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1 ust. 1 dyrektywy 2001/23. Stąd też zadaniem sądu odsyłającego jest ustalenie, czy inne okoliczności faktyczne
pozwalają na przyjęcie, że tożsamość jednostki została
zachowana, a tym samym że doszło do przejęcia przedsiębiorstwa. W tym zakresie Trybunał wskazał, po
pierwsze, że nowy przewoźnik świadczy usługi transportu autobusowego analogiczne do świadczonych przez
poprzednie przedsiębiorstwo, które to usługi nie zostały
przerwane i były wykonywane w znacznej mierze na tych
samych liniach i dla tych samych pasażerów. Po drugie,
na obszarze wiejskim, takim jak powiat OberspreewaldLausitz, obecność doświadczonych kierowców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości danej usługi
transportu publicznego. Trybunał przypomniał, że w zakresie, w jakim zespół pracowników, który prowadzi
trwale wspólną działalność, może odpowiadać jednostce
gospodarczej, jednostka taka może zachować tożsamość
po dokonaniu jej przejęcia, jeśli nowy pracodawca nie
tylko będzie kontynuował dotychczasową działalność,
lecz przejmie także zasadniczą część, w znaczeniu liczebności i kompetencji, personelu, który jego poprzednik specjalnie przydzielił do tego zadania. W takim przypadku nowy pracodawca nabywa bowiem zorganizowaną całość składników, które pozwolą mu na kontynuowanie działalności lub pewnych elementów działalności przedsiębiorstwa zbywającego w sposób stabilny (wyrok w sprawie CLECE, C-463/09 i przytoczone tam
orzecznictwo). Tak więc w sprawie w postępowaniu
głównym, w zakresie, w jakim nieprzejęcie środków

trwałych koniecznych do kontynuowania działalności
nie musi stać na przeszkodzie zachowaniu tożsamości
jednostki, której dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, przejęcie zasadniczej części kierowców należy
uznać za okoliczność faktyczną, którą trzeba uwzględnić
do celów zakwalifikowania danej transakcji jako przejęcia przedsiębiorstwa. W tym względzie ze stanu faktycznego sprawy w postępowaniu głównym wynika, że personel przejęty przez nowego przewoźnika został przydzielony do identycznych lub podobnych zadań oraz że posiada on szczególne kwalifikacje i kompetencje niezbędne do tego, by działalność gospodarcza była kontynuowana w sposób nieprzerwany.
Podsumowując, art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 należy
interpretować w ten sposób, że w ramach przejęcia
przez jednostkę gospodarczą działalności, której wykonywanie, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, wymaga znaczących środków trwałych, nieprzejęcie przez tę jednostkę tych środków, stanowiących
własność jednostki gospodarczej poprzednio wykonującej tę działalność, z powodu ograniczeń prawnych, środowiskowych i technicznych, nałożonych przez instytucję zamawiającą, nie musi stać na przeszkodzie zakwalifikowaniu tego przejęcia działalności jako przejęcia
przedsiębiorstwa, jeżeli inne okoliczności faktyczne, takie jak przejęcie większości pracowników oraz nieprzerwane kontynuowanie działalności, pozwalają na wykazanie, że została zachowana tożsamość danej jednostki
gospodarczej.
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Kwalifikacja zwolnień pracowników jako zwolnienia grupowego
Qualifying employee dismissals as a collective redundancies

Streszczenie
Autorka referuje orzecznictwo Sądu Najwyższego
odnoszące się do problemu, które ze sposobów ustania stosunku pracy należy kwalifikować jako zwolnienie w rozumieniu art. 1 ustawy o grupowych
zwolnieniach, a w konsekwencji, jak prawidłowo obliczać liczbę pracowników objętych zwolnieniami
w celu ustalenia, czy zwolnienia mają charakter grupowy i konieczne jest zastosowanie procedury uregulowanej w art. 2–4 ustawy. W tym kontekście koncentruje się na ustaniu stosunku pracy w związku ze
złożonym pracownikowi przez pracodawcę wypowiedzeniem zmieniającym.

Abstract
The author reports the case law of the Supreme Court
regarding the problem which of the ways to terminate
the employment relationship should be classified as a
dismissal within the meaning of art. 1 of the Act on group
redundancies, and as a consequence, how to correctly
calculate the number of employees covered by
redundancies in order to determine whether the
redundancies are of a group nature and it is necessary to
apply the procedure regulated in art. 2–4 of the Act. In
this context, it focuses on the termination of the
employment relationship after the notice to change
terms of work and pay.
