
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Wsparcie pracodawców i ochrona miejsc pracy

Mikroporadnik cz. III
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Szanowni Państwo,

W trzeciej części mikroporadnika przedstawiamy aktualnie obowiązujące rozwiązania, która mają służyć wsparciu

przedsiębiorców w zakresie utrzymania zatrudnienia oraz informacje dotyczące przysługujących im uprawnień i

obowiązków wynikających z rozwiązań antykryzysowych oraz obowiązujących przepisów prawa pracy.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy rozwiązania obowiązujące na mocy:

I. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw – „Tarcza Antykryzysowa 1.0”

II. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 - „Tarcza Antykryzysowa 2.0”

III. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy z późniejszymi zmianami;

IV. ustawy z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników z późniejszymi zmianami.
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Opracowanie ma charakter informacyjny i obejmuje tylko niektóre rozwiązania wprowadzone

w „Tarczy Antykryzysowej”. Nie stanowi porady prawnej.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani możliwością wykorzystania w swoim

przedsiębiorstwie instytucji wprowadzonych „Tarczą Antykryzysową”, zapraszamy do kontaktu:

koronawirus@adwokat-radca.eu

http://adwokat-radca.eu
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SPIS TREŚCI
1. zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS;

2. odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składek ZUS;

3. obniżenie wynagrodzeń i ich dofinansowanie z FGŚP – wynagrodzenie postojowe;

4. obniżenie wynagrodzeń i ich dofinansowanie z FGŚP – obniżenie wymiaru czasu pracy;

5. dofinansowanie dla z PUP na koszty wynagrodzeń pracowników;

6. zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku 
świadczenia pracy;

7. zatrudnianie cudzoziemców;

8. wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy;

9. zwolnienia grupowe; 

10. szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, w tym w ramach zwolnień 
grupowych
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ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

UPRAWNIENI
PŁATNICY

ZAKRES ZWOLNIENIA (KRYTERIA DODATKOWE)
UBEZPIECZENI, 

KTÓRYCH DOTYCZY 
INSTRUMENT

RODZAJE ZWOLNIONYCH 
SKŁADEK ORAZ OKRES 

ZWOLNIENIA
PROCEDURA

Przedsiębiorcy: 

samozatrudnieni 

spółki prawa 
handlowego

inne osoby prawne

ze zwolnienia z opłacania składek w całości
może skorzystać samozatrudniony, który w 
pierwszym miesiącu, za który składany jest 
wniosek o zwolnienie, osiągnął przychód nie 
wyższy niż 15 681 zł i
rozpoczął działalność gospodarczą przed 
1 kwietnia 2020 r.

przedsiębiorca 
(samozatrudniony)

pracownicy (osoby 
pozostające z 
przedsiębiorcą w 
stosunku pracy)

osoby wykonujące na 
rzecz 
przedsiębiorcy pracę 
na podstawie umowy 
cywilnoprawnej

RODZAJE SKŁADEK
ubezpieczenia społeczne,

Fundusz Pracy,
FGŚP,

ubezpieczenia zdrowotne

ZWOLNIENIE DOTYCZY 
SKŁADEK ZA:
marzec 2020

kwiecień 2020
maj 2020

Zwolnienie jest 
obligatoryjne, ale nie 

następuje z mocy 
prawa, ani z urzędu, ale 

tylko na wniosek 
uprawnionego. Należy 
złożyć wniosek do ZUS

na odpowiednim 
formularzu  w terminie 
do 30 czerwca 2020 r.

ze zwolnienia z opłacania składek w całości
może zostać przedsiębiorca, który był zgłoszony 
jako płatnik składek w okresach wskazanych w 
ustawie i zgłosił do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 ubezpieczonych:

zwolniony z opłacania składek w wysokości 50 
% łącznej kwoty nieopłaconych składek może
zostać przedsiębiorca, który był zgłoszony jako 
płatnik składek w okresach wskazanych w 
ustawie i zgłosił do ubezpieczeń społecznych 
od 10 do 49 ubezpieczonych
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ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS-
UWAGI DODATKOWE
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1. W oparciu o „Tarczę Antykryzysową 1.0” ze zwolnienia skorzystać mogli wyłącznie zgłoszeni jako płatnicy składek na dzień

1 lutego 2020 r., zgłaszający do ubezpieczenia mniej niż 10 osób oraz samozatrudnieni, którzy osiągnęli przychód w

