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WOJCIECH BIGAJ

Ustawa z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 
(tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 
1969), potocznie zwana usta-
wą o zwolnieniach grupowych, 
to obecnie akt prawny po-
wszechnie studiowany przez 
wielu  pracodawców  i  budzą-
cy  wiele  wątpliwości  prak-
tycznych i prawnych. Jednym 
z takich problemów jest sytu-
acja, gdy u danego pracodaw-

cy nie działa ani zakładowa, 
ani  międzyzakładowa  organi-
zacja związkowa. W takim
bowiem przypadku ustawa 
przewiduje w procedurze 
przeprowadzania zwolnień 
grupowych specyficzny udział 
pracowników – a konkretnie 
ich przedstawicieli. 

W sposób przyjęty 
w firmie

Tego typu partycypacja 
pracownicza nie jest nową in-
stytucją w prawie pracy. Moż-

PROCEDURA

Niewłaściwy partner do rozmów 
unieważni zwolnienia grupowe 
Gdy w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, procedowanie zwolnień grupowych wymaga konsultacji 
z przedstawicielami pracowników. Nieprawidłowo wybrana reprezentacja oznacza, że redukcję przeprowadzono 
wadliwie. 

na ją spotkać także w innych 
sytuacjach, np. przy uzgadnia-
niu regulaminu zakładowego 
funduszu świadczeń socjal-
nych (art. 8 ust. 2 in fine ustawy 
o zfśs), przy zawieraniu poro-
zumienia  w  sprawie  zawie-
szenia w całości lub w części 
przepisów prawa pracy okre-
ślających prawa i obowiązki 
stron (art. 91 § 2 k.p.), konsul-
tacji w imieniu pracowników 
z pracodawcą warunków sto-
sowania telepracy (art. 676 § 4 
k.p.), zawarcia w imieniu pra-
cowników z pracodawcą 
umowy o utworzenie pracow-
niczego programu emerytal-
nego (art. 11 ust. 3 ustawy 
o pracowniczych programach 
emerytalnych).

Niestety przepisy prawa, 
w tym także ustawy o zwolnie-
niach grupowych, nie zawierają 
żadnych regulacji odnoszących 
się do zasad wyboru takich 
przedstawicieli pracowników, 
ograniczając się do stwierdze-
nia, iż powinno to nastąpić 
„w  sposób przyjęty u praco-
dawcy”. Jak łatwo można się 
domyślić, pracodawcy, a przy-
najmniej ich zdecydowana 
większość, takich zasad nie ma 
i nigdy nie stosowała. 

Do innych celów

Część pracodawców próbu-
je wykorzystywać do uzgad-
niania niezbędnych kwestii 
inne przedstawicielstwa pra-
cownicze. Dotyczy to w szcze-
gólności rad pracowników lub 
przedstawicieli pracowników 
wybranych np. w celu zawarcia 
umowy o utworzeniu pracow-
niczego programu emerytal-
nego czy pracowniczego planu 
kapitałowego. 

Taką praktykę należy uznać 
za nieprawidłową. Celem ist-
nienia rad pracowników jest 
informowanie pracowników 
i  przeprowadzanie z nimi 
konsultacji. Ustawa dość 
szczegółowo określa przysłu-
gujące im uprawnienia, nie 
przewidując możliwości nada-
nia radom innych uprawnień 
przez  pracodawcę  lub  pra-
cowników. Również skorzysta-
nie z  przedstawicieli załogi 
wybranych w innym celu bu-
dzi wątpliwości, ponieważ 
wybierając ich pracownicy 
nie wiedzieli, że będą oni ich 
przedstawicielami także przy 
innych okazjach. 

Powoduje to, że pracownicy 
mogą podważać takie proce-
dowanie wskazując, że nie 
doszło do konsultacji z ich 

przedstawicielami, ale z oso-
bami trzecimi, które nie repre-
zentowały pracowników. Na 
gruncie ustawy o zwolnieniach 
grupowych musi to skutkować 
uznaniem, że przeprowadze-
nie zwolnień grupowych na-
stąpiło w sposób niezgodny 
z prawem. W takim przypadku 
pracownikom przysługuje 
skuteczne roszczenie o przy-
wrócenie do pracy lub odszko-
dowanie z tytułu niezgodnego 
z prawem rozwiązania umowy 
o pracę. Może to więc powo-
dować istotne problemy dla 
pracodawców. 