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zwolnienie grupowe, wypowiedzenie warunków
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JEL: K31
W art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2018 r.
poz. 1969 ze zm., dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych) scharakteryzowano pojęcie zwolnień grupowych za
pomocą kryterium liczby zwalnianych pracowników w relacji do ogólnej liczby pracowników zatrudnionych przez
danego pracodawcę oraz okresu w jakim następuje rozwiązanie z pracownikami — z przyczyn ich niedotyczących — stosunków pracy za wypowiedzeniem dokonanym
przez pracodawcę lub (przy dodatkowym zastrzeżeniu)
za porozumieniem stron. Zawarta w art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych definicja posługuje się zatem dwoma
przesłankami: skalą dokonywanych przez pracodawcę
rozwiązań stosunków pracy oraz ich przyczyną. Przyczynami niedotyczącymi pracownika są wszystkie okoliczności niezwiązane z jego cechami psychofizycznymi i sposobem wywiązywania się przez niego z obowiązków pracowniczych. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy i niedotyczących żadnej ze stron.
Podczas gdy wykładnia pojęcia „przyczyna niedotycząca pracownika”, na skutek licznych wypowiedzi judykatury, nie budzi już w praktyce istotnych problemów, to nadal niejasna jest wykładnia pojęcia „zwolnienie”, które
powiązane z konkretnym pracownikiem uprawnia do za-
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liczenia go do pracowników zwolnionych w trybie zwolnienia grupowego (art. 1 ustawy), a nie w trybie zwolnienia indywidulanego (art. 10 ustawy). Innymi słowy,
w praktyce nadal występują problemy z rozpoznaniem,
które sposoby ustania stosunku pracy należy kwalifikować jako zwolnienie w rozumieniu art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, a w konsekwencji jak prawidłowo
obliczać liczbę pracowników objętych zwolnieniami w celu ustalenia, czy zwolnienia mają charakter grupowy i konieczne jest zastosowanie procedury uregulowanej w art. 2–4
ustawy, czy też indywidulany (art. 10 ustawy), przy których procedura ta nie ma zastosowania. Prawidłowe rozstrzygnięcie tej kwestii ma zaś zasadnicze znaczenie, jeśli
się zważy, że naruszenie tej procedury (w tym jej niezastosowanie) rodzi po stronie zwolnionego pracownika
roszczenia z art. 45 k.p.
Problem ten najbardziej wyraziście uwidacznia się
w przypadku, gdy mamy do czynienia z ustaniem stosunku pracy na skutek złożonego pracownikowi przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego.
Kwestia ta została szczegółowo wyjaśniona w wyroku
Sądu Najwyższego z 10 października 2019 r., I PK 196/18
(LEX nr 2773243).
Przyjęto w nim, że w przypadku podejmowania przez
pracodawcę decyzji o dokonaniu wypowiedzeń zmieniających wobec większej liczby pracowników zachodzi ko-
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nieczność zbadania, czy w podmiocie zatrudniającym nastąpiło minimum pięć zwolnień w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy Rady nr 98/59/WE z 20 lipca
1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych
(Dz.Urz. UE z 1998 r. L nr 225, s. 16 ze zm.), czyli wypowiedzeń definitywnych lub rozwiązań stosunków pracy na
skutek nieprzyjęcia przez pracownika znaczącej zmiany
istotnych elementów treści stosunku pracy. Dopiero bowiem w takiej sytuacji aktualizuje się obowiązek wliczenia
do liczby zwalnianych pracowników także tych, wobec
których zastosowano wypowiedzenia zmieniające kwalifikowane jako inne formy wygaśnięcia umowy o pracę, o jakich mowa w art. 1 ust. 1 akapicie drugim tej dyrektywy.