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy niż 15 681 zł (trzykrotność „średniej krajowej”). W „Tarczy

Antykryzysowej 2.0” rozszerzono krąg uprawnionych do o przedsiębiorców którzy zgłosili się do ZUS jako płatnicy składek

od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych. Ta kategoria

podmiotów może korzystać ze zwolnienia w wysokości 50 % składek. Do liczby pracowników określanej na potrzeby

uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie wlicza się pracowników młodocianych

2. „Tarcza Antykryzysowa 2.0”. przewiduje, iż ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za

marzec - opłacona składka zostanie zwrócona

3. Przychód związany ze zwolnieniem z obowiązku zapłaty składek nie stanowi przychodu określonego na potrzeby

podatków dochodowych
koronawirus@adwokat-radca.eu
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ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ
W PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS

UPRAWNIENI
PŁATNICY

ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

(KRYTERIA 
DODATKOWE)

UBEZPIECZENI, KTÓRYCH 
DOTYCZY INSTRUMENT

RODZAJE ZWOLNIONYCH 
SKŁADEK ORAZ OKRES 

ZWOLNIENIA
PROCEDURA

Przedsiębiorcy: 

samozatrudnieni 

spółki prawa 
handlowego

inne osoby 
prawne

Brak.

(W „Tarczy 
Antykryzysowej 2.0” 
nie wskazano 
żadnych ograniczeń 
w tym zakresie.)

przedsiębiorca 
(samozatrudniony)

pracownicy (osoby 
pozostające z 
przedsiębiorcą w stosunku 
pracy)

osoby wykonujące na rzecz
przedsiębiorcy pracę na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej

(W „Tarczy Antykryzysowej 
2.0” nie wskazano żadnych 
ograniczeń w tym zakresie.)

RODZAJE SKŁADEK
ubezpieczenia społeczne,

Fundusz Pracy,
FGŚP,

ubezpieczenia zdrowotne
(W „Tarczy Antykryzysowej 
2.0” nie wskazano żadnych 
ograniczeń w tym zakresie.)

ZWOLNIENIE DOTYCZY:
odsetek od należności z 

tytułu składek należnych za 
okres przypadający po dniu 

31 grudnia 2019 

Zwolnienie jest fakultatywne i może 
nastąpić tylko na wniosek uprawnionego.

Wniosek do ZUS musi być złożony  w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo
stanu epidemii bądź w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu Musi 

zawierać uzasadnienie. W „Tarczy 
Antykryzysowej 2.0” nie wskazano żadnych 

kryteriów, którymi ZUS ma się kierować 
wydając decyzję o ewentualnym 

odstąpieniu od pobierania odsetek.

7
koronawirus@adwokat-radca.eu

http://adwokat-radca.eu/

mailto:koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/


OBNIŻENIE WYNAGRODZEŃ I ICH DOFINANSOWANIE Z FGŚP
- WYNAGRODZENIE POSTOJOWE
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UPRAWNIENI
PRZEDZIĘBIORCY

ZAKRES 
ZMNIEJSZENIA 

WYNAGRODZENIA

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA Z FGŚP

KATEGORIE ZATRUDNIONYCH. KTÓRYCH 
DOTYCZY INSTRUMENT

PROCEDURA

Przedsiębiorcy: 

samozatrudnieni 

spółki prawa handlowego

inne osoby prawne,

u których ze względu na COVID-19 
wystąpił spadek obrotów w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym w 
wysokości:
nie mniejszej niż 15% w wypadku 
stosunku obrotów w ciągu 2 kolejnych 
miesięcy do dnia
złożenia odpowiedniego wniosku po 1 
stycznia 2020 roku z analogicznymi 
obrotami w roku poprzednim lub nie 
mniejszej niż 25% w wypadku stosunku 
obrotów z dowolnego miesiąca do dnia 
złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku 
w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Wynagrodzenia 
pracowników 

objętych przestojem 
można obniżyć o 

maksymalnie 50%,
przy czym nie 
bardziej niż do 

wysokości 
minimalnego 

wynagrodzenia
(obliczonego 

proporcjonalnie do 
wymiary czasu 

pracy).

