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Porozumienia zawieszające w ustawie
antykryzysowej
Suspensive collective agreements in anti-crisis act
Streszczenie
Pandemia COVID-19 wywołuje szereg skutków społecznych i gospodarczych wymagających odpowiedzi
w regulacjach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tak zwana ustawa antykryzysowa z 2 marca br.
wprowadza rozwiązania, które umożliwiają ograniczanie uprawnień pracowniczych, a także wsparcie
państwa dla utrzymania stanu zatrudnienia. Cel ten
realizują przewidziane w niej porozumienia zawieszające. Autorzy, analizując stronę podmiotową
i przedmiotową tych porozumień, wskazują na podobieństwa i różnice między nimi. Zwracają przy tym
uwagę na odmienne ich konstrukcje i wykazują mankamenty legislacyjne z tym związane, starając się ocenić efektywność i skuteczność porozumień zawieszających w praktyce.

Abstract
The COVID-19 pandemic challenges society and
economy, which expects labour law and social
security regulations response. The so-called anti-crisis
act enables employees' rights to be limited and public
aid to be granted. Suspensive collective agreements
provided for in the special serve this purpose.
Authors, analyzing the subjective and objective side
of these agreements, indicate similarities and
differences between them. At the same time, they
draw attention to their different structures and show
legislative shortcomings in this respect, trying to
appraise the effectiveness and efficiency of
suspensive collective arrangements in practice.
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Uwagi wprowadzające
Kategoria porozumień zbiorowych ograniczających
uprawnienia pracowników wynikające z autonomicznych źródeł prawa pracy, a także z indywidualnych
umów o pracę zyskała sobie już ugruntowane znaczenie
wśród źródeł prawa pracy. Ich historia sięga bowiem dalej niż tylko nowelizacji kodeksu pracy dokonanej
w 2002 r.1, na mocy której do kodeksu dodano przepisy
art. 91, art. 231a, czy nowelizacji z 1994 r.2, w ramach której w kodeksie pojawił się art. 24127.
Wzorców dla kolektywnego ograniczania uprawnień
w trudnych (głównie ze względów finansowych) czasach
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dla pracodawcy słusznie upatruje się w art. 185 prawa
spółdzielczego3 (Gersdorf, 2002), który w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia umożliwiał jednoczesne skrócenie czasu pracy i obniżenie wynagrodzenia
wszystkich członków lub przynajmniej osób wykonujących pracę tego samego rodzaju. Uważamy za potrzebne
przypomnienie tej regulacji z dwóch powodów. Pierwszy, ogólniejszy, to podkreślenie przydatności badań nad
spółdzielczymi aspektami zatrudnienia. Rozwiązania
i interpretacje sformułowane przed wielu laty właśnie
w prawie spółdzielczym stanowią dziś wzorzec dla judykatury i doktryny4. Po drugie — już w odniesieniu bezpośrednio do tematu niniejszej analizy — konstrukcje
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porozumień kryzysowych, o których traktujemy — czerpią wyraźnie ze wzorca ujętego w art. 185 pr. spółdz. Nie
od rzeczy będzie zatem sięganie do tego wzorca w wykładni rozwiązań obecnych.
Nie zamierzamy oczywiście negować, że wzorzec ten
poważnie wyewoluował, przyjmując obecnie postać porozumienia zbiorowego. W swych odmianach uregulowanych w kodeksie pracy porozumienie takie pozwala
na zawieszenie stosowania postanowień układu zbiorowego pracy (art. 24127 k.p.), innego autonomicznego
źródła prawa pracy (art. 91 k.p.), a także postanowień
wchodzących w skład stosunku pracy (art. 231a k.p.).
Funkcję tych porozumień — tak jak w odniesieniu do
uchwały podjętej na podstawie art. 185 pr. spółdz. —
stanowi co do zasady czasowe pogorszenie warunków
pracy i płacy pracowników5. Nazwijmy ją na potrzeby
poniższych rozważań funkcją regulacyjną.
W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy jednak kolejny etap ewolucji porozumień zawieszających, polegający na nadaniu im kolejnej, nowej funkcji. Ich zawieranie ma służyć także uzyskaniu wsparcia ze środków publicznych przeznaczonego na ochronę miejsc pracy. Dla
potrzeb dalszych rozważań nazwiemy ją funkcją pomocową. Pole po temu otworzyła ustawa z 11 października
2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy (DzU z 2019 r. poz. 669, dalej:
u.o.m.p. lub ustawa o ochronie miejsc pracy). Przyjęła
ona, że z Funduszu Pracy może przysługiwać pracodawcy pomoc na finansowanie wynagrodzeń pracowników,
co do których zastosowano instytucję przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy. Przestój
i obniżenie wymiaru czasu pracy mają z kolei mieć swe
źródło w układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu (art. 4 ust. 1 u.o.m.p.).
Ustawa nawiązywała wprawdzie do swojej poprzedniczki (ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców) gdy mowa o niektórych konstrukcjach podmiotowych. Weźmiemy je pod uwagę w dalszych rozważaniach, albowiem były one analizowane w literaturze
przedmiotu i mogą służyć wyjaśnieniu kolejnych odsłon
porozumienia zawieszającego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że dopiero ustawa
o ochronie miejsc pracy z 2013 r. związała ściśle funkcję
regulacyjną porozumień z funkcją pomocową. O ile
w nielicznych wypowiedziach na temat tej ustawy omawiano kwestię zawierania porozumień kryzysowych
(Drabek, Wrocławska, 2014, s. 21–22), o tyle — jak oceniamy — nie dostrzeżono w wystarczający sposób i nie
rozważono tej zmiany — zmiany o charakterze jakościowym.
Tę samą myśl instytucjonalną realizuje w art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2019 r. poz.
669, dalej: ustawa lub ustawa antywirusowa — posługujemy się tym określeniem, aby odróżnić ją od wcześniejszych,
wymienionych tu „ustaw antykryzysowych”). Przewiduje on,

