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SIŁA WYŻSZA 

A PRAWO PRACY

• Jak już wskazywaliśmy w poprzednich opracowaniach
siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, na które nie mamy
wpływu i którego nie mogliśmy przewidzieć. Siłą wyższą
jest epidemia i panika wywołana epidemią.

• Pojęcie siły wyższej mimo, że jest regulowane
przepisami kodeksu cywilnego to ma zastosowanie
również w relacjach między pracownikiem a
pracodawcą, gdyż w sprawach nieunormowanych
przepisami prawa pracy dotyczących
stosunku pracy stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że nie są
sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 kodeksu
pracy).



INFORMACJE 

OGÓLNE

• Pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie jego
urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej
nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze
okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia (art. 41 Kodeksu pracy).

• Rozwiązanie zawartej umowy o pracę z pracownikiem może
nastąpić według następujących sposobów: na mocy
porozumienia stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(tzw. ”tryb zwykły”), w drodze oświadczenia bez zachowania
okresu wypowiedzenia (tzw. "dyscyplinarka”)

• Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników,
może przeprowadzić u siebie tzw. zwolnienia grupowe na
warunkach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o
szczególnych zasadach rozwiązywania pracy z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.



INFORMACJE 

OGÓLNE

• Ważne!
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem
stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,
przysługuje odprawa pieniężna w wysokości
zależnej od okresu zatrudnienia u danego
pracodawcy obliczona według zasad
obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 o
rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników)



CZY OBAWA PRACOWNIKA 

Z POWODU ZARAŻENIA 

WIRUSEM COVID- 19 MOŻE 

BYĆ UZNANE ZA 

PRZYCZYNĘ 

USPRAWIEDLIWIAJACĄ 

NIEOBECNOŚĆ W PRACY

• Strach czy obawa pracownika nie jest wystarczającym powodem niestawienia się w
miejscu pracy i o ile pracodawca może zezwolić na pracę zdalną oraz może zwolnić
pracownika czasowo z wykonywania pracy, pracownik powinien zadbać, aby
pracodawca wyraził każdorazowo swoją zgodę na daną aktywność (lub jej brak)
pracownika, najlepiej na piśmie (mail, sms).

• Nie można uznać, że utrata płynności finansowej pracodawcy czy utrata zleceń
związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego usprawiedliwia
nieobecność pracownika w pracy, gdyż nie są to czynniki leżące po stronie
pracownika. O tym decyduje pracodawca.

• Nieobecność w pracy z powodu konieczności opieki nad małoletnim, konieczność
odbycia kwarantanny a nawet brak możliwości przyjazdu z powodu wprowadzenia
czasowego ograniczenia przemieszczania się może stanowić przyczynę
usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy, którą jednak należy
każdorazowo zakomunikować pracodawcy.



CZY OBAWA PRACOWNIKA 

Z POWODU ZARAŻENIA 

WIRUSEM COVID- 19 MOŻE 

BYĆ UZNANE ZA 

PRZYCZYNĘ 

USPRAWIEDLIWIAJACĄ 

NIEOBECNOŚĆ W PRACY?

• Ważne!
Pracodawca nie może zwolnić pracownika powracającego z urlopu
zagranicznego, wobec którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia
kwarantanny (decyzja Inspektora Sanitarnego).

Wystąpienie siły wyższej (okoliczności usprawiedliwiającej) nie zwalnia
pracownika od konieczności powiadomienia pracodawcy o zamiarze
niestawienia się do pracy. Musi być to okoliczność usprawiedliwiona
szczególnymi okolicznościami niezależnymi od pracownika. Pracownik ma
obowiązek poinformować pracodawcę za pomocą wszelkich możliwych
środków komunikacji o zamiarze braku stawienia się w pracy z powodu
wystąpienia siły wyższej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.



SANKCJE  WOBEC 

PRACOWNIKA Z POWODU 

NIEUSPRAWIEDLIWIONEGO 

NIESTAWIENNICTWA W 

PRACY

• Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i
starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które go
dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę (art. 100 §1 kodeksu pracy).

• Jeżeli pracownik bez usprawiedliwienia nie stawia się w pracy i
nie stosuje się do obowiązków pracodawcy, może zostać
nałożona na niego jedna z trzech kar porządkowych:

• Upomnienie,
• Nagana
• Kara pieniężna

• Przedłużające się nieusprawiedliwione niestawiennictwo w
pracy może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem
umowy o pracę zarówno w trybie zwykłym (za
wypowiedzeniem) jak i dyscyplinarnym (art. 52 § 1 pkt. 1
kodeksu pracy).



CZY PROBLEMY FINANSOWE 

PRACODAWCY MOGĄ 

STANOWIĆ PODSTAWĘ DO 

ROZWIĄZANIA Z 

PRACOWNIKIEM UMOWY 

O PRACĘ?

• Podstawa rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę
musi być konkretna i realna (prawdziwa)

• Pracodawca, który popada w problemy finansowe
powstałe m.in. w wyniku utraty zleceń z powodu
obowiązującego w kraju zagrożenia epidemicznego jest
uprawniony do rozwiązania z pracownikami stosunku
pracy z przyczyn ekonomicznych.

• Redukcja etatów z przyczyn ekonomicznych może
zostać zakwalifikowana, jako uzasadniona, rzeczywista
podstawa do rozwiązania z pracownikiem umowy o
pracę.