Dofinansowanie wynosi 50% 
minimalnego wynagrodzenia
(oraz obejmuje środki na 
opłacenie składek ZUS od tych 
wynagrodzeń). 

pracownicy (osoby pozostające z 
przedsiębiorcą w stosunku pracy),

osoby wykonujące na rzecz 
przedsiębiorcy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej

osoby świadczące na rzecz 
przedsiębiorcy usługi na podstawie 
umowy o pracę nakładczą albo umowy 
zlecenia lub innej, do której
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

Dofinansowanie nie przysługuje do 
pensji pracowników, których 
wynagrodzenie za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 
przekroczyło 300% prognozowanego 
średniego
wynagrodzenia w 2020 roku

Przedsiębiorca (pracodawca) 
zawiera porozumienie z 
organizacją związkową lub 
przedstawicielami 
pracowników.

Kopię  porozumienia w ciągu 
5 dni od jego zawarcia 
przedsiębiorca (pracodawca) 
przedstawia
okręgowemu inspektorowi 
pracy.

Przedsiębiorca (pracodawca) 
składa wniosek do Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Wniosek należy złożyć w 
okresie spadku obrotów.

Dofinansowanie przyznaje się 
na okres 3 miesięcy.

Dofinansowania nie można 
otrzymać jeśli na tych samych 
pracowników pracodawca 
otrzymał inną pomoc na rzecz 
ochrony miejsc pracy.
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OBNIŻENIE WYNAGRODZEŃ I ICH DOFINANSOWANIE Z FGŚP
- OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY
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UPRAWNIENI
PRZEDSIĘBIORCY

ZAKRES OBNIŻENIA
WYMIARU ORAZ 
ZMNIEJSZENIA 

WYNAGRODZENIA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z 
FGŚP

KATEGORIE ZATRUDNIONYCH. 
KTÓRYCH DOTYCZY 

INSTRUMENT
PROCEDURA

Przedsiębiorcy: 

samozatrudnieni 

spółki prawa handlowego

inne osoby prawne,

u których ze względu na COVID-19 
wystąpił spadek obrotów w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym w 
wysokości:
nie mniejszej niż 15% w wypadku stosunku 
obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy do 
dnia
złożenia odpowiedniego wniosku po 1 
stycznia 2020 roku z analogicznymi 
obrotami w roku poprzednim lub nie 
mniejszej niż 25% w wypadku stosunku 
obrotów z dowolnego miesiąca do dnia 
złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku 
w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Wymiar czasu pracy 
pracownika można 

obniżyć o 
maksymalnie 20%, nie 

więcej niż do
maksymalnie 0,5 

etatu, z 
zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie nie 
może być niższe niż 

wynagrodzenie 
minimalne (obliczone 

proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy)

Dofinansowanie przysługuje w 
wysokości do połowy 
wynagrodzenia (ale nie więcej niż 
40% przeciętnego
wynagrodzenia za pracę). Nie 
sprecyzowano kryteriów według 
których ma być określona 
wysokość dofinansowania.

pracownicy (osoby pozostające 
z przedsiębiorcą w stosunku 
pracy),

Dofinansowanie nie przysługuje
do pensji pracowników, których 
wynagrodzenie za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku przekroczyło 300% 
prognozowanego średniego
wynagrodzenia w 2020 roku

Przedsiębiorca (pracodawca) 
zawiera porozumienie z 
organizacją związkową lub 
przedstawicielami pracowników.

Kopię  porozumienia w ciągu 5 
dni od jego zawarcia 
przedsiębiorca (pracodawca) 
przedstawia
okręgowemu inspektorowi 
pracy.

Przedsiębiorca (pracodawca) 
składa wniosek do Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Wniosek należy złożyć w okresie 
spadku obrotów.

Dofinansowanie przyznaje się na 
okres 3 miesięcy.

Dofinansowania nie można 
otrzymać jeśli na tych samych 
pracowników pracodawca 
otrzymał inną pomoc na rzecz 
ochrony miejsc pracy.

mailto:koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
http://adwokat-radca.eu/


DOFINANSOWANIE DLA Z PUP DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
ORAZ MŚP NA KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
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UPRAWNIONE
PODMIOTY

KRYTERIA DODATKOWE WYSOKOŚĆ  I PRZEDMIOT 
DOFINANSOWANIA

KATEGORIE 
ZATRUDNIONYCH. 
KTÓRYCH DOTYCZY 

INSTRUMENT

PROCEDURA

Mikro - , mali i średni przedsiębiorcy:

osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą

spółki prawa handlowego

inne osoby prawne,

które w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 250 pracowników 
i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów 
euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 
43 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorca 
musi zatrudniać 
pracowników.