Możliwe warianty 

Należy się zatem zastano-
wić, w jaki sposób powinny 
być konstruowane i wprowa-
dzane zasady wyborów przed-
stawicieli pracowników u da-
nego pracodawcy. Co istotne, 
przepisy nie rozstrzygają, czy 
przedstawicielstwo pracowni-
ków ma być ciałem stałym, czy 
też powinni oni być wybierani 
każdorazowo, w razie wystą-
pienia takiej potrzeby, w spo-
sób przyjęty u pracodawcy 
(ad hoc). 

Możliwe są oba rozwiązania. 
Nie ma więc przeszkód, aby 
wyboru dokonywać za każ-
dym razem w przypadku wy-
stąpienia takiej potrzeby. Po-
nadto jak najbardziej dopusz-
czalne jest powołanie stałej 
reprezentacji pracowników, 
która będzie miała uprawnie-
nia do występowania jako 
przedstawiciele pracowników 
w sytuacjach określonych 
przepisami prawa. 

Stały organ 

Ze względów funkcjonal-
nych rozwiązaniem bardziej 
korzystnym dla pracodawców 
jest powołanie stałego przed-
stawicielstwa pracowniczego, 
które będzie funkcjonować 
w oparciu o regulamin przygo-
towany przez pierwszy skład 
tego organu wybrany przez 
pracowników. Taki regulamin 
powinien: 
∑  określać zasady i sposób 

przeprowadzania wyborów, 
uwzględniający prawo 
wszystkich pracowników 
do  skorzystania z biernego 
i czynnego prawa wyborcze-
go, 

∑  ustalać okres, na jaki ciało 
jest wybierane, 

∑  określić zakres konsultacji, 
w których organ będzie re-
prezentować pracowników, 
najlepiej poprzez enumera-
tywne wyliczenie, 

∑  regulować zasady reprezen-
tacji przedstawicielstwa oraz 
uzupełniania jego składu 
w przypadku rezygnacji lub 
odejścia członka przedstawi-
cielstwa ze składu organu. 
Można przy tym zastosować 

zarówno tradycyjne metody 
zgłaszania kandydatów i gło-

sowania (urny, karty wybor-
cze), jak również – co wydaje 
się być szczególnie istotne 
w  czasie pandemii – z wyko-
rzystaniem urządzeń i/lub 
programów elektronicznych. 
Głosowanie może trwać kilka 
godzin, dzień czy kilka dni – 
w  zależności od dostępności 
wszystkich pracowników 
(z  czym może być problem 
przy zmianowej organizacji 
pracy). 

Jeżeli pracodawca lub pra-
cownicy nie zdecydują się na 
takie stałe przedstawicielstwo 
pracownicze, konieczne jest – 
w razie potrzeby – przeprowa-
dzenie wyborów ad hoc. 
Z tego względu każdy praco-
dawca powinien rozważyć 
wprowadzenie u siebie ściśle 
określonych zasad wyboru 
przedstawicieli pracowników. 

Zgłaszanie i wybór 
kandydatów 

Analizując praktykę i możli-
wości organizacyjne można 
przyjąć, że procedura wyboru 
może przewidywać wskazywa-
nie kandydatów przez pra-
cowników lub przez praco-
dawcę np. z grona pracowni-
ków o najdłuższym stażu 
zakładowym, cieszących się 
poważaniem i szacunkiem 
współpracowników. Jeśli to 
pracodawca wskazuje kandy-
datów, można przewidzieć 
zgłaszanie sprzeciwu w sto-
sunku do każdego z nich 
i wskazać odpowiedni poziom 
zaangażowania załogi, który 
będzie prowadził do usunięcia 
takiej kandydatury. 

W przypadku podjęcia de-
cyzji o wyborach może to na-

stąpić poprzez faktyczne gło-
sowanie, jak również zakreśle-
nie terminu, w jakim można 
składać protesty przeciwko 
kandydaturom i próg ilości 
protestów, którego przekro-
czenie spowoduje usunięcie 
kandydata i brak jego wyboru. 

Wątpliwe wskazanie 

Część pracodawców, 
zwłaszcza mniejszych i zatrud-
niających mniej niż 50 pracow-
ników, stosuje czasem rozwią-
zanie polegające na wskazaniu 
konkretnych pracowników 
z załogi, z którymi pracodawca 
dokona odpowiednich uzgod-
nień. Ten sposób wprawdzie 
nie jest zabroniony, jednak 
można zasadnie podnieść za-
rzut, że tak wybrane osoby nie 
są przedstawicielami pracow-
ników, ale co najwyżej osobami 
wybranymi przez pracodawcę. 
Jest to więc rozwiązanie ryzy-
kowne dla pracodawców. 

