stanowiska pracy 

lub na podjęcie działalności gospodarczej, jak 
również usług doradczych i szkoleniowych 
(art. 61e ustawy o promocji zatrudnienia).

Pożyczki i usługi, o których mowa, mogą 
być finansowane ze środków:
■ Funduszu Pracy,
■ Banku Gospodarstwa Krajowego przekaza-

nych przez ministra właściwego ds. pracy 
pochodzących z przychodów ze sprzedaży 
należących do Skarbu Państwa akcji 
i udziałów stanowiących do dnia wejścia 
w życie ustawy z 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu cen-
tralnych organów administracji rządowej 
i jednostek im podporządkowanych oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 25, 
poz. 253 z późn. zm.) rezerwę na cele 
uwłaszczenia. Minister właściwy ds. pracy 
przekazuje te środki z przeznaczeniem na 
wypłatę pożyczek dla osób fizycznych po-
dejmujących działalność gospodarczą, przy 
czym środki pochodzące ze zwrotu poży-
czek Bank Gospodarstwa Krajowego zwra-
ca na wyodrębniony rachunek ministra 
właściwego do spraw pracy,

■ Unii Europejskiej.
Wsparcie polegające na udzielaniu poży-

czek przysługuje:
■ na utworzenie stanowiska pracy dla bezro-

botnego, w tym bezrobotnego skierowane-
go przez powiatowy urząd pracy:
–  podmiotom, o których mowa w art. 46 

ust. 1 pkt 1 (podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą) i pkt 1a (osobie 
fizycznej, osobie prawnej lub jednostce 
organizacyjnej nieposiadającej osobowo-
ści prawnej, zamieszkującej lub mającej 
siedzibę na terytorium RP, będącej posia-
daczem gospodarstwa rolnego lub pro-
wadzącej dział specjalny produkcji rolnej 
– zatrudniającym w okresie ostatnich 
6 miesięcy, w każdym miesiącu, co naj-
mniej jednego pracownika w pełnym wy-
miarze czasu pracy) oraz ust. 1a (niepu-
blicznym przedszkolom lub szkołom) 
ustawy o promocji zatrudnienia,

–  żłobkom lub klubom dziecięcym tworzo-
nym i prowadzonym przez osoby fizycz-
ne, osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej, 
o których mowa w przepisach o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3;

■ na podjęcie działalności gospodarczej:
– bezrobotnym,
–  poszukującym pracy absolwentom szkół 

i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia 
ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 
zawodowego,

rozwiązanie 
umowy o pracę

udzielenie 
pożyczki
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–  studentom ostatniego roku studiów (nie 
występuje przy tym dodatkowe kryte-
rium wieku).

Uzupełnieniem tego katalogu są usługi do-
radcze i szkoleniowe skierowane do bezro-
botnych poszukujących pracy oraz studentów 
ostatniego roku studiów.

Udzielaniem pożyczek oraz zapewnianiem 
usług doradczych i szkoleniowych będą się 
zajmować pośrednicy finansowi wybierani 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po-
średnikiem tym może zostać bank lub insty-
tucja finansowa w rozumieniu ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1376; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 586).

Aktywizacja i integracja

Program Aktywizacja i Integracja jest no-
wym rodzajem wsparcia skierowanym do 
bezrobotnych korzystających z pomocy spo-
łecznej, których profil pomocy wskazuje na 
znaczne oddalenie od rynku pracy (profil po-
mocy III z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji 
zatrudnienia).

Działania w ramach tego programu będą 
realizowane przez powiatowe urzędy pracy 
działające we współpracy z :
■ ośrodkiem pomocy społecznej lub
■ podmiotami prowadzącymi działalność 

statutową na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub przeciw-
działania uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym, zgodnie z przepisami o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie 
(np. stowarzyszenia, fundacje).
Działania w zakresie aktywizacji zawodo-

wej bezrobotnych są realizowane przez po-
wiatowy urząd pracy w ramach prac społecz-

nie użytecznych, o których mowa w art. 73a 
ustawy o promocji zatrudnienia. Działania te 
mogą być również realizowane przez ośrodek 
pomocy społecznej lub podmioty prowadzące 
działalność statutową na rzecz integracji i re-
integracji zawodowej.

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i In-
tegracja powiatowy urząd pracy może:
■ podjąć decyzję o ponownym skierowaniu 

bezrobotnego do udziału w Programie Ak-
tywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż 
łącznie na okres do 6 miesięcy albo

■ skierować bezrobotnego, w porozumieniu 
z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrud-
nienia wspieranego u pracodawcy na zasa-
dach określonych w przepisach o zatrud-
nieniu socjalnym lub podjęcia pracy 
w spółdzielni socjalnej zakładanej przez 
osoby prawne, o której mowa w przepisach 
ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdziel-
niach socjalnych (Dz.U. nr 94, poz. 651; 
ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1211), 
albo

■ ponownie ustalić profil pomocy, a w przy-
padku zmiany profilu niezwłocznie dosto-
sować indywidualny plan działania i przed-
stawić bezrobotnemu propozycję pomocy 
określoną w ustawie.

Bon szkoleniowy i stażowy 
dla bezrobotnego 
oraz premia dla pracodawcy

Dodatkowe instrumenty adresowane do 
bezrobotnych do 30. roku życia w postaci bo-
nów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnie-
niowych oraz na zasiedlenie mają na celu 
zwiększenie możliwości pomocy tej grupie 
bezrobotnych. Są one skierowane w szczegól-
ności na wsparcie wejścia bezrobotnych na 
rynek pracy.

Tabela 4. Dodatkowe instrumenty wsparcia skierowane do bezrobotnych do 30. roku życia

Nazwa Przeznaczenie Korzyści/zagrożenia

1 2 3

Bon szkoleniowy Ma stanowić gwarancję skierowa-
nia bezrobotnego na wskazane 
przez niego szkolenie oraz opłace-
nia kosztów, które zostaną ponie-
sione w związku z podjęciem szko-
lenia.

W ramach bonu szkoleniowego sta-
rosta finansuje bezrobotnemu, do 
wysokości 100% przeciętnego wyna-
grodzenia obowiązującego w dniu 
przyznania bonu szkoleniowego, 
koszty:
■ jednego lub kilku szkoleń, 

w tym kosztów kwalifikacyjnego 
kursu zawodowego i kursu na-
dającego uprawnienia zawodo-

pomoc 
społeczna

dodatkowe 
wsparcie
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1 2 3

we – w formie wpłaty na konto 
instytucji szkoleniowej;

■ niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych – w formie 
wpłaty na konto wykonawcy ba-
dania;

■ przejazdu na szkolenia – w for-
mie ryczałtu wypłacanego bez-
robotnemu w wysokości:
–  do 150 zł – szkolenie trwające 

do 150 godzin,
–  powyżej 150 zł do 200 zł 

– szkolenie trwające ponad 
150 godzin;

■ zakwaterowania, jeśli zajęcia 
odbywają się poza miejscem za-
mieszkania – w formie ryczał-
tu wypłacanego bezrobotnemu 
w wy sokości:
–  do 550 zł – w przypadku 

szkolenia poniżej 75 godzin,
–  powyżej 550 zł do 1100 zł 

– w przypadku szkolenia 
od 75 do 150 godzin,

–  powyżej 1100 zł do 1500 zł 
– w przypadku szkolenia po-
nad 150 godzin.

Bon stażowy Ma stanowić gwarancję skierowa-
nia do odbycia stażu u pracodawcy 
wskazanego przez bezrobotnego 
na okres 6 miesięcy, jeśli praco-
dawca zobowiąże się do zatrudnie-
nia bezrobotnego po zakończeniu 
stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezro-
botnego przez deklarowany okres 
6 miesięcy, starosta wypłaca pre-
mię w wysokości 1513,50 zł (do 
13 maja 1500 zł).
W ramach bonu stażowego staro-
sta finansuje:
■ koszty przejazdu do i z miejsca 

odbywania stażu – w formie ry-
czałtu, do wysokości 605,40 zł 
(do 31 maja – 600 zł), wypłaca-
nego bezrobotnemu w miesięcz-
nych transzach w wysokości do 
100,90 zł (do 31 maja – 100 zł), 
łącznie ze stypendium;

■ koszty niezbędnych badań le-
karskich lub psychologicznych.