POZOSTAŁE UPRAWNIENIA 

PRACODAWCY ZWIĄZANE 

Z ISTNIEJACYMI 

PROBLEMAMI 

FINANSOWYMI

• Pracodawca, którego dotknęły problemy finansowe np. z powodu
przestoju gospodarczego może zawrzeć tzw. porozumienie
zawieszające niektóre regulacje o charakterze
wewnątrzzakładowym.

• Zaliczamy do nich np.: regulaminy pracy, wynagradzania czy
premiowania. (art. 9 ind. 1 § 1 kodeksu pracy)

• Porozumienie zawierane jest pomiędzy:

• Pracodawcą a reprezentującym pracowników związkiem
zawodowym;

• Pracodawcą a reprezentującym i wybranym przez
pracowników przedstawicielem (w sytuacji, gdy nie ma
związku zawodowego)

• Ważne!

• Maksymalny okres obowiązywania porozumienia o zawieszeniu
obowiązywania regulacji wynosi 3 lata;

• Porozumienie o zawieszeniu nie może dotyczyć przepisów
Kodeksu pracy ani rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy



WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE 

– CO OZNACZA  

• Pracodawca, którego dotknęły problemy finansowe jest uprawniony
również do wręczenia pracownikowi tzw. „wypowiedzenia
zmieniającego”, modyfikującego zmianę treści zawartej umowy o
pracę. Najczęściej jego treść dotyczy zmiany warunków
wynagrodzenia czy warunków wykonywanej pracy.

• W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych
warunków pracy lub płacy, umowa o pracę zostaje rozwiązana
(z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie.)

• Jeżeli pracownik nie zareaguje i nie złoży oświadczenia o
odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, domniemywa się,
że wyraził zgodę na zaproponowane warunki. Wypowiedzenie
zmieniające powinno zawierać odpowiednie pouczenie w zakresie
odmowy bądź akceptacji warunków. Jeżeli pracodawca pominie
umieszczenie pouczenia dla pracownika to termin do złożenia
odmowy ulega wydłużeniu (art. 42 Kodeksu pracy)



LIKWIDACJA ZAKŁADU 

PRACY/ OGŁOSZENIE 

UPADŁOŚCI 

PRACODAWCY 

- CO Z PRACOWNIKAMI 

SZCZEGÓLNIE 

CHRONIONYMI

• Jeżeli pracodawca zdecyduje się na przeprowadzenie likwidacji
swojej firmy bądź na ogłoszenie upadłości to w pierwszej
kolejności powinien rozwiązać zawarte z pracownikami umowy o
pracę (zarówno w drodze porozumienia jak i wypowiedzenia)

• W razie ogłoszenia upadłości lub przeprowadzenia likwidacji
pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru
rozwiązania umów z żadnym podmiotami reprezentującymi
pracowników. Jest to szczególna sytuacja, w której nie mają
zastosowania przepisy dotyczące ochrony pracowników przed
wypowiedzeniem. W związku z tym w razie ogłoszenia upadłości
lub likwidacji zakładu pracy pracodawca może skutecznie
wypowiedzieć pracownikowi umowę nawet w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności bądź w czasie urlopu.

• Jeżeli dany pracodawca zatrudnia 20 pracowników, w przypadku
likwidacji zakładu pracy bądź ogłoszenia upadłości jest
obowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej.



LIKWIDACJA ZAKŁADU 

PRACY/ OGŁOSZENIE 

UPADŁOŚCI 

PRACODAWCY 

- CO Z PRACOWNIKAMI 

SZCZEGÓLNIE 

CHRONIONYMI

Ważne!

• W czasie likwidacji zakładu pracy bądź ogłoszenia upadłości
pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, pracownikom
objętym ochroną przedemerytalną (gdy pozostało im nie więcej niż 4
lata do emerytury) jak również

• pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.
Pracodawca, musi uzyskać zgodę z organizacją związkową
reprezentującą pracownicę. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić
pracownicy innej pracy na stanowisku odpowiadającym jej
kwalifikacją zawodowy,, przysługuje jej świadczenie stosownie do
przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

• W przypadku braku możliwości uzyskania świadczeń od pracodawcy,
którego zakład pracy ulega likwidacji bądź jest postanowiony w stan
upadłości, pracownicy mogą złożyć wniosek o wypłatę należności z
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jednak jego
zakres jest bardzo ograniczony.



NAJCZĘSTSZE 
PYTANIA
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NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

Czy ponoszę konsekwencje za to, że nie przyjdę do pracy i nie poinformuję o tym 
pracodawcy ?

• Brak stawienia się do pracy bez poinformowania o tym pracodawcy może stanowić
podstawę ukarania karą porządkową w szczególności upomnienia, nagany kary
pieniężnej (art. 108 kodeksu pracy) bądź stanowić przyczynę rozwiązania umowy o
pracę w trybie „zwykłym” jak i z przyczyn ciężkie naruszenia obowiązków
pracowniczych tzw. „zwolnienia dyscyplinarnego” (art. 52 § 1 pkt. 1 kodeksu pracy).



NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Co w sytuacji, gdy firmie grozi zamknięcie bądź upadłość z powodu małej liczby zleceń?

• Zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy może stanowić przyczynę do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
zastosowania wypowiedzeń zmieniających lub przeprowadzenia modyfikacji obowiązujących u pracodawcy aktów
prawa pracy. Ale warto wiedzieć, że

• obecnie przygotowywana specustawa zawiera pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, określający m.in.

• możliwość zastosowania ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS;
• instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do

kredytów;
• ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów (obejmowałoby to m.in.

pomoc finansową dla pracownikom danego pracodawcy)