Natomiast jeśli mimo przeprowadzenia przez pracodawcę jednostronnej zmiany warunków wynagradzania wobec znacznej liczby, a nawet wszystkich zatrudnionych
pracowników, nie doszło do chociaż pięciu „prawdziwych”
zwolnień, tj. tych wymienionych w art. 1 ust. 1 akapit
pierwszy lit. a dyrektywy 98/59, to nie może być mowy
o zwolnieniu pracowników w ramach zwolnień grupowych, a wtedy w grę wchodzi art. 10 ust. 1 ustawy z 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Sąd Najwyższy wskazał, że przepisy polskiej ustawy
o zwolnieniach grupowych stanowią implementację dyrektywy 98/59. Wynikające z tej dyrektywy standardy
obejmują definicję zwolnienia grupowego i procedurę jego przeprowadzenia, w tym tryb informowania i konsultowania zwolnienia oraz obowiązek zawiadamiania władzy
publicznej o zamiarze zwolnień. W ślad za definicją zamieszczoną w art. 1 ust. 1a) dyrektywy 98/59, w art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych scharakteryzowano pojęcie
zwolnień grupowych za pomocą kryterium liczby zwalnianych pracowników w relacji do ogólnej liczby pracowników zatrudnionych przez danego pracodawcę oraz okresu, w jakim następuje rozwiązanie z pracownikami —
z przyczyn ich niedotyczących — stosunków pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę lub (przy
dodatkowym zastrzeżeniu) za porozumieniem stron. Sąd
Najwyższy zwrócił uwagę, że w przypadku zwolnień grupowych, a zatem dokonanych w warunkach opisanych
w art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, „przyczyna niedotycząca pracownika” nie musi być przyczyną
wyłączną, tak jak w przypadku tzw. zwolnienia indywidualnego na podstawie art. 10 ust. 1 tej ustawy, a to właśnie
na kanwie zwolnienia indywidualnego Sąd Najwyższy wyjaśniał, jakie znaczenie ma odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym nowych warunków zatrudnienia, skutkująca rozwiązaniem umowy o pracę w kontekście zwrotu „wyłączną
przyczyną”. Już w wyroku z 9 listopada 1990 r., I PR
335/90 (OSP 1991/9/212), na tle dawnej ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2002 r.
nr 112, poz. 980 ze zm.) Sąd Najwyższy stwierdził, iż okoliczność, że rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie wypowiedzenia zmieniającego, a nie w drodze wypo-

wiedzenia definitywnego, ma jedynie znaczenie dla oceny,
czy przyczyny z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 grudnia 1989 r. stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli bowiem pracownikowi zaproponowano
odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia może być
w pewnym wypadku potraktowana jako współprzyczyna
rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi
na interes pracownika i zakładu pracy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy w zasadzie można oczekiwać, że
pracownik powinien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki. Oznacza to, iż odmowa przyjęcia nowych warunków
pracy noszących znamiona szykany, jak i nieprzyjęcie warunków, wyraźnie z jakiegoś powodu niedogodnych dla
pracownika, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą wyłącznie po stronie
zakładu pracy. Taki sam pogląd był wyrażany przez Sąd
Najwyższy w późniejszych orzeczeniach: w wyroku z 7 lipca 2000 r., I PKN 728/99 (OSNAPiUS 2002/2/40), z 16 listopada 2000 r., I PKN 79/00 (OSNAPiUS 2002/10/240),
z 4 lipca 2001 r., I PKN 521/00 (OSNP 2003/10/244).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie tylko na tle aktualnie obowiązujących przepisów, ale także ustawy z 28
grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy nie budziło wątpliwości
stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych w odniesieniu do zwolnień pracowników w następstwie odmowy
przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego. Wskazywano
w nim, za przytoczonym wyżej wyrokiem z 9 listopada
1990 r., I PR 335/90, że okoliczność, iż rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie wypowiedzenia zmieniającego, a nie w drodze wypowiedzenia definitywnego, ma
jedynie znaczenie dla oceny, czy przyczyny z ustawy
o zwolnieniach grupowych stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem —
art. 10 ust. 1 tej ustawy (por. wyrok SN z 6 stycznia 2009 r.,
II PK 108/08, LEX nr 738347 oraz z 17 maja 2007 r., III
BP 5/07, OSNP 2008/13-14/188). Oznacza to, że rozwiązanie stosunku pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego, jeśli następuje „w ramach zwolnienia grupowego”,
jest objęte przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych,
w tym art. 8, bowiem w tym przypadku nie ma znaczenia
ocena, że odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia stanowi współprzyczynę rozwiązania
stosunku pracy według przedstawionych wyżej kryteriów.