Bon zatrudnieniowy Ma stanowić dla pracodawcy gwa-
rancję refundacji części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne w związku 
z zatrudnieniem bezrobotnego, 
któremu powiatowy urząd pracy 
przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu za-
trudnieniowego jest zobowiąza-
ny do zatrudnienia bezrobotnego 
przez okres 18 miesięcy.
Starosta refunduje pracodawcy 
część kosztów wynagrodzenia 
i składek na ubezpieczenia społecz-
ne, przez okres 12 miesięcy, w wy-
sokości zasiłku dla bezrobotnych.
Niewywiązanie się z tego obowiąz-
ku skutkuje zwrotem przez praco-
dawcę otrzymanej refundacji:
■ w pełnej wysokości, jeżeli nie-

spełnienie obowiązku nastąpiło



15 lipca – 4 sierpnia 2014

Dofinansowanie do zatrudniania bezrobotnych

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  27–28  (841–842) 61

1 2 3

w okresie do 12 miesięcy do dnia 
zatrudnienia bezrobotnego,

■ w wysokości proporcjonalnej do 
okresu nieutrzymania zatrud-
nienia.

Pracodawca nie zwraca refundacji 
otrzymanej za okres zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego w przy-
padku rozwiązania umowy o pracę 
przez skierowanego bezrobotnego, 
rozwiązania z nim umowy o pracę 
na podstawie art. 52 k.p. lub wy-
gaśnięcia stosunku pracy skierowa-
nego bezrobotnego.

Bon na zasiedlenie Może być przyznawany w związku 
z podjęciem przez bezrobotnego 
pracy poza miejscem dotychczaso-
wego zamieszkania zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działal-
ności gospodarczej, jeżeli:
■ z tytułu ich wykonywania będzie 

osiągał wynagrodzenie lub przy-
chód w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę brutto miesięcznie oraz bę-
dzie podlegał ubezpieczeniom 
społecznym; 

■ odległość od miejsca dotychcza-
sowego zamieszkania do miej-
scowości, w której bezrobotny 
zamieszka w związku z podję-
ciem zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności go-
spodarczej wynosi co najmniej 
80 km lub czas dojazdu do tej 
miejscowości i powrotu do miej-
ca dotychczasowego zamieszka-
nia środkami transportu zbio-
rowego przekracza łącznie co 
najmniej 3 godziny dziennie;

■ będzie pozostawał w zatrudnie-
niu, wykonywał inną pracę za-
robkową lub będzie prowadził 
działalność gospodarczą przez 
okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane 
w ramach bonu na zasiedlenie, 
w wysokości określonej w umowie, 
nie wyższej jednak niż 200% prze-
ciętnego wynagrodzenia za pracę, 
przeznacza się na pokrycie kosz-
tów zamieszkania związanych 
z podjęciem zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej.

Kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawców

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem 
środków na finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy 
składa w powiatowym urzędzie pracy właści-
wym ze względu na siedzibę pracodawcy albo 
miejsce prowadzenia działalności wniosek 

w formie papierowej lub elektronicznej zawie-
rający:
■ dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, 

adres siedziby i miejsce prowadzenia 
działalności, numer identyfikacji podat-
kowej, numer identyfikacyjny REGON 
w krajowym rejestrze urzędowym pod-
miotów gospodarki narodowej REGON 
oraz oznaczenie przeważającego rodzaju wniosek 

pracodawcy

numer 
REGON
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prowadzonej działalności gospodarczej 
według PKD, informację o liczbie zatrud-
nionych pracowników, imię i nazwisko 
osoby wskazanej przez pracodawcę do 
kontaktów, numer telefonu oraz adres 
poczty elektronicznej,

■ wskazanie działań, o których mowa 
w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia, tj. m.in. określenie potrzeb 
pracodawcy w zakresie kształcenia usta-
wicznego, liczbę osób według grup wieku 
15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat 
i więcej, których dotyczy wydatek, oraz 
termin realizacji,

■ całkowitą wysokość wydatków na działa-
nia, o których mowa w art. 69a ust. 2 
pkt 1, wnioskowaną wysokość środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (da-
lej KFS) oraz wysokość wkładu własnego 
wnoszonego przez pracodawcę,

■ uzasadnienie potrzeby odbycia kształce-
nia ustawicznego, przy uwzględnieniu 
obecnych lub przyszłych potrzeb praco-
dawcy.
Do wniosku pracodawca powinien dołą-

czyć:
■ zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy 

de minimis, m.in. otrzymanej w roku, 
w którym ubiega się o wsparcie (art. 37 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 kwiet-
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do-
tyczących pomocy publicznej – t.j. Dz.U. 
z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.),

■ informacje określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, odnoszące się m.in. 
do otrzymanej pomocy publicznej w od-
niesieniu do tych samych kosztów kwali-
fikujących się do objęcia pomocą (na któ-
rych pokrycie ma być udzielona pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołów-
stwie).
Starosta rozpatruje wnioski pracodaw-

ców zgodnie z kolejnością ich wpływu. 
O sposobie rozpatrzenia wniosku informu-
je pracodawcę w terminie 30 dni od jego 
złożenia. W przypadku negatywnego roz-
patrzenia wniosku starosta uzasadnia od-
mowę.

W sytuacji gdy wniosek pracodawcy jest 
nieprawidłowo wypełniony lub niekomplet-
ny, starosta wyznacza pracodawcy co naj-
mniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

Pracodawca może uzyskać środki na 
kształcenie ustawiczne własne i zatrudnio-
nych pracowników. Koszty kształcenia mogą 
obejmować:

■ określenie potrzeb pracodawcy w zakre-
sie kształcenia ustawicznego w związku 
z ubieganiem się o sfinansowanie tego 
kształcenia ze środków KFS,

■ kursy i studia podyplomowe realizowa-
ne z inicjatywy pracodawcy lub za jego 
zgodą,

■ egzaminy umożliwiające uzyskanie doku-
mentów potwierdzających nabycie umie-
jętności, kwalifikacji lub uprawnień za-
wodowych,

■ badania lekarskie i psychologiczne wy-
magane do podjęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym kształceniu,

■ ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków w związku z podjętym 
kształceniem.
Podział tych kosztów kształtuje się nastę-

pująco:
■ 20% – ponosi pracodawca,
■ 80% – jest finansowana ze środków KFS.

Maksymalne kwoty dofinansowania ze 
środków KFS to 300% przeciętnego wyna-
grodzenia w danym roku na jednego uczest-
nika.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw fi-
nansowanie z KFS może wynieść nawet 
100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku 
na jednego uczestnika. W latach 2014 
i 2015 środki KFS będą przeznaczane na 
wsparcie kształcenia ustawicznego pracow-
ników i pracodawców w wieku co najmniej 
45 lat.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 2, 11, 18f, 19d, 19ga, 20, 24, 33, 34a, 

36a–36b, 40, 49, 53–53a, 53g, 60a–60d, 
61e–61x, 62a–62c, 66k–66n, 69a–69b, 71, 
73, 85, 104c i 108 ustawy z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■ § 2 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 14 maja 2014 r. w spra-
wie przyznawania środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 639),

■ art. 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 598),

■ art. 675–6717 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21,  
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  poz. 208),

■ obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 16 maja 2014 r. w sprawie wysoko-

koszty 
kształcenia
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ści zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2014 r.  
poz. 367),

■ § 1–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w spra-
wie organizowania prac interwencyjnych 
i robót publicznych oraz jednorazowej re-
fundacji kosztów z tytułu opłaconych skła-
dek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 5, 
poz. 25),

■ art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, 
poz. 404; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 233, 
poz. 1381),

■ § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie (Dz.U. nr 121, poz. 810),

■ obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 30 maja 2014 r. w sprawie wysoko-
ści kwot premii i kosztów przejazdu (M.P. 
z 2014 r. poz. 381).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 60c ust. 1–3 ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy 
1. Starosta może, na podstawie zawar-
tej umowy, refundować pracodawcy 
koszty poniesione na składki na ubez-
pieczenia społeczne należne od praco-
dawcy za skierowanych do pracy bez-
robotnych do 30 roku życia, którzy 
podejmują zatrudnienie po raz pierw-
szy w życiu. 
2. Refundacja kosztów poniesionych 
na składki na ubezpieczenia społeczne 
przysługuje przez okres do 12 miesię-
cy w kwocie określonej w umowie, nie 
wyższej jednak niż połowa minimalne-
go wynagrodzenia za pracę miesięcz-
nie obowiązującego w dniu zawarcia 
umowy, za każdego zatrudnionego 
bezrobotnego. 
3. Pracodawca jest obowiązany do 
dalszego zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego przez okres 6 miesięcy 
po zakończeniu okresu refundacji 
kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenia społeczne. 
4. W przypadku rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę w trakcie 
przysługiwania refundacji kosztów 
poniesionych na składki na ubezpie-