Jeżeli pracodawca decyduje 
się na takie rozwiązanie, to 
wskazanymi nie powinny być 
osoby z kadry kierowniczej, 
które w tego typu sytuacjach 
będą  spotykać  się  z  poważ-
nym konfliktem interesów. 
Jako osoby funkcyjne są one 
bowiem zobowiązane do lojal-
ności wobec pracodawcy 
i  działania dla jego dobra, 
z czym zderza się konieczność 
jak  najlepszego  reprezento-
wania  interesów  pracowni-
ków zakładu pracy, które naj-
częściej są sprzeczne z intere-
sem pracodawcy. 

Wojciech 
Bigaj
radca prawny
BKB Baran Książek Bigaj

Opisane problemy nabierają istotnego znaczenia, gdy pracodaw-
ca musi – ze względu na okres pandemii i obostrzeń związa-
nych z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego – dokonać 
szybkiego zmniejszenia zatrudnienia, co spowoduje obowiązek 
przeprowadzenia zwolnień grupowych. W takim bowiem 
przypadku ewentualne uchybienia lub zastrzeżenia odnośnie 
samych przedstawicieli lub sposobu ich wyboru mogą w istotny 
sposób wpłynąć na bezpieczeństwo prawne całego procesu. 
Uznanie przez sąd pracy, w razie odwołania się któregokolwiek 
z pracowników od rozwiązania umowy o pracę za wypowiedze-
niem z przyczyn niedotyczących pracowników, że w trakcie 
procedury zwolnień grupowych doszło do naruszenia przepisów 
ustawy, np. poprzez brak konsultacji zamiaru przeprowadzenia 
zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników, 
spowoduje uznanie rozwiązania umowy o pracę za naruszające 
prawo i tym samym zapadnie wyrok zgodny z roszczeniem 
pracownika. Jedno takie postępowanie może spowodować 
podważenie przez pracowników całego procesu zwolnień 
grupowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego 
każdej organizacji jest to z pewnością niezwykle istotna kwestia 
do rozwiązania.

ZDANIEM AUTORA
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PISALIŚMY O TYM:
Nie ma pewności, czy proces 
zwolnień grupowych biegnie od 
wręczenia pierwszego wy-
powiedzenia ani jak ustalać 
końcową datę tych zwolnień
„Zwolnienia grupowe pracowników: 
problemy z liczeniem terminów”; 
23 września 2020 r. 
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Terminy

25 marca 2021 r. 
∑ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski WN-D i załączniki 
INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych 
wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2021 r.

31 marca 2021 r. 
∑ niepełnosprawni przedsiębiorcy przekazują do PFRON wniosek 
o refundację składek emerytalno-rentowych za luty 2021 r.
∑ pracodawcy przekazują do ZUS dane za 2020 r. o pracy 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZSWA)

Wskaźniki

168 godzin – wymiar czasu pracy w kwietniu 2021 r.
3,04 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w marcu br. 
97 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia 
rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.
5457,98 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON 
od 1 marca r. do 31 maja 2021 r.
1950 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 kwietnia 2020 r.
28 000 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych 
w 2021 r. na podstawie tarczy 4.0 (2800 zł x 10)
157 770 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r.

Wiadomości 

Zasiłki: dodatkowy opiekuńczy 
za kolejny okres
Do 28 marca rodzice dzieci do lat 8 dostaną dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy, jeżeli osobiście zajmują się synem lub córką, gdy:
∑ z powodu COVID-19 zamknięty jest żłobek, klub dziecięcy, 
przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza 
dziecko,
∑ te placówki są otwarte, ale nie mogą zapewnić opieki z powodu 
ograniczonego funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19 albo
∑ niania lub dzienny opiekun nie mogą opiekować się dzieckiem. 
Na tej samej podstawie o ten dodatkowy zasiłek mogą wystąpić 
ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
∑ do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
∑ do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności,
∑ do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.
Aby otrzymać zasiłek, rodzic składa oświadczenie swojemu 
płatnikowi składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Jest to 
jednocześnie wniosek o wypłatę tego świadczenia. Dodatkowego 
zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
Zasiłek do 28 marca wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów 
z 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu 
pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu 
przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 455).

KADROWY FLESZ