Należy jednak odnotować, że w wyroku z 30 września
2011 r., III PK 14/11 (OSNP 2012/21-22/256) Sąd Najwyższy uznał, że nie w każdym przypadku dokonywania zmiany treści stosunków pracy pracowników w okolicznościach opisanych w art. 24113 § 2 k.p. konieczne jest uruchomienie procedury z art. 2–4 ustawy o zwolnieniach
grupowych. W stanie faktycznym tej sprawy pozwany pracodawca przejął zakład pracy (art. 231 k.p.), a po roku
wypowiedział warunki pracy wszystkim przejętym pracownikom w celu „zrównania ich sytuacji płacowej z resztą załogi zakładu” (art. 24113 § 2 w związku z art. 42 k.p.).
Sąd Najwyższy przyjął, że w tym stanie faktycznym i prawnym art. 2–4 ustawy o zwolnieniach grupowych nie miały
zastosowania (por. także wyrok SN z 2 grudnia 2011 r., III
PK 30/11, LEX nr 1163948).
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Przedstawione orzecznictwo Sądu Najwyższego nie
rozstrzyga jednak w sposób kategoryczny, że wszystkie
rozwiązania stosunków pracy w drodze wypowiedzenia
zmieniającego wchodzą w ramy „zwolnienia grupowego”
i są uwzględniane w liczbach zwalnianych pracowników
określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych (zob. także uzasadnienie postanowienia SN z 14
października 2015 r., III PZP 1/15, OSNP 2016/5/60).
Pojęcie „zwolnienia grupowe” występuje w dyrektywie
98/59, a na sądzie krajowym spoczywa obowiązek prounijnej oraz zorientowanej na prawo unijne wykładni przepisów krajowego prawa materialnego. Według Sądu Najwyższego oznacza to, że pojęciu „zwolnień grupowych”
z ustawy o zwolnieniach grupowych należy nadać takie
znaczenie, jakie ma ono w dyrektywie 98/59. Zgodnie z jej
art. 1, dla celów niniejszej dyrektywy: a) „zwolnienia grupowe” oznaczają zwolnienia dokonywane przez pracodawcę z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym pracownikiem, w przypadku gdy w zależności od wyboru państw członkowskich liczba zwolnień wynosi: (i) bądź, w okresie trzydziestu dni: — co najmniej 10
w przedsiębiorstwach zatrudniających zwykle więcej niż
20, a mniej niż 100 pracowników, — co najmniej 10%
liczby pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających zwykle co najmniej 100, a mniej niż 300 pracowników, — co najmniej 30 w przedsiębiorstwach zatrudniających zwykle co najmniej 300 pracowników; (ii) bądź,
w okresie dziewięćdziesięciu dni, co najmniej 20, niezależnie od liczby pracowników zwykle zatrudnionych w tych
przedsiębiorstwach. W akapicie drugim art. 1 ust. 1 przewidziano, że do celów obliczenia liczby zwolnień przewidzianych w lit. a akapitu pierwszego, jako zwolnienia traktuje się inne formy wygaśnięcia umowy o pracę, które następują z inicjatywy pracodawcy, z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym pracownikiem,
pod warunkiem że zwolnień tych jest co najmniej pięć.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku
z 21 września 2017 r., Halina Socha i inni, C-149/16
(EU:C:2017:708) odnośnie do pojęcia „zwolnienia”,
o którym mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy 98/59, odwołując się do wyroku z 11 listopada 2015 r.,
Pujante Rivera, C-422/14 (EU:C:2015:743, pkt 55), wyjaśnił, że dyrektywę tę należy interpretować w ten sposób,
że dokonanie przez pracodawcę jednostronnej i niekorzystnej dla pracownika zasadniczej zmiany istotnych elementów jego umowy o pracę z powodów niezwiązanych z tym
pracownikiem wchodzi w zakres tego pojęcia (pkt 25).