czenia społeczne lub niewywiązania 
się z warunku utrzymania osoby 
w zatrudnieniu przez okres 6 miesię-
cy przypadających po ustaniu refun-
dacji pracodawca jest obowiązany do 
zwrotu wszystkich otrzymanych środ-
ków wraz z odsetkami ustawowymi 
naliczonymi od całości kwoty otrzy-
manych środków od dnia wypłaty 
pierwszej refundacji, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wezwania 
starosty. 
5. W przypadku utrzymania zatrud-
nienia skierowanego bezrobotnego 
przez okres uzyskiwania refundacji 
kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz przez 
co najmniej 3 miesiące po upływie 
okresu refundacji pracodawca jest 
obowiązany do zwrotu 50% łącznej 
kwoty, o której mowa w ust. 4. 
6. W przypadku rozwiązania umowy 
o pracę przez skierowanego bezrobot-
nego, rozwiązania z nim umowy 
o pracę na podstawie art. 52 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy 
skierowanego bezrobotnego w trakcie 
okresu objętego refundacją albo przed 
upływem okresu 6 miesięcy, o którym 
mowa w ust. 3, starosta kieruje na 
zwolnione stanowisko pracy innego 
bezrobotnego. 
7. W przypadku odmowy przyjęcia 
skierowanego bezrobotnego na zwol-
nione stanowisko pracy pracodawca 
jest obowiązany do zwrotu wszyst-
kich otrzymanych środków wraz z od-
setkami ustawowymi naliczonymi od 
całości kwoty otrzymanych środków 
od dnia wypłaty pierwszej refundacji 
kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenia społeczne, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wezwania 
starosty. W przypadku braku możli-
wości skierowania odpowiedniego 
bezrobotnego przez urząd pracy na 
zwolnione stanowisko pracy praco-
dawca nie zwraca otrzymanych środ-
ków za okres zatrudniania skierowa-
nego bezrobotnego. 
8. Refundacja kosztów składek na 
ubezpieczenia społeczne jest udziela-
na zgodnie z warunkami dopuszczal-
ności pomocy de minimis. 
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Usługi budowlane 
– moment powstania 
obowiązku podatkowego, 
stawka VAT, przychody, koszty
Stan prawny na 15 lipca 2014 r. 

SŁAWOMIR BILIŃSKI – prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”

EWA SŁAWIŃSKA – prawnik, ekspert w zakresie VAT, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA – prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor 
„MONITORA księgowego

W opracowaniu szczegółowo omawiamy podatkowe aspekty usług budowlanych na podstawie najważniejszych 
i najświeższych interpretacji organów skarbowych. Opisujemy sytuacje kontrowersyjne, które były przedmio-
tem zainteresowania urzędów, i przedstawiamy te interpretacje, które mogą stać się swego rodzaju preceden-
sami, przesądzając o praktyce organów skarbowych na przestrzeni najbliższych lat. 

VAT

Obowiązek podatkowy 

Dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
nie wyznacza dnia wykonania usługi budowlanej 
lub budowlano-montażowej

Dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych 
wykonywanych na rzecz innych podatników obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie 
później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Dzień pod-
pisania protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyznacza dnia 
wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażo-
wej. Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie w tej sprawie: (...) Prawidłowe określenie mo-
mentu wykonania usług budowlanych i budowlano-monta-
żowych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wystawie-
nia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu 
usług budowlanych lub budowlano-montażowych będzie de-
cydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś przyjęcie 
tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Forma, sposób i rodzaj dokumentu potwierdzającego wy-
konanie robót budowlanych, co do zasady, powinny być 
określone w umowie łączącej strony. W branży budowlanej 

przyjętą przez strony praktyką jest podpisywanie protoko-
łów zdawczo-odbiorczych, potwierdzających wykonanie ca-
łości lub części prac przez wykonawcę. Z protokołu wynika 
zazwyczaj, kto i jakie prace wykonał, kiedy zostały wykona-
ne oraz kiedy zostały przyjęte przez drugą stronę. Protokół 
zdawczo-odbiorczy potwierdza więc fakt wykonania tych 
usług, jednak nie przesądza o terminie i zakresie ich wyko-
nania.

Nieprawidłowe jest więc stanowisko Wnioskodawcy, zgod-
nie z którym „dzień podpisania protokołu to dzień wykona-
nia usługi budowlanej lub budowlano-montażowej”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 31 stycznia 2014 r., sygn. IPPP3/ 
/443-1025/13–2/KC

OD REDAKCJI
W przywołanej interpretacji organ podatkowy po-

twierdził stanowisko zaprezentowane przez Ministra Fi-
nansów w broszurze informacyjnej z 28 stycznia 2014 r. 
„Zmiany w zakresie określania momentu powstania 
obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.”, 
że dzień podpisania protokołu to nie dzień wykonania 
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usługi budowlanej lub budowlano-montażowej. Zda-
niem Ministra Finansów o wykonaniu usług budowla-
nych lub budowlano-montażowych powinno decydo-
wać faktyczne ich wykonanie, nie zaś przyjęcie ich na 
podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Protokół 
taki potwierdza jedynie fakt wykonania tych usług, jed-
nak nie przesądza o terminie i zakresie ich wykonania. 
Stanowisko to potwierdził również NSA w wyroku 
z 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt I FSK 943/12.

Trzeba zaznaczyć, że przez wiele lat organy podatko-
we uznawały, iż momentem wykonania usług budowla-
nych oraz budowlano-montażowych jest właśnie mo-
ment podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Takie 
stanowisko zaprezentowali, przykładowo, Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 8 października 2012 r., sygn. IPPP1/443-633/12-4/ 
/MPe, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in-
terpretacji indywidualnej z 18 marca 2013 r., sygn. 
IBPP2/443-1253/12/WN.

W przypadku usług budowlanych lub budowlano-
-montażowych sądy administracyjne dopuszczały rów-
nież sytuację, w której moment ich wykonania można 
było udokumentować poprzez wystawianie dokumentu 
podobnego do protokołu. Takie stanowisko zaprezento-
wał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białym-
stoku w wyroku z 18 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/ 
/Bk 403/09.

Stawka VAT

Wykonanie trwałej zabudowy meblowej 
w obiektach budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym 
nie zawsze może być opodatkowane stawką VAT 8%

W przypadku gdy elementem dominującym transakcji 
jest dostawa mebli, to transakcję należy uznać za dostawę 
towaru i opodatkować stawką VAT 23%. Jeżeli elementem 
dominującym transakcji jest usługa montażu stałej zabudo-
wy meblowej w budynku albo lokalu objętym społecznym 
programem mieszkaniowym, do tej usługi należy zastoso-
wać stawkę VAT 8%. Oto fragment interpretacji ogólnej 
Ministra Finansów w tej sprawie: (...) Określając zatem, 
czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu 
może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od to-
warów i usług, należy przede wszystkim badać stopień kon-
strukcyjnego połączenia komponentów meblowych i ele-
mentów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj 
o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej 
z konstrukcyjnymi, w rozumieniu techniki budowlanej, ele-
mentami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połą-
czenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów 
obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa 
spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przy-
kładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabu-
dowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej zespolona 
zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demon-

taż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i po-
mieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym 
przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej mo-
dernizację budynku/lokalu jest takie zespolenie wykona-
nych na wymiar do konkretnego budynku/lokalu mebli 
z elementami tego budynku/lokalu, które wykorzystuje do-
datkowe materiały budowlane takie jak cegły czy płyty kar-
tonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby 
zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblo-
wych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materia-
łów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby 
możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym 
miejscu.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności bogactwo 
możliwych gospodarczo sytuacji w omawianym zakresie, 
należy wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane co do wy-
sokości opodatkowania trwałej zabudowy meblowej w świe-
tle przepisów ustawy o VAT wymaga każdorazowo szczegó-
łowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej 
sprawy.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 31 marca 
2014 r., sygn. PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577

OD REDAKCJI
Interpretacja ogólna Ministra Finansów została wyda-

na w związku z uchwałą NSA podjętą w składzie 7 sę-
dziów (czyli wiążącą inne składy orzekające) z 24 czerw-
ca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13. Jednak tezy wynikające 
z uchwały NSA oraz wnioski płynące z interpretacji Mi-
nistra Finansów zasadniczo się różnią. NSA uznał, że: 
(...) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 
2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojek-
towaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów 
w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi 
obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę me-
blową, wykonywane w obiektach budowlanych zalicza-
nych do bu downictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji opodatko-
waną obniżoną 8% stawką podatku VAT na podstawie 
art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy o VAT (...).

Minister Finansów „uzupełnił”, że chodzi o tak silne 
połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych 
i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje 
trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną 
funkcję użytkową. Przykładem takiej trwałej zabudowy 
meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana 
z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze 
ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby 
uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, 
w którym została ona zamontowana. Wynika zatem, 
że Minister Finansów mimo uchwały NSA faktycznie nie 
zmienił stanowiska w sprawie trwałej zabudowy (rzad-
ko kto buduje przecież meble z płyt kartonowo-gipso-
wych, cegieł i zaprawy murarskiej).

