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MNIEJ OCHRONY PRACOWNIKÓW W CZASIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 
 

 
Tryb zwolnień grupowych częściowo wyłącza lub ogranicza przeszkody w rozwiązaniu stosunku pracy. 
W pewnych warunkach pracodawca może wypowiedzieć umowę także w czasie urlopu czy innej 
usprawiedliwionej nieobecności. 
 
Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z wielu powodów. Z inicjatywą rozwiązania umowy może 
wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy 
porozumienia stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, z zawinionych lub niezawinionych przez pracownika powodów, z przyczyn leżących po 
stronie pracownika, jak i z przyczyn od niego niezależnych. Wyjątkowym sposobem rozwiązania z 
pracownikiem stosunku pracy jest przeprowadzenie tzw. procedury zwolnień grupowych. Określa ją 
ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1969; dalej: ustawa o 
zwolnieniach grupowych). 
 
Procedura zwolnień grupowych musi zostać przeprowadzona w przypadku spełnienia wszystkich 
poniższych przesłanek: 
 

1. dotyczy pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, 
 

2. pracodawca taki zamierza rozwiązać stosunki pracy w okresie 30 dni z: 
− 10 pracownikami – gdy zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 
− 10 proc. pracowników – gdy zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników, 
− 30 pracownikami – gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 

Liczby te obejmują również pracowników, z którymi następuje rozwiązanie stosunków pracy z 
inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej pięciu pracowników. 
 

3. umowy o pracę muszą zostać rozwiązane na mocy porozumienia stron lub muszą zostać 
wypowiedziane z inicjatywy pracodawcy, 

 
4. przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie może dotyczyć pracownika (np. trudności finansowe 

lub likwidacja stanowisk pracy). 
 
Istotna jest tutaj liczba zatrudnionych pracowników w momencie wypowiadania umów o pracę. Do 
stanu zatrudnienia nie wlicza się pracowników tymczasowych ani osób świadczących pracę w ramach 
umów innych niż umowy o pracę. 
 
OBIEKTYWNE KRYTERIA 
 
Wybierając osoby do zwolnienia pracodawca nie może kierować się całkowitą dowolnością. Powinien 
zastosować obiektywne, sprawiedliwe kryteria doboru pracownika do zwolnienia. Kryteriami mogą być 

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art37722241-mniej-ochrony-pracownikow-w-czasie-zwolnien-grupowych


 

 
 
Echo informuje Państwa o wizerunku Rödl & Partner w mediach. 

różnego rodzaju okoliczności, np. kwalifikacje pracowników, wykształcenie, dotychczasowy przebieg 
zatrudnienia, staż pracy. 
 
NAJPIERW KONSULTACJE 
 
Aby dokonać tzw. zwolnienia grupowego, pracodawca musi się trzymać specjalnej procedury, 
składającej się z kilku etapów. 
 
W pierwszej kolejności ma obowiązek skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z 
zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy. Musi zawiadomić na piśmie 
wszystkie zakładowe organizacje związkowe o: 
 
− przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, 
− liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, 

− grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, 
− okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, 
− kryteriach doboru pracowników, 
− kolejności dokonywania zwolnień, 
− propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym 

zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany 
dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości. 

 
Pracodawca, u którego nie działają zakładowe organizacje związkowe, konsultacje prowadzi z 
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym w jego zakładzie. 
 
Konsultacja dotyczy w szczególności: 
− możliwości uniknięcia zwolnienia grupowego, 
− możliwości zmniejszenia liczby pracowników objętych planowanym zwolnieniem lub 
− sposobów złagodzenia skutków planowanego zwolnienia. 

 
Równocześnie pracodawca powinien przekazać na piśmie te same informacje, które przekazuje 
związkom zawodowym, właściwemu miejscowo powiatowemu urzędowi pracy w celu przygotowania 
administracji na ewentualne pojawienie się zwiększonej liczby osób poszukujących pracy na rynku 
pracy. 
 
TERMIN NA POROZUMIENIE 
 
Porozumienie dotyczące zwolnień grupowych powinno zostać zawarte między pracodawcą a związkami 
zawodowymi w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia złożenia przez pracodawcę zawiadomienia do 
związków. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie porozumienia ze wszystkimi organizacjami, pracodawca 
uzgadnia je z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Jeśli nie jest możliwe zawarcie 
porozumienia pracodawcy ze wszystkimi organizacjami związkowymi ani z organizacjami 
reprezentatywnymi (czy z przedstawicielami pracowników – w razie braku związków zawodowych), 
zasady postępowania dotyczące zwolnień grupowych pracodawca ustala samodzielnie w regulaminie, 
uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione podczas konsultacji. 
 
Porozumienie lub regulamin określa liczbę zwalnianych pracowników, kryteria doboru pracowników do 
zwolnienia, kolejność zwolnień, terminy dokonywania wypowiedzeń. 
 
Pracodawca, po zawarciu porozumienia lub po ustaleniu regulaminu, powinien po raz drugi 
zawiadomić w formie pisemnej powiatowy urząd pracy o przyjętych w porozumieniu lub regulaminie 
ustaleniach odnoszących się do zwolnienia grupowego. Organizacje związkowe, jak i przedstawiciele 
pracowników mają prawo przedstawić w urzędzie pracy swoją opinię w tej sprawie. 
 