W sytuacji przeciwnej — dokonania przez pracodawcę
jednostronnej i niekorzystnej dla pracownika nieznacznej
zmiany istotnego elementu umowy o pracę z powodów
niezwiązanych z tym pracownikiem lub zasadniczej zmiany nieistotnego elementu owej umowy z powodów niezwiązanych z tym pracownikiem — nie może zostać ono
zakwalifikowane jako „zwolnienie” w rozumieniu tej dyrektywy (pkt 26). Natomiast rozwiązanie umowy o pracę
w następstwie odmowy przyjęcia przez pracownika zmiany takiej jak ta zaproponowana w wypowiedzeniu zmieniającym (którą Trybunał uznał za nieistotną) należy zakwalifikować jako zakończenie umowy o pracę, które na-
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stępuje z inicjatywy pracodawcy, z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym pracownikiem
w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a zatem należy je uwzględnić przy obliczaniu całkowitej liczby dokonanych zwolnień (pkt 28). Tezy te zostały powtórzone w wyroku z 21 września 2017 r., Małgorzata Ciupa
i inni, C-429/16 (EU:C:2017:711) — odpowiednio w pkt
28 i 31. W powołanych wyrokach Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że: art. 2 dyrektywy Rady 98/59/WE należy interpretować w ten sposób, iż pracodawca ma obowiązek
przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w rzeczonym art. 2, jeżeli ma zamiar dokonać jednostronnej zmiany warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników,
która — w razie odmowy przyjęcia przez tych pracowników — skutkuje ustaniem stosunku pracy, w zakresie,
w jakim spełnione są przesłanki przewidziane w art. 1 ust. 1 tej
dyrektywy, co powinien ustalić sąd odsyłający (sprawa
C-149/16), oraz (podobnie) że art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/59/WE należy interpretować w ten sposób, iż jednostronną zmianę przez pracodawcę warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników, która to zmiana w wypadku odmowy jej przyjęcia przez pracownika prowadzi
do wygaśnięcia umowy o pracę, można uznać za „zwolnienie” w rozumieniu tego przepisu, a art. 2 wskazanej
dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia przewidzianych
w tym przepisie konsultacji, w sytuacji gdy ma on zamiar
wprowadzenia takiej jednostronnej zmiany warunków
wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia przesłanek
przewidzianych w art. 1 wskazanej dyrektywy, czego ustalenie jest zadaniem sądu odsyłającego (sprawa). Choć
przywołane wyżej wyroki dotyczyły wprost obowiązku
konsultacyjnego z art. 2 dyrektywy 98/59, to przedstawione w nim wypowiedzi definiują również pojęcie „zwolnień
grupowych” z tej dyrektywy, skoro obowiązek konsultacyjny przewidywany jest w przypadku takich właśnie zwolnień (konieczność przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 2 dyrektywy 98/59, oznacza automatycznie nadanie zwolnieniom przymiotu zwolnień grupowych
i odwrotnie).
Sąd Najwyższy uwypuklił, że w przywołanych wyrokach
Trybunał podkreślił rozróżnienie pojęć „zwolnienie” i „inne formy wygaśnięcia umowy o pracę” użytych odpowiednio w akapicie pierwszym i drugim art. 1 ust. 1 dyrektywy
98/58, przy czym zwolnienia w ścisłym tego słowa znaczeniu (w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 98/59 to te, do których doszło w wyniku nieprzyjęcia niekorzystnej dla pracownika zasadniczej zmiany istotnych elementów jego umowy o pracę, natomiast inne formy wygaśnięcia umowy o pracę to rozwiązania stosunków
pracy, do których doszło na skutek odmowy przyjęcia nieznacznej zmiany istotnego bądź zmiany nieistotnego elementu umowy o pracę i które uwzględnia się w liczbie
zwalnianych pracowników w przypadku, gdy w podmiocie
zatrudniającym nastąpiło minimum pięć zwolnień w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy 98/59, co
zostało wyjaśnione w powołanym wyroku 422/14, w którym Trybunał stwierdził, że w celu ustalenia, czy ma miejsce „zwolnienie zbiorowe” w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit
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pierwszy lit. a dyrektywy 98/59, pociągające za sobą stosowanie tej dyrektywy, znajdujący się w akapicie drugim tego przepisu warunek, „że zwolnień tych jest co najmniej
pięć”, należy interpretować w ten sposób, iż nie dotyczy on
przypadków rozwiązania umowy o pracę zrównanych ze
zwolnieniem, lecz jedynie zwolnień w ścisłym tego słowa
znaczeniu. W wyroku tym (C-422/14) podkreślono też, że
z akapitu drugiego dyrektywy 98/59 można wywnioskować, iż dyrektywa ta dokonuje rozróżnienia na „zwolnienia” i „inne formy wygaśnięcia (zakończenia) umowy
o pracę, które następują z inicjatywy pracodawcy, z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym
pracownikiem”. Oznacza to, że rozróżnienie pojęć: „zwolnienie” (powiązanego z nieprzyjęciem niekorzystnej dla
pracownika zasadniczej zmiany istotnych elementów jego
umowy o pracę) i „inne formy wygaśnięcia umowy o pracę” (powiązane z nieprzyjęciem nieznacznej zmiany istotnego bądź zmiany nieistotnego elementu umowy o pracę)
ma znaczenie na gruncie definicji „zwolnienia grupowego” w rozumieniu dyrektywy 98/59. Trybunał włączył do
tego pojęcia nie tylko „zwolnienia” w znaczeniu ścisłym,
lecz także „inne formy wygaśnięcia (zakończenia) umowy
o pracę” — w sytuacji gdy liczba zwolnień w znaczeniu ścisłym wynosi co najmniej pięć. Inaczej rzecz ujmując, wypowiedzenie zmieniające dokonane w warunkach opisanych w wyrokach C-429/16 i C-149/16 (pozwalających na
wliczenie do liczby zwalnianych pracowników także i tych,
których stosunek pracy ustał w wyniku innej formy zakończenia umowy o pracę) objęte jest w prawie unijnym pojęciem „zwolnienie grupowe”.