W konsekwencji należy stwierdzić, że nadal najbez-
pieczniejsze podatkowo jest potraktowanie wykonania 
stałej zabudowy meblowej jako dostawy towarów opo-
datkowanej stawką 23%. Za taką kwalifikacją opowie-
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dział się też sędzia Adam Bącal w zgłoszonym do uchwa-
ły NSA zdaniu odrębnym.

Roboty polegające na budowie 
domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 
przekraczającej 300 m2 są tylko w części 
opodatkowane stawką VAT 8%

Roboty polegające na budowie domu jednorodzinnego 
o powierzchni całkowitej przekraczającej 300 m2, sklasy-
fikowanego w PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowa-
niu obniżoną stawką VAT 8% tylko w stosunku do części 
powierzchni domu odpowiadającej udziałowi powierzch-
ni użytkowej kwalifikującej go do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej 
powierzchni użytkowej, tj. do 300 m2. Oto fragment in-
terpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w tej 
sprawie: (...) Odnosząc powołane przepisy prawa do przed-
stawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w przy-
padku budowy domu jednorodzinnego o powierzchni całko-
witej 343,6 m2, sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11, 
preferencyjna stawka w wysokości 8% ma zastosowanie tyl-
ko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej 
udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budow-
nictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym 
w całkowitej powierzchni użytkowej (tj. do powierzchni 
300 m2). Natomiast w stosunku do pozostałej części po-
wierzchni budynku (w analizowanym przypadku 43,6 m2) 
dla usług budowy ww. domu zastosować należy stawkę po-
datku w wysokości 23%, zgodnie z powołanym art. 41 
ust. 12c ustawy.

Ponadto – jak wskazano powyżej – zastosowanie prawidło-
wej stawki podatku VAT uzależnione jest także od postano-
wień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przed-
miotem umowy będą roboty budowlane w całości dotyczące 
budynku mieszkalnego (PKOB 11) – to należna stawka w od-
niesieniu do ww. powierzchni 300 m2 będzie 8%. Jeżeli jed-
nak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane doty-
czyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni 
mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych (część 
usługowa – gabinety lekarskie), wówczas w odniesieniu do 
usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie 
znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywa-
nych w części niemieszkalnej – 23% stawka podatku (...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Poznaniu z 13 marca 2014 r., sygn. ILPP1/443- 
-1125/13-4/AWa

OD REDAKCJI
Z przepisów ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że 

do obiektów budownictwa objętego społecznym progra-
mem mieszkaniowym, do których budowy ma zastoso-
wanie obniżona stawka VAT 8%, nie zalicza się:
■  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 

powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
■  lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa 

przekracza 150 m2.
Nie oznacza to jednak, że wykonawca usług budowla-

nych, który buduje budynek mieszkalny o powierzchni 

użytkowej przekraczającej 300 m2, traci w ogóle prawo 
do zastosowania obniżonej stawki VAT 8%. Może ją sto-
sować do tej części budynku, która nie przekracza 
300 m2. W odniesieniu do pozostałej części powierzchni 
budynku (nadwyżki ponad 300 m2) do usług budowy 
powinien zastosować stawkę podstawową VAT 23%.

Na temat sposobu dokumentowania powierzchni użyt-
kowej wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2014 r., 
sygn. IPPP1/443-683/12/14-5/S/AS. Stwierdził w niej, że 
podatnik, stosując obniżoną stawkę VAT 8%, nie musi po-
siadać żadnego urzędowego dokumentu potwierdzającego 
wielkość powierzchni użytkowej budowanych (remonto-
wanych) obiektów. Wystarczające w tym przypadku jest 
oświadczenie klienta o powierzchni użytkowej obiektu.

Oświadczenie klienta może potwierdzać 
wielkość powierzchni użytkowej budynku 
lub lokalu mieszkalnego

Podatnik stosujący do usług budowlano-montażowych 
obniżoną stawkę VAT 8% nie musi posiadać żadnego 
urzędowego dokumentu potwierdzającego wielkość po-
wierzchni użytkowej remontowanych obiektów. Wystar-
czające w tym przypadku jest oświadczenie klienta 
o powierzchni użytkowej obiektu. Oto fragment interpreta-
cji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w tej sprawie: 
(...) Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządze-
nia wydane na jej podstawie w celu zastosowania preferen-
cyjnej stawki podatku od towarów i usług, o której mowa 
w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a ustawy, nie określają rodza-
ju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posia-
dać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które for-
malnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą 
powierzchnię użytkową.

(...) należy wskazać, że przepisy podatkowe nie narzucają 
środków dowodowych dla wykazania określonej okoliczności 
faktycznej. Tym samym również oświadczenie klienta o po-
wierzchni użytkowej obiektu można dopuścić jako dowód po-
twierdzający wielkość powierzchni użytkowej danego obiektu. 
Podkreślić jednak należy, że ww. oświadczenie nie będzie mogło 
stanowić dla podatnika podstawy do zastosowania preferencyj-
nej stawki, jeżeli z innego dowodu, np. przydziału ze spółdzielni 
mieszkaniowej, będzie wynikać, że wielkość powierzchni użytko-
wej przekracza ustalone w ustawie o VAT limity (...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 31 stycznia 2014 r., sygn. IPPP1/ 
/443-683/12/14-5/S/AS

OD REDAKCJI
Przepisy ustawy o VAT, wprowadzając obniżoną staw-

kę VAT 8% m.in. dla remontu obiektów budowlanych 
lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym, nie wskazują, 
w jaki sposób podatnik ma udokumentować powierzch-
nię użytkową tych obiektów. Udokumentowanie to jest 
bardzo istotne, ponieważ z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT 
jednoznacznie wynika, że do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:
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■  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 
powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

■  lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa 
przekracza 150 m2.

W praktyce dokumentem takim może być:
■  akt notarialny,
■  kserokopia dokumentacji budowlanej,
■  przydział ze spółdzielni z wymienionymi powierzch-

niami poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych.
Jeżeli jednak podatnik, który chce zastosować obniżo-

ną stawkę VAT, nie dysponuje żadnym z ww. dokumen-
tów, może dla celów dowodowych poprosić klienta 
o złożenie oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to 
nie może stanowić dla podatnika podstawy do zastoso-
wania preferencyjnej stawki VAT, jeżeli z innego dowo-
du, np. aktu notarialnego, będzie wynikać inna wielkość 
powierzchni użytkowej. Na zasadzie analogii należy 
przyjąć, że oświadczenie klienta na temat powierzchni 
użytkowej domu lub lokalu mieszkalnego powinno być 
dowodem prawa stosowania obniżonej stawki VAT przy 
budowie, modernizacji, termomodernizacji lub przebu-
dowie obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych 
do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym.

Dostawa wraz z montażem 
saun, wanien SPA, łaźni parowych 
w obiektach budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym 
jest opodatkowana stawką VAT 8%

Czynności polegające na dostawie wraz z montażem 
i uruchomieniem kabin saun, montażu urządzeń do saun, 
montażu wanien SPA, łaźni parowych, w przypadku gdy 
będą wykonywane w ramach remontu, modernizacji, ter-
momodernizacji lub przebudowy, w obiektach budowla-
nych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym, są opodatkowane stawką 
VAT 8%. Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi w tej sprawie: (...) Z opisu sprawy wynika, że 
Wnioskodawca, jako zarejestrowany czynny podatnik podat-
ku od towarów i usług, będzie się zajmował świadczeniem 
usług polegających na dostawie wraz z montażem i urucho-
mieniem kabin saun, montażu urządzeń do saun, montażu 
wanien SPA, łaźni parowych, przy spełnieniu warunku, iż 
będą wykonywane w budynkach lub ich częściach i będą zali-
czane do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym (PKOB-11), opodatkowując je 8% stawką 
podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiotowe usługi będą 
wykonywane w procesie budowy, remontu i modernizacji, 
termomodernizacji lub przebudowy przedmiotowego obiektu 
budowlanego. Zainteresowany z klientami będzie zawierał 
umowy na wykonanie prac budowlano-montażowych pole-
gających na dostawie, montażu i uruchomieniu odpowiednio 
sauny (sklasyfikowane według PKWiU 2008 – 43.32.10.0), 
montażu urządzeń do saun, wanien SPA, łaźni parowej lub 
innych urządzeń SPA (sklasyfikowane według PKWiU 2008 
– 43.22.1). Usługa wykonywana będzie głównie z materia-
łów klasyfikowanych według kodu PKWiU 2008 – 16.23.19.0.

(...) Zatem usługi świadczone przez wnioskodawcę, przy 
spełnieniu warunku, iż są wykonywane w budynkach lub ich 
częściach i są zaliczane do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym, są opodatkowane 8% stawką 
podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiotowe usługi są 
wykonywane w procesie budowy, remontu, modernizacji, ter-
momodernizacji lub przebudowy przedmiotowego obiektu 
(...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi z 13 stycznia 2014 r., sygn. IPTPP2/ 
/443-946/12–5/14-S/JS

OD REDAKCJI
Korzystne dla podatników stanowisko zaprezentowa-

ne w przywołanej interpretacji potwierdził również 
WSA w Gliwicach w wyroku z 22 lutego 2013 r., sygn. III 
SA/Gl 1415/12.