Dopiero po zakończeniu procedury zwolnień grupowych pracodawca może przystąpić do 
rozwiązywania/wypowiadania stosunków pracy. Przy czym w ramach procedury zwolnień grupowych 
rozwiązanie stosunku pracy na skutek wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego powinno 
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nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od momentu dokonania drugiego zawiadomienia urzędu pracy. 
Należy również pamiętać, że w przypadku niezawarcia porozumienia z zakładową organizacją 
związkową, a wydania regulaminu, konieczne jest przeprowadzenie procedury zawiadomienia 
organizacji związkowej o konieczności wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony 
(art. 38 k.p.). 
 
PIERWSZEŃSTWO W ZATRUDNIENIU 
 
W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, pracodawca powinien 
przyjąć w pierwszej kolejności osobę, z którą rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego 
zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w tym zakładzie w ciągu 
roku od dnia rozwiązania umowy. Obowiązek pracodawcy do zatrudnienia byłego pracownika jest 
aktualny przez 15 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę. 
 
WYŁĄCZONE ZAKAZY 
 
Zastosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych częściowo wyłącza lub ogranicza ustawowe 
przeszkody w rozwiązaniu stosunku pracy, np.: 
 
− pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie urlopu (w tym wychowawczego) 

trwającego co najmniej trzy miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, 

− pracownikom w trakcie urlopu wypoczynkowego, a także w czasie innej usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia, można wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. 

 
W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy 
pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi: 
 

1. w okresie ochrony przedemerytalnej lub w ciąży, 
 

2. będącemu członkiem: 
− rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego, 
− zarządu zakładowej organizacji związkowej, 
− zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania jej wobec 

pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z 
zakresu prawa pracy, 

− specjalnych zespołów negocjacyjnych, 
− rady pracowników lub określonym w porozumieniu przedstawicielem pracowników 

uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji 
 

3. będącemu społecznym inspektorem pracy, 
 
4. powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby 

wojskowej albo przeszkolenia wojskowego. 
 
Wszelka ochrona pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę jest jednak 
zniesiona, gdy przyczyną zwolnień jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. 
 
Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom 
szczególnie chronionym przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym korzystaliby ze 
szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Dodatek wyrównawczy 
stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego zmianę warunków pracy i płacy a 
wynagrodzeniem po wprowadzeniu tych zmian. 
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ZWOLNIENIA INDYWIDUALNE 
Ustawa o zwolnieniach grupowych obejmuje również procedurę indywidualnego zwolnienia 
pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników. 
 
Zwolnienia indywidualne mają miejsce w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę 
zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(np. likwidacja stanowiska pracy), jeżeli: 
 
− przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego 

rozwiązanie na mocy porozumienia stron, 
− zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż liczba 

określona dla zwolnienia grupowego. 
 
Pracodawca może rozwiązać stosunki pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikami, których 
stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec 
których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod 
warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. 
 
Pracodawca może również wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom chronionym. W takim 
przypadku obligatoryjna jest konsultacja ze związkami zawodowymi (art. 38 k.p.). 
 
Jeżeli wypowiedzenie spowoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje dodatek 
wyrównawczy przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. 
 
Podkreślić przy tym należy, że pracownikom indywidualnie zwolnionym na podstawie ustawy o 
zwolnieniach grupowych przysługuje prawo do odprawy w takiej wysokości, jak przy procedurze 
zwolnień grupowych. Nie przysługuje im natomiast prawo do ponownego zatrudnienia. 
 
ODPRAWA NA ODEJŚCIE 
 
Przejawem ochrony praw pracowniczych jest zagwarantowanie pracownikowi szczególnych uprawnień 
ze względu na objęcie procedurą zwolnień grupowych. Jednym z takich uprawnień jest przyznanie 
prawa do odprawy pieniężnej. Odprawa jest świadczeniem przysługującym każdej osobie zwolnionej w 
ramach zwolnienia grupowego lub indywidualnego na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych w 
wysokości: 
 
− jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej 

niż dwa lata, 
− dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy stażu u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat, 
− trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 

osiem lat. 
 
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku odpraw związanych ze 
szczególnymi przepisami COVID-owymi limit ten jest obniżony do 10-krotności minimalnej płacy. 
 
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop. Staż pracy, od którego zależy jej wysokość, ustala się na dzień rozwiązania stosunku pracy, 
uwzględniając wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. 
 
 
ZDANIEM AUTORA 
 
W przypadku dokonywania zwolnień grupowych należy mieć również na uwadze tzw. zwolnienia 
monitorowane określone w art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotyczą 
one pracodawców, którzy w okresie trzech miesięcy zamierzają zwolnić co najmniej 50 pracowników. 
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Intencją zwolnień monitorowanych (outplacement) jest to, by pracodawca przygotował pracowników 
na konieczność znalezienia nowego miejsca pracy. Ustawa nie zawiera sztywnych wymogów co do 
tego, jakie warunki powinien pracownikom zapewnić pracodawca w ramach zwolnień 
monitorowanych. Zwolnienia monitorowane realizowane są we współpracy z urzędem pracy, 
ewentualnie we współpracy z agencją zatrudnienia lub instytucją szkoleniową. W ramach programu 
pracownikom udzielane są tzw. usługi rynku pracy (np. szkolenia, poradnictwo zawodowe). Istnieje 
możliwość wypłacania pracownikom również świadczeń szkoleniowych – nie jest to jednak 
obowiązkowe. 
 
Michał Prokop, adwokat, Associate Partner w warszawskim biurze Rödl & Partner 

https://www.roedl.pl/pl/lokalizacje-i-kontakt/warszawa