Tak więc w myśl wykładni Trybunału rozwiązanie stosunku pracy na skutek odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych zmian warunków zatrudnienia
o charakterze nieistotnym (kwalifikowane jako „inna forma wygaśnięcia/zakończenia umowy o pracę” z akapitu
drugiego art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/59) wchodzi w ramy
zwolnienia grupowego, o którym mowa w art. 1 dyrektywy
98/59, jeżeli we wskazanych w nim limitach osób zwolnionych w przepisanym okresie doszło do co najmniej pięciu
zwolnień w rozumieniu akapitu drugiego art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/59. W taki sam sposób należy rozumieć pojęcie
„zwolnienia grupowego” z art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnie-

niach grupowych, co oznacza, że jeżeli w wymaganej prawem krajowym puli zwolnionych pracowników co najmniej pięciu z nich zwolniono za wypowiedzeniem definitywnym lub w wyniku nieprzyjęcia wypowiedzenia zmieniającego, wprowadzającego niekorzystną dla pracownika
zasadniczą zmianę istotnych elementów jego umowy
o pracę, to zwolnienie pozostałych z nich następuje również w ramach „zwolnienia grupowego”. To z kolei oznacza, że nie ma w tym przypadku znaczenia, czy przyczyny
niedotyczące pracownika stanowiły współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy, istotne natomiast jest to, że przyczyna ta wystąpiła.
Wypowiedzenia zmieniającego dokonuje bowiem pracodawca, tzn. inicjuje je, i bez tej czynności pracodawcy
nie może dojść do rozwiązania stosunku pracy, a jedynie
wystąpienie skutku rozwiązującego nie zależy od woli
pracodawcy.
Ostatecznie zatem Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku podejmowania przez pracodawcę decyzji o dokonaniu
wypowiedzeń zmieniających wobec większej liczby pracowników zachodzi konieczność zbadania, czy w podmiocie zatrudniającym nastąpiło minimum pięć zwolnień
w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy
98/59, czyli wypowiedzeń definitywnych lub rozwiązań
stosunków pracy na skutek nieprzyjęcia przez pracownika
znaczącej zmiany istotnych elementów treści stosunku
pracy. Dopiero bowiem w takiej sytuacji aktualizuje się
obowiązek wliczenia do liczby zwalnianych pracowników
także tych, wobec których zastosowano wypowiedzenia
zmieniające kwalifikowane jako inne formy wygaśnięcia
umowy o pracę, o jakich mowa w art. 1 ust. 1 akapicie
drugim tej dyrektywy. Natomiast jeśli mimo przeprowadzenia przez pracodawcę jednostronnej zmiany warunków wynagradzania wobec znacznej liczby, a nawet
wszystkich zatrudnionych pracowników, nie doszło do
chociaż pięciu „prawdziwych” zwolnień, tj. tych wymienionych w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy
98/59, to nie może być mowy o zwolnieniu powodów w ramach zwolnień grupowych, a wtedy w grę wchodzi art. 10
ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych. Por. także wyrok
Sądu Najwyższego z 12 lutego 2019 r., II PK 283/17
(OSNP 2019/10/119).
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