Należy zauważyć, że jeszcze w 2013 r. organy po-
datkowe odmawiały podatnikom prawa do stosowa-
nia obniżonej do 8% stawki VAT na czynności polega-
jące na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem 
saun, montażu urządzeń do saun, montażu wanien 
SPA, łaźni parowych, w przypadku gdy będą wykony-
wane w ramach remontu, modernizacji, termomoder-
nizacji lub przebudowy w obiektach budowlanych za-
liczanych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym. W wydawanych na ten 
temat interpretacjach organy podatkowe twierdziły, 
że tego rodzaju czynności są opodatkowane stawką 
podstawową VAT 23%. Przykładowo: w interpretacji 
indywidualnej z 21 lutego 2013 r., sygn. ILPP2/443- 
-1201/12-2/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu stwierdził, że: (...) wykonywane w ramach działal-
ności gospodarczej czynności związane z dostawą, 
montażem i uruchomieniem kabin saun oraz monta-
żem urządzeń do saun, montażem wanien SPA, łaźni 
parowych itp., w lokalach mieszkalnych nieprzekracza-
jących powierzchni 150 m2 oraz w budynkach mieszkal-
nych o powierzchni poniżej 300 m2 – opodatkowane są 
podstawową stawką podatku w wysokości 23%, zgod-
nie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług (...).

Dostawa wraz z montażem bram garażowych 
w obiektach budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym 
jest opodatkowana stawką VAT 8%

Czynności polegające na dostawie wraz z montażem 
bram garażowych w budynkach mieszkalnych zaliczanych 
do budownictwa objętego społecznym programem miesz-
kaniowym, w ramach budowy, remontu, modernizacji lub 
przebudowy obiektów budowlanych, są opodatkowane 
stawką VAT 8%. Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu w tej sprawie: (...) Z opisu sprawy 
wynika, że Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność go-
spodarczą, mającą na celu sprzedaż z montażem bram gara-
żowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności go-
spodarczej, jak i podmiotom gospodarczym. W działalności 
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gospodarczej Zainteresowany zarejestrowałby się jako czyn-
ny podatnik VAT. Wówczas w sytuacji sprzedaży zautomaty-
zowanych bram garażowych, zakupionych bezpośrednio od 
producenta w celu ich odsprzedaży z usługą montażu, istotne 
dla Wnioskodawcy będzie prawidłowe ustalenie poprawnej 
stawki VAT przy sprzedaży bramy z montażem dla osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do bu-
downictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, 
których integralną częścią jest garaż. Z każdym klientem by-
łaby zawierana umowa na dostawę bramy garażowej wraz 
z usługą montażu. Czynności polegające na dostawie bram 
garażowych wraz z ich montażem będą się odbywały w ra-
mach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiek-
tów budowlanych (...).

(...) Mając na uwadze opis sprawy, należy stwierdzić, że 
usługi wykonywane przez Wnioskodawcę polegające na 
montażu wraz z dostawą bram garażowych w budynkach 
mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecz-
nym programem mieszkaniowym, w ramach budowy, re-
montu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowla-
nych, będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku od 
towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 
i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem 
limitów wskazanych w art. 41 ust. 12b ustawy (...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r., sygn. ILPP1/443- 
-913/13-4/MD

OD REDAKCJI
Organy podatkowe od lat prezentują jednolite stano-

wisko w kwestii prawa do stosowania obniżonej do 8% 
stawki VAT na usługi polegające na montażu wraz z do-
stawą bram garażowych w budynkach mieszkalnych za-
liczanych do budownictwa objętego społecznym progra-
mem mieszkaniowym. Na temat prawa do stosowania 
obniżonej stawki VAT do tego rodzaju czynności wypo-
wiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2011 r., 
sygn. ILPP1/443-289/11-4/MS, w której czytamy, że: 
(...) jeśli czynności będące przedmiotem wniosku stano-
wiące usługi budowlano-montażowe polegające na mon-
tażu bram garażowych w garażach, wykonane będą w bu-
dynku mieszkalnym objętym społecznym programem 
mieszkaniowym w ramach budowy, remontu, moderniza-
cji, termomodernizacji lub przebudowy, to zgodnie z obo-
wiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, zasto-
sowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie 
z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 usta-
wy, z uwzględnieniem limitów wskazanych w art. 41 
ust. 12b ustawy, pod warunkiem iż usługi te są wykonywa-
ne w ramach budowy, przebudowy, remontu, moderniza-
cji lub termomodernizacji (...).

Podobnie wypowiedzieli się Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji z 24 lutego 2012 r., sygn. 
IBPP2/443–142/12/UH, oraz Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi w interpretacji z 19 czerwca 2012 r., sygn. 
IPTPP1/443–196/12–6/MH.

Dostawa wraz z montażem drzwi 
w obiektach budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym 
jest opodatkowana stawką VAT 8%

Czynności polegające na dostawie i montażu drzwi albo 
demontażu starych drzwi i dostawie oraz montażu nowych 
drzwi, świadczone w ramach budowy, remontu, moderni-
zacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów bu-
dowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym, są opo-
datkowane stawką VAT 8%. Oto fragment interpretacji 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w tej sprawie:

(...) Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatko-
wego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% 
stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od to-
warów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, 
zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, re-
montu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich 
dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą 
ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie cho-
ciażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie 
może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku (...).

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy 
prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w przypadku 
kompleksowej usługi polegającej na dostawie i montażu 
drzwi, czy też demontażu starych drzwi i dostawie oraz 
montażu nowych drzwi, świadczonej w ramach budowy, 
remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudo-
wy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do 
budownictwa objętego społecznym programem mieszka-
niowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie 
znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie 
z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z 21 marca 2014 r., sygn. IBPP2/443- 
-1148/13/BW

OD REDAKCJI
Organy podatkowe przyznają podatnikom prawo do sto-

sowania obniżonej do 8% stawki VAT na usługi polegające 
na dostawie i montażu drzwi albo demontażu starych 
drzwi i dostawie oraz montażu nowych drzwi, świadczone 
w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomoderni-
zacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, 
zaliczonych do budownictwa objętego społecznym progra-
mem mieszkaniowym. We wcześniejszych latach takie 
samo stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skar-
bowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 31 paź-
dziernika 2012 r., sygn. ILPP2/443–820/12–3/SJ.

Dostawa wraz z montażem 
paneli słonecznych w obiektach
budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym 
jest opodatkowana stawką VAT 8%

Dostawa i montaż paneli słonecznych w obiektach bu-
downictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownic-
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twa objętego społecznym programem mieszkaniowym 
są opodatkowane stawką VAT 8%. Oto fragment inter-
pretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w tej 
sprawie: (...) Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne 
do opisanego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że 
montaż paneli słonecznych oraz instalacji i osprzętu elek-
trycznego wewnątrz budynku, w ocenie tut. Organu mieści 
się w zakresie objętym art. 41 ust. 12 ustawy. Powyższe 
usługi, wykonywane na obiektach budownictwa mieszka-
niowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym, których powierzchnia użyt-
kowa nie przekracza 300 m2, zakwalifikować można jako 
modernizację, gdyż wykonanie takich prac przyczynia się 
do trwałego ulepszenia czy też podniesienia wartości użyt-
kowej budynków mieszkalnych, o których mowa we wnio-
sku. Zatem do ich wykonywania Wnioskodawca winien 
zastosować obniżoną stawkę podatku VAT, tj. w wysoko-
ści 8%, pod warunkiem że Wnioskodawca będzie zawierał 
umowy na wykonywanie montażu ww. elementów bez wy-
odrębnienia poszczególnych elementów, które złożą się na 
tę usługę (...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skar-
bowej w Poznaniu z 27 marca 2014 r., sygn. 
ILPP2/443-31/14-2/MR

OD REDAKCJI
Organy podatkowe przyznają podatnikom także 

prawo do stosowania obniżonej stawki VAT 8% m.in. 
do wymiany i remontu tablic elektrycznych, złączy 
pomiarowo-licznikowych oraz wymiany przewodów 
zasilających ww. urządzenia elektryczne w obiek-
tach budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidual-
nej z 30 maja 2011 r., sygn. IPPP3/443-346/11-2/ 
/KB, w której czytamy, że: (...) Z przedstawionego 
opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi fir-
mę usługową wykonującą roboty budowlane w zakre-
sie instalacji elektrycznych dla ludności na terenie kra-
ju. Wnioskodawca wykonał usługę robót elektrycznych, 
której zleceniodawcą była spółdzielnia mieszkaniowa. 
Zakres robót obejmował: wymianę i remont tablic elek-
trycznych, złącz pomiarowo-licznikowych oraz wy-
mianę przewodów zasilających ww. urządzenia elek-
tryczne. Prace wymienione w opisie dotyczą budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego bloku zarządzanego 
przez spółdzielnię mieszkaniową i ograniczyły się do 
działalności w obszarze wnętrza czterech klatek scho-
dowych z uwagi na lokalizację wymienionych urzą-
dzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż wy-
konana przez Wnioskodawcę usługa, której zakres obej-
mował wymianę i remont tablic elektrycznych, złącz po-
miarowo-licznikowych oraz wymianę przewodów 
zasilających ww. urządzenia elektryczne w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym, opodatkowana jest 
stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 
ust. 12 ustawy (...).