Dofinansowanie 
przysługuje 
mikroprzedsiębiorcom, u 
których ze względu na 
COVID-19 wystąpił 
spadek obrotów 
obliczony jako stosunek 
łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie 
wskazanych dwóch 
kolejnych miesięcy po 
1stycznia 2020 roku w
porównaniu do łącznych 
obrotów z analogicznych  
dwóch miesięcy w roku 
poprzednim, o co 
najmniej:
30 % lub
50% lub
80%.

Dofinansowanie dotyczy 
wynagrodzeń oraz należnych od 
nich składek na ubezpieczenia 

społeczne. Dofinansowanie 
wynosi:

przy spadku obrotów o co 
najmniej 30% - do 50% 

wynagrodzenia, nie więcej niż  50 
% płacy minimalnej,

przy spadku obrotów o co 
najmniej 50% - do 70% 

wynagrodzenia, nie więcej niż  70 
% płacy minimalnej,

przy spadku obrotów o co 
najmniej 80% - do 90% 

wynagrodzenia, nie więcej niż  90 
% płacy minimalnej.

Nie sprecyzowano warunków, od 
których zależy wysokość 

dofinansowania w konkretnym 
przypadku.

pracownicy (osoby 
pozostające z 

przedsiębiorcą w 
stosunku pracy),

Udzielenie dofinasowania jest fakultatywne 
i może nastąpić na wniosek uprawnionego.

Należy złożyć wniosek o  udzielenie pożyczki 
do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
ciągu 14 dni po ogłoszeniu naboru. Nabór 
jest ogłaszany na stronach internetowych 
poszczególnych PUP, w różnych terminach. 
Należy śledzić strony internetowe 
poszczególnych PUP.

Dofinansowanie jest wypłacane nie dłużej 
niż przez 3 miesiące od dnia złożenia 
wniosku, w okresach miesięcznych, na 
podstawie oświadczenia 
mikroprzedsiębiorcy o zatrudnieniu 
pracowników.

Dofinansowanie jest bezzwrotne pod 
warunkiem, że przez okres dofinansowania 
mikroprzedsiębiorca utrzyma w 
zatrudnieniu pracowników objętych 
umową.

.
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Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego 
przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy
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• Zwolnienie ma charakter obligatoryjny, wymaga jednak oświadczenia pracodawcy

• Obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 
placówek edukacyjnych

• Dotyczy młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe

• Młodocianemu może być wypłacane wynagrodzenie, a pracodawca zachowuje prawo 
do refundacji wypłaconego młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia

• Okres zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu za 
który przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

mailto:koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/


WPROWADZENIE SYSTEMU RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY
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WARUNKI, KTÓRE ŁĄCZNIE MUSI SPEŁNIĆ PRACODAWCA ZAKRES ZMIAN REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW PROCEDURA

Spadek obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia 
COVID-19 w ujęciu ilościowym 
lub wartościowym w wysokości:
nie mniejszej niż 15% w wypadku 
stosunku obrotów w ciągu 2 
kolejnych miesięcy do dnia
złożenia odpowiedniego wniosku 
po 1 stycznia 2020 roku z 
analogicznymi obrotami w roku 
poprzednim lub nie mniejszej niż 
25% w wypadku stosunku 
obrotów z dowolnego miesiąca 
do dnia złożenia wniosku po 1 
stycznia 2020 roku w porównaniu 
do miesiąca poprzedniego

Pracodawca nie zalega w regulowaniu 
zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenie społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP 
lub Fundusz Solidarnościowy do końca 
trzeciego kwartału 2019 roku

Powyższego nie stosuje się, gdy:
 zadłużony przedsiębiorca zawarł 

umowę z ZUS lub otrzymał decyzję 
US w sprawie spłaty zadłużenia i 
terminowo opłaca raty lub korzysta 
z odroczenia terminu płatności albo

 zaleganie w regulowaniu składek 
powstało w okresie spadku 
obrotów gospodarczych, a 
przedsiębiorca dołączył do wniosku 
o przyznanie świadczeń plan spłaty 
zadłużenia, wraz z kopią wniosku 
do ZUS o rozłożenie na raty 
należności z tytułu tych składek lub 
o odroczenie płatności tych 
składek.