Usługa wynajmu rusztowań 
w obiektach budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym 
nie jest opodatkowana obniżoną stawką VAT 

Usługa wynajmu rusztowań wykorzystywanych do bu-
dowy i remontu obiektów budowlanych objętych spo-
łecznym programem mieszkaniowym jest opodatkowana 
stawką 23%. Nawet gdy rusztowania służą budowie, mo-
dernizacji, termomodernizacji czy remontowi obiektów 
budowlanych objętych społecznym programem mieszka-
niowym (tzn. co do zasady budynków mieszkalnych), to 
nie ma podstaw do zastosowania do usług najmu ruszto-
wań obniżonej stawki VAT 8%. Oto fragment wyroku WSA 
w Białymstoku w tej sprawie: (...) Sąd podziela stanowisko 
organu, że nie można potraktować jako usługi kompleksowej 
czynności wykonanych przez Spółkę wraz z wykonaną przez 
inny podmiot usługą termomodernizacji. Spółka nie wykony-
wała usług budowy, remontu, modernizacji, termomoderni-
zacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części 
zaliczonych do budownictwa objętego społecznym progra-
mem mieszkaniowym. Spółka świadczyła natomiast usługę 
najmu rusztowań budowlanych, w ramach której dokony-
wała czynności ich montażu i demontażu. Okoliczność, że 
rusztowania były wynajęte podmiotom świadczącym usługi 
określone w art. 41 ust. 12 u.p.t.u. w ramach obiektów bu-
dowlanych lub ich części, które zaliczone zostały do budow-
nictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie 
świadczy o tym, że usługa ich wynajęcia łącznie z usługami 
świadczonymi przez inne podmioty była nierozerwalnie po-
łączona i z ekonomicznego punktu widzenia miałaby zostać 
potraktowana jako jednak usługa opodatkowana taką samą 
stawką VAT. Nie można mówić o sztucznym podziale usług 
w sytuacji, gdy usługi polegające na termoizolacji budynku 
oraz najmie, montażu i demontażu rusztowań wykonywały 
niezależne od siebie podmioty gospodarcze. Tym samym 
jako niezasadny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 41 
ust. 12 u.p.t.u. Organy trafnie uznały, że przedmiotowe usłu-
gi świadczone przez Spółkę powinny być opodatkowane pod-
stawową stawką VAT (...).

Wyrok WSA w Białymstoku z 11 marca 2014 r., sygn. 
akt I SA/Bk 620/13 (orzeczenie nieprawomocne)

Montaż żaluzji i rolet 
może być modernizacją budynku 
opodatkowaną stawką VAT 8%

Montaż żaluzji i rolet w budynkach i lokalach mieszkal-
nych może stanowić modernizację tego budynku (lokalu) 
i korzystać z preferencyjnego opodatkowania VAT (według 
stawki 8%). Konieczne jest jednak trwałe zespolenie tych 
elementów z elementami konstrukcyjnymi budynku (okna-
mi), tak aby ewentualny ich demontaż wykluczał ponowne 
ich użycie. Oto fragment wyroku WSA w Warszawie, w któ-
rym sąd wskazał szczegółowe warunki, które powinien 
spełnić montaż żaluzji lub rolet, aby można było go uznać 
za modernizację: (...) Zwrócić też trzeba uwagę na uchwałę 
składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. 
akt I FPS 2/13, z 24 czerwca 2013 r. dotyczącą stosowania 
przepisu art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy VAT. 
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Uchwała ta dotyczyła wprawdzie trwale wbudowanych szaf 
wnękowych, jednak w ocenie sądu rozpoznającego w sprawie 
niniejszej tezy zawarte w jej uzasadnieniu znajdują odpo-
wiednie zastosowanie również do żaluzji czy rolet.

NSA zauważył między innymi: (...) Obniżona stawka podat-
ku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy 
montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem 
elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) (...).

Konkludując, w ocenie Sądu treść art. 41 ust. 12 w zw. 
z art. 41 ust. 2 ustawy VAT w odniesieniu do żaluzji i rolet 
należy rozumieć w ten sposób, że wynikająca z tego prze-
pisu obniżona stawka podatkowa znajdzie zastosowanie 
w odniesieniu do żaluzji i rolet, gdy będą spełnione łącznie 
następujące warunki:
1)  montaż żaluzji (rolet) będzie wymagał uprzedniego 

dokonania pomiarów i przygotowania stosownych ma-
teriałów zindywidualizowanych co do rozmiaru, cech 
użytkowych,

2)  montaż nastąpi przez trwałe połączenie konstrukcyjne 
z elementami obiektu budowlanego (okna lub ościeżni-
ce, ściany, sufity) powodujące, że zamontowane urzą-
dzenia staną się integralną częścią budynku (lokalu) 
lub trwale związanych z nimi części (okien). O trwało-
ści połączenia przesądzać będą przy tym takie cechy, że 
demontaż rolet (żaluzji) będzie wymagał pracochłon-

nych czynności z użyciem narzędzi, pozostawiając 
z jednej strony wyraźne ślady w substancji budowlanej 
lub oknach wymagające napraw, a z drugiej strony zde-
montowane żaluzje, rolety co do zasady nie będą się 
nadawać bez specjalistycznego przystosowania (przy-
cięcia, dopasowania, wygięć itp.) do zastosowania przy 
innych oknach, jak też nie będą się nadawać w stanie 
po ich zdemontowaniu do obrotu jako towar handlowy 
o uniwersalnym zastosowaniu,

3)  zamontowane rolety będą podnosić wartość użytkową 
budynku (lokalu), w którym zostaną zastosowane.

Organy podatkowe przyjęły błędną (zawężającą) inter-
pretację przepisu art. 41 ust. 2 ustawy VAT, uznając, że 
montaż żaluzji czy rolet wewnętrznych dotyczący wyposa-
żenia budynku (lokalu), to jest okien, a nie jego samego, 
nie może być uznany za modernizację w rozumieniu tego 
przepisu. Niezasadne w kontekście wyżej przedstawionej 
analizy jest porównanie żaluzji do szafek wiszących czy 
karniszy, gdyż wprawdzie po ich zdemontowaniu pozosta-
ną w ścianach ślady po ich przytwierdzeniach, jednak zde-
montowane karnisze czy szafki wiszące z zasady będą mo-
gły być przytwierdzone gdzie indziej bez zmian w nich 
samych i spełniać dotychczasowe funkcje.

Wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2014 r., sygn. akt 
VIII SA/Wa 891/13

Podatek dochodowy

Przychody

Korektę faktury za usługi budowlane 
należy odnieść do okresu rozliczeniowego, 
w którym ujęto fakturę pierwotną

Korektę faktury wystawioną po wyroku sądu zasądzają-
cym wynagrodzenie z tytułu dodatkowych prac budowla-
nych należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym 
ujęto fakturę pierwotną. Oto fragment interpretacji Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Katowicach w tej sprawie: (...) Kwe-
stią będącą przedmiotem niniejszej interpretacji jest ustalenie, 
w którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać 
przychód z tytułu wykonania dodatkowych prac budowla-
nych. Odnosząc powołane powyżej przepisy podatkowe do 
przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, stwier-
dzić należy, że jeżeli Sąd Arbitrażowy przesądzi o tym, że za 
wykonanie będących przedmiotem sporu dodatkowych robót, 
nieobjętych zamówieniem, Spółce należało się stosowne wyna-
grodzenie od kontrahenta (Gminy), to tym samym zgodnie 
z powołanym wyżej art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, Spółka będzie zobowiązana do wyka-
zania przychodu w momencie wykonania usługi (robót), gdyż 
okoliczność ta zaistniała jako pierwsza (...). Pierwszeństwo 
w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma 
dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa 
majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykona-

nia. Późniejsze skorygowanie wysokości tego przychodu nie po-
woduje zmiany daty jego powstania. Dokonana korekta po-
winna zatem mieć wpływ na przychody należne, które 
wystąpiły, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przy-
chodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów. Należy przy 
tym podkreślić, iż faktura stanowi dowód księgowy będący 
podstawą ujmowania w księgach rachunkowych przychodu 
należnego oraz wskazuje na wielkość i wartość sprzedaży. Po-
winna więc potwierdzać jednoznacznie wartość transakcji. 
Przychód należny wskazany na fakturze może być jednakże 
korygowany przez wystawienie faktury korygującej. Faktura 
korygująca odnosi się do konkretnej faktury sprzedaży (faktu-
ry pierwotnej). Innymi słowy, faktura korygująca nie doku-
mentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, 
lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Przy-
czyny jej wystawienia mogą być zróżnicowane. Niezależnie jed-
nak od przyczyny korekty wskazać należy, że punktem odnie-
sienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. 
Reasumując, skoro Spółka w wyniku wyroku Sądu wystawi 
fakturę korygującą, w związku ze zwiększeniem przychodu 
z tytułu wykonania dodatkowych prac, przychody objęte taką 
fakturą winny korygować przychody właściwego okresu rozli-
czeniowego, w dacie powstania pierwotnego przychodu zwią-
zanego z wykonaniem usługi (...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z 18 listopada 2013 r., sygn. IBPBI/ 
/2/423–1093/13/AP
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OD REDAKCJI
Wyrok jest niekorzystny dla podatnika. Zmusza go bo-

wiem do dokonania korekty i pierwotnego rozpoznania 
przychodu. Niestety dla podatników, także NSA zgadza 
się z tym, że korektę faktury zwiększającą albo zmniej-
szającą wartość sprzedaży, bez względu na powody jej 
wystawienia, należy odnieść do okresu rozliczeniowe-
go, w którym ujęto fakturę pierwotną (zob. wyrok NSA 
z 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1127/12).

Koszty

Firma budowlana nie może odliczyć od razu 
całego wydatku na zakup ubezpieczenia

Nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych 
polisy, która ma zagwarantować prawidłowe wykonanie kon-
traktu budowlanego. Trzeba ją rozliczać proporcjonalnie do 
długości okresu, którego dotyczy. Oto fragment orzeczenia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie: (...) W roz-
poznawanej sprawie poza sporem było, że koszty ponoszone 
przez podatnika w związku z uzyskaniem gwarancji bankowych 
i ubezpieczeniowych stanowią koszt uzyskania przychodu. Zda-
niem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mogły one jednak 
zostać zaliczone do kosztów bezpośrednio związanych z przy-
chodem w przedstawionym wyżej rozumieniu tego pojęcia. 
W ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego Sąd 
pierwszej instancji słusznie przyjął, że kosztów gwarancji nie 
można przypisać do określonych przychodów (...).

Jak wynika ze stanu faktycznego (...), wydatek na wykup 
gwarancji kojarzony jest z kontraktem na wykonywanie 
przez wnioskodawcę prac budowlanych w dłuższym prze-
dziale czasowym (nawet kilku lat). Poszczególne zakresy wy-
konanych robót, stosownie do warunków kontraktu, są przez 
wykonawcę fakturowane. Spółka uzyskuje zatem każdorazo-
wo przychód w wysokości zafakturowanej kwoty, który to 
przychód odnoszony winien być do roku podatkowego, które-
go dotyczy. Brak przy tym możliwości ustalenia, jaki kon-
kretnie przychód, uzyskany w określonym przedziale czaso-
wym, może być do poniesionego wydatku przypisany (w dacie 
poniesienia spornego kosztu na wykup gwarancji bankowej, 
czy też ubezpieczeniowej nie jest możliwe określenie, jaka jego 
część dotyczy danego roku podatkowego). To zaś przesądza, 
że sporny wydatek stanowi koszt pośredni (...). Zatem kosz-
tem uzyskania przychodu będzie taki koszt przekraczający 
rok podatkowy, który jest ujmowany proporcjonalnie do dłu-
gości okresu, którego dotyczy, chyba że jest możliwe jego całoś-
ciowe przyporządkowanie do tego roku; w takim wypadku 
koszt ten jest kosztem uzyskania przychodu roku, którego do-
tyczy, a dniem jego poniesienia jest dzień ujęcia tego kosztu 
w księgach rachunkowych (...).

Wyrok NSA z 4 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 738/12

OD REDAKCJI
Należy się zgodzić ze stanowiskiem NSA. Podatnik 

mógłby zaliczyć koszty opłat i gwarancji bezpośrednio 
do kosztów, gdyby możliwe było powiązanie ich z kon-

kretnym przychodem z kontraktu budowlanego. 
W przypadku spółki nabywającej gwarancję taki bezpo-
średni związek kosztu z przychodami nie jest możliwy. 
Wydatki na zakup gwarancji stanowią bowiem koszty 
pośrednio związane z przychodami. 

Inwestor nie stosuje do kaucji gwarancyjnej 
przepisów o korekcie kosztów

Zatrzymujący określony procent wynagrodzenia podwy-
konawcy jako kaucję gwarancyjną nie jest zobowiązany do 
zmniejszenia kosztów podatkowych na podstawie przepi-
sów dotyczących korekty kosztów. Oto fragment interpre-
tacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w tej spra-
wie: (...) Kaucja gwarancyjna w budownictwie to określana 
– z reguły procentowo – kwota należności wynikających z ty-
tułu wykonanych robót, zatrzymana przez inwestora na 
określony okres do momentu ich zakończenia tytułem gwa-
rancji. Stanowi ona formę zabezpieczenia należytego wyko-
nania robót przez wykonawcę bądź też służy do pokrycia 
roszczeń wynikających z ich niewykonania czy też nienależy-
tego wykonania. Co do zasady ma charakter zwrotny i pozo-
staje neutralna podatkowo. Zakres gwarancji, jej okres oraz 
zasady rozliczania się z pobranych kaucji są ustalane pomię-
dzy inwestorem i wykonawcą (bądź pomiędzy wykonawcą 
i podwykonawcą) w zawartej umowie.

W przypadku gdy kaucje gwarancyjne są potrącane przez 
inwestora przy wypłacaniu należności wykonawcom za wy-
konane usługi budowlane, za zapłatę należy uznać również 
kwotę potrąconej kaucji. Kwoty objętej potrąceniem nie moż-
na więc uznać za kwotę nieuregulowaną w rozumieniu 
art. 15b ust. 1 ustawy (...).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w sytu-
acji objętej zapytaniem Wnioskodawcy na skutek zatrzyma-
nia określonego procentu wynagrodzenia podwykonawcy, 
jako kaucji dochodzi do częściowego umorzenia należności 
z wystawionej [faktury – przyp. red.] przez Spółkę na rzecz 
podwykonawcy. W takiej sytuacji nie można uznać, że 
ww. część należności pozostała przez Wnioskodawcę nieure-
gulowana – została ona bowiem umorzona. Skutek w postaci 
wygaśnięcia wierzytelności objętej potrąceniem wyklucza 
uznanie, że należność pozostaje nieuregulowana – wierzytel-
ność taka na skutek umorzenia przestała istnieć, więc nie 
może pozostawać nieuregulowana.

Podsumowując, w odniesieniu do kaucji potrącanej przez 
Spółkę nie znajdą zastosowania przepisy art. 15b ustawy (...).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy z 17 grudnia 2013 r., sygn. 
ITPB3/423-462/13/PST

OD REDAKCJI
Interpretacja jest korzystna dla podatników. Przepisy 

o korekcie kosztów nie znajdują zastosowania w przy-
padku zatrzymania przez podmiot zlecający wykonanie 
usługi należnej mu kaucji gwarancyjnej z wynagrodze-
nia przysługującego wykonawcy tej usługi. Takie stano-
wisko potwierdził także m.in. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 wrześ-
nia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-788/13/SD.
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WESZŁY W ŻYCIE
12 lipca 2014 r. 
PRAWO WODNE
Ustawa z 30 maja 2014 r. 
o zmianie ustawy – Prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ma na celu dostosowanie 
prawa polskiego do przepisów unijnych 
w zakresie gospodarki wodnej. Wdraża do 
polskiego prawa unijne dyrektywy, m.in.: 
wodną, o wodach podziemnych, powodzio-
wą i ściekową. Jednym z najważniejszych 
jej elementów jest konieczność zmodyfiko-
wania ponad 300 oczyszczalni ścieków, na 
co jednostki samorządu terytorialnego 
będą miały 10 lat. Ponadto gminy mają 
nowy obowiązek przeprowadzania co 
2 lata przeglądu obszarów i granic aglome-
racji wodno-ściekowych.  