Skrócenie nieprzerwanego 
dobowego odpoczynku z 
min. 11 do min. 8 godzin, a 
tygodniowego z min. 35 do 
min. 32 godzin

Wprowadzenie systemu 
równoważnego czasu pracy 
dopuszczającego 
przedłużenie dobowego 
czasu pracy do 12 godzin

Stosowanie mniej 
korzystnych warunków 
zatrudnienia pracowników 
niż wynikające z umów o 
pracę w okresie i zakresie 
wskazanych w 
porozumieniu

organizacje związkowe z których każda zrzesza co najmniej 5% 
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

organizacje związkowe,
jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe 
organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników 
zatrudnionych u pracodawcy, 

zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa 
jedna organizacja związkowa, 

przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u 
danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa 
organizacja związkowa; 

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

Przedsiębiorca 
(pracodawca) zawiera 
porozumienie z 
organizacją związkową 
lub przedstawicielami 
pracowników.

Kopię  porozumienia 
w ciągu 5 dni od jego 
zawarcia 
przedsiębiorca 
(pracodawca) 
przedstawia
okręgowemu 
inspektorowi pracy.
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ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
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POZWOLENIE NA PRACĘ I POZWOLENIE 
NA PRACĘ SEZONOWĄ

ZEZWOLENIE NA POBYT WAŻNOŚĆ KART POBYTU I 
TYMCZASOWYCH ZAŚWIADCZEŃ 

TOŻSAMOŻCI CUDOZIEMCA

Przedłużenie z mocy prawa okresu 
ważności pozwolenia na pracę do 
upływu 30 dnia następującego po dniu 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli 
ostatni dzień ważności zezwolenia 
przypadał na czas obowiązywania ww. 
stanów.

Termin do złożenia wniosku o 
udzielenie pozwolenia na pobyt 
czasowy cudzoziemca ulega 
przedłużeniu do 30 dnia 
następującego po dniu odwołania 
staniu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. 

Ulega przedłużeniu do 30 dnia 
następującego po dniu odwołania staniu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii. 

Wniosek o przedłużenie ważności 
zezwolenia na pracę po ustaniu stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii składa się nie wcześniej niż w 
terminie 90 dni przed upływem ważności 
zezwolenia na pracę

Pobyt cudzoziemca w okresie 
biegu przedłużonego terminu 
uważa się za legalny, jeżeli złoży 
wniosek o zezwolenie na pobyt 
czasowy w tym terminie. 
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ZWOLNIENIA GRUPOWE
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KRYTERIA 
DOTYCZĄCE 

PRACODAWCY

KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE 
REDUKCJĘ JAKO ZWOLNIENIE 

GRUPOWE
PROCEDURA

Dot. pracodawcy  
zatrudniającego co 
najmniej 20 
pracowników

Rozwiązanie stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących 
pracowników, w drodze 
wypowiedzenia dokonanego przez 
pracodawcę, a także na mocy 
porozumienia stron, jeżeli w 
okresie nieprzekraczającym 30 dni
zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy 
pracodawca zatrudnia mniej niż 
100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy 
pracodawca zatrudnia co najmniej 
100, jednakże mniej niż 300 
pracowników,
3) 30 pracowników, gdy 
pracodawca zatrudnia co najmniej 
300 lub więcej pracowników

Konsultacja zamiaru zwolnień z zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym przekazanie przez pracodawcę 
informacji pisemnej dotyczącej m.in. przyczyn zwolnienia grupowego w terminie umożliwiającym zgłoszenie propozycji.

Porozumienie pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi zawiera się w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia 
zawiadomienia – w porozumieniu określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych 
zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw 
pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

Po zawarciu porozumienia pracodawca powiadamia o jego treści PUP.

Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach 
grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po 
dokonaniu przez pracodawcę zawiadomienia PUP.

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w 
ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia 
zawiadomienia PUP.

Wypowiedzenia pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia można dokonać w czasie urlopu lub
innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości:
 jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy.
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SZCZEGÓLNA OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM 
UMOWY O PRACĘ 

• Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym w okresie 4 lat przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego. 

• Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także 
w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął 
jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

• Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a 
także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy - nie stosuje się do pracownicy w 
okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas 
określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu 
po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

• Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia 
złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o 
udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu, a w przypadku 
wniosku  o obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego 
wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

koronawirus@adwokat-radca.eu
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POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY BEZ 
WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA LUB W PRZYPADKU OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI 

PRACODAWCY

mailto:koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/


16