Ustawa precyzuje, że plany gospodaro-
wania wodami na obszarze dorzecza będą 
przyjmowane w formie rozporządzenia 
Rady Ministrów. Nowelizacja wprowadza 
dokument zwany planem utrzymania wód. 
Będzie to dokument prawa miejscowego 
odnoszący się do regionu wodnego przygo-
towywany i aktualizowany przez właściwe-
go dyrektora regionalnego zarządu gospo-
darki wodnej. Ustalono wreszcie nową 
definicję zanieczyszczenia i ochrony przed 
zanieczyszczeniem. Zgodnie z nowymi re-
gulacjami ochrona wód powierzchniowych 
przed zanieczyszczeniem obejmuje łącznie: 
■ ograniczanie emisji do wód ze źródeł za-

nieczyszczeń punktowych przy zastoso-
waniu dopuszczalnych wartości emisji 
rozumianych jako masa, stężenie lub po-
ziom emisji substancji lub energii, które 
nie powinny być przekraczane w okreś-
lonym w nich czasie, 

■ ograniczanie emisji do wód ze źródeł za-
nieczyszczeń obszarowych, przez okreś-
lenie jej warunków, z uwzględnieniem 
najlepszych dostępnych praktyk w za-
kresie ochrony środowiska.
Ustalono ponadto, że w miejscach, gdzie 

budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 
powodowałaby nadmierne koszty, należy 
stosować systemy indywidualne lub inne 
rozwiązania zapewniające ten sam co sys-
temy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony 
środowiska. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 850

18 lipca 2014 r. 
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Ustawa z 14 marca 2014 r. 
o zasadach prowadzenia 
zbiórek publicznych

Ustalono, że zbiórką publiczną jest 
zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze 
w miejscu publicznym na określony, zgod-
ny z prawem cel pozostający w sferze za-
dań publicznych oraz na cele religijne. 
Miejsca publiczne to miejsca ogólnodo-
stępne, a w szczególności ulice, place, 
parki i cmentarze. W art. 2 ustawy zawar-
to jednak wiele wyłączeń, wskazując, że 
zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar 
w gotówce lub w naturze:
■ na cele religijne, na kościelną działal-

ność charytatywno-opiekuńczą, nau-
kową, oświatową i wychowawczą oraz 
na utrzymanie duchownych i członków 
zakonów, jeżeli odbywa się w obrę-
bie terenów kościelnych, kaplic oraz 
w miejscach i okolicznościach zwy-
czajowo przyjętych w danej okolicy 
i w sposób tradycyjnie ustalony; 

■ w drodze loterii pieniężnych i fanto-
wych;

■ wśród grona osób znajomych osobiś-
cie przeprowadzających zbiórkę;

■ wśród młodzieży szkolnej na terenach 
szkolnych, odbywające się na podsta-
wie pozwolenia władz szkolnych;

■ w ramach zbiórek koleżeńskich odby-
wających się w:
–  lokalu urzędu publicznego na pod-

stawie pozwolenia kierownika urzę-
du, lub

– innym zakładzie pracy.
Zbiórka może zostać przeprowadzona 

po jej zgłoszeniu przez organizatora i za-
mieszczeniu informacji na ogólnopol-
skim elektronicznym portalu zbiórek 
pub licznych. Zgłoszenie jest dokonywa-
ne przy użyciu formularza elektroniczne-
go. Organizator zapewnia swoim pra-
cownikom identyfikatory zawierające 
imię i nazwisko oraz w szczególności 
informacje o nazwie, celu zbiórki pub-
licznej i jej organizatorze oraz numer 
zbiórki. Informację o zgłoszeniu za-
mieszcza się na portalu po zweryfikowa-
niu poprawności wypełnienia pól obo-
wiązkowych zgłoszenia, w terminie:

■ 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
zgłoszenia w postaci elektronicznej 
albo

■ 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
zgłoszenia w postaci papierowej.
Ustalono, że w przypadku zbiórki or-

ganizowanej przez komitet społeczny, 
członkowie komitetu dołączają do zgło-
szenia akt założycielski sporządzony:
■ z wykorzystaniem formularza elektro-

nicznego udostępnionego nieodpłatnie 
na portalu zbiórek publicznych przez 
ministra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej, w przypadku zgłosze-
nia w postaci elektronicznej, albo

■ według wzoru udostępnionego nieod-
płatnie na portalu zbiórek w przypad-
ku zgłoszenia w postaci papierowej.
Akt założycielski sporządzony w postaci 

elektronicznej członkowie komitetu spo-
łecznego opatrują bezpiecznymi podpisa-
mi elektronicznymi lub podpisami po-
twierdzonymi profilami zaufanymi ePUAP. 
Akt założycielski sporządzony w postaci 
papierowej członkowie komitetu społecz-
nego opatrują własnoręcznymi podpisami.

W przypadku gdy zgłoszenie zostało 
wypełnione w sposób nieprawidłowy lub 
w przypadku gdy do zgłoszenia nie dołą-
czono aktu założycielskiego, minister 
właś ciwy do spraw administracji publicz-
nej niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od daty wpły-
wu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych 
w postaci elektronicznej i nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych od daty wpły-
wu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych 
w postaci papierowej, wzywa zgłaszające-
go do uzupełnienia braków w terminie 
7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie bra-
ków spowoduje pozostawienie zgłoszenia 
bez rozpoznania.

Ustalono, że kto bez wymaganego 
zgłoszenia zbiórki publicznej lub nie-
zgodnie ze zgłoszeniem organizuje lub 
przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, 
podlega karze grzywny. W przypadku 
zbiórek kościelnych ustalono, że nie wy-
magają one zgłoszenia, jeżeli odbywają 
się w obrębie terenów kościelnych, kaplic 
oraz w miejscach i okolicznościach zwy-
czajowo przyjętych w danej okolicy 
i w sposób tradycyjnie ustalony.
Dz.U. z 2014 r. poz. 498

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 15 LIPCA 2014 R.

MINIMALNA WYSOKOŚĆ, OD KTÓREJ NALICZA SIĘ ODSETKI ZA 
ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekra-
czałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyzna-
czonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
Kwota ta obecnie wynosi 8,70 zł.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z   29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567).

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy 
oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami 
o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być 
niższa niż 8%.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)

Od 4 lipca 2013 r. 10% M.P. z 2013 r. poz. 596

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uza-
sadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę od-
setek za zwłokę. Obniżona stawka wynosi 75% stawki pełnej.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w sto-
sunku rocznym)

Od 4 lipca 2013 r. 7,5% M.P. z 2013 r. poz. 596

Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę

Kz × L × O
 = On = Opz

365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
Kz – kwotę zaległości,
L – liczbę dni zwłoki,
O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczbę dni w roku,
On  – kwotę odsetek,
Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których 
obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatko-
wych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego powyżej, odręb-
nie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za po-
szczególne okresy.

Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę z zastosowaniem obniżonej 
stawki odsetek za zwłokę

Kz × L × O1 = On = Opz
365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
Kz – kwotę zaległości,
L – liczbę dni zwłoki,
O1 – obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczbę dni w roku,
On – kwotę odsetek,
Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.
W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których 
obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego powyżej, 
odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek 
za poszczególne okresy.

Wzór na ustalanie opłaty prolongacyjnej

K × L × S
 = OP = OPz

365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
K –  kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczo-

nej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,
L –  liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub za-

płatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę po-
datku lub zaległości podatkowej,

S – stawkę opłaty prolongacyjnej,
365 – liczbę dni w roku,
OP – kwotę opłaty prolongacyjnej,
OPz – kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567), 
■ rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie na-
liczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 
informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, 
poz. 1373; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 40, poz. 204).

OPŁATA PROLONGACYJNA
Stawka opłaty prolongacyjnej

Od 4 lipca 2013 r. 5%

ODSETKI USTAWOWE
Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 grudnia 2008 r. 13% Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 121; ost. zm. Dz.U. poz. 827).

ODSETKI Z TYTUŁU NIEPRZEKAZANIA W TERMINIE SKŁADEK 
DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO W 2014 R.

Okres obowiązywania
Wysokość 
odsetek

Podstawa prawna

Od 1 lipca 2014 r.
do 30 września 2014 r.

4,51% M.P. z 2014 r.  poz. 501

Od 1 kwietnia 2014 r. 
do 30 czerwca 2014 r.

4,51% M.P. z 2014 r.  poz. 223

Od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 marca 2014 r.

4,51% M.P. z 2013 r. poz. 1029

ODSETKI MAKSYMALNE OD CZYNNOŚCI PRAWNEJ
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie 
może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy 
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
Obecnie maksymalna wysokość odsetek wynosi 16%.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 121; ost. zm. Dz.U. poz. 827).

Opracował Adam Malinowski
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MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 

 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl



Sprawdź, 
co Ci się bardziej opłaca!

W przygotowanej przez nas 
publikacji znajdziesz: 

  Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

  Opinie najlepszych ekspertów w Polsce

  Praktyczne przykłady wyjaśniające różnice 
między wyborem ZUS a OFE

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć 
wniosek w przypadku wyboru OFE

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

ZUSCZYOFE?

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Zamów
www.sklep.infor.pl