poprzez liczne odesłania do ustawy z 2013 r., częściowe
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (o wątpliwościach terminologicznych poniżej) oraz środki na
pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę. W tym zakresie przepis
ten realizuje funkcję pomocową i ma ona znaczenie
przewodnie, tym bardziej że przedsiębiorca musi być dotknięty zdefiniowanym w ustawie spadkiem obrotów.
Jednocześnie ustawodawca uzależnił przyznanie tych
świadczeń ze środków publicznych od zawarcia porozumienia zbiorowego, wprowadzającego w zakładzie pracy
przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy.
Taki przedmiot porozumień wyraźnie zaś łączy się
z funkcją regulacyjną.
Naszym zdaniem łączenie tych funkcji w ujęciu, w jakim porozumienia są proponowane, okazuje się nieracjonalne. Prezentacja tych zastrzeżeń będzie możliwa
i celowa po wstępnym omówieniu nowo wprowadzonej
materii.
Równocześnie jednak ustawa wprowadza regulację
art. 15zf, który daje pracodawcy podstawę do ograniczenia dobowego i tygodniowego odpoczynku o 3 godziny
(odpowiednio do 8 i 32 godzin), wprowadzenia systemu
równoważnego czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin,
w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 miesięcy,
oraz stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. Zawarcie porozumienia
zbiorowego jest wymagane dla dwóch ostatnich rozwiązań. Natomiast ograniczenia norm odpoczynku pracodawca dokonuje jednostronnie, co sytuuje je poza zakresem rozważań tego artykułu.
Jedynie drugie ze wskazanych porozumień realizuje
funkcję regulacyjną. W tym kontekście można zrozumieć jego wyodrębnienie w oddzielnym unormowaniu
ustawy. Powstaje jednak pytanie, czy do tego celu musiało służyć jej oddzielenie od art. 15g aż kilkudziesięciu
przepisami. Warto się także zastanowić, czy regulacja
art. 15zf w ogóle była potrzebna — mając na uwadze
fakt, że w dalszym ciągu obowiązują przytoczone wcześniej unormowania kodeksu pracy kreujące instytucję
porozumień zawieszających.
Odpowiedź na te wątpliwości będzie możliwa po dokonaniu prezentacji konstrukcji przewidzianych w ustawie antywirusowej. Prezentacja ta będzie też stanowiła
kanwę do porównania najnowszej „edycji” porozumień
z ich poprzednikami. Pojawiające się, kolejne, podstawy
dla ich zawierania rodzą bowiem pytanie o zakres swobody stron w kształtowaniu treści porozumień
z uwzględnieniem więcej niż jednej normy, która pozwala na ich zawieranie.

Aspekty podmiotowe
Analizę treści rozwiązań należy rozpocząć od aspektów
podmiotowych. Wymaga to omówienia trzech wchodzących w skład tego aspektu elementów, a mianowicie —
kto i ze skutkiem dla kogo zawiera porozumienia zawieszające. Z uwagi na wątpliwości w wykładni ustawy po-

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL ISSN 0032-6186

19

t. LXI, nr 5/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.5.3

służmy się na razie określeniami „podmiot zatrudniający”, „przedstawicielstwo pracownicze” oraz dla określenia osób, które mają skorzystać z ochrony miejsca pracy
— „pracowników”. Każdy z tych terminów nie bez przyczyny został wzięty w cudzysłów. Ich rozumienie przez
pryzmat ich tradycyjnego znaczenia może być bowiem
zasadnie kwestionowane.
I tak, definiując „podmiot zatrudniający” ustawodawca z niemałymi trudnościami próbuje łączyć funkcję pomocową i funkcję regulacyjną. Artykuł 15g ust. 1 ustawy
antywirusowej w pierwotnym brzmieniu zaadresowany
został wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (DzU z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Po krytyce
pochodzącej od innych podmiotów, które także ucierpiały w związku z ograniczeniami działalności nakładanymi w związku z pandemią, rozszerzono (ze skutkiem
od 31 marca 2020 r.) zakres podmiotowy ujęty w ust. 1,
obejmując nim — obok przedsiębiorców — także organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3
ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2019 r.
poz. 688 ze zm.) oraz państwowe osoby prawne
w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
Ze skutkiem od 14 maja 2020 r. państwowe osoby
prawne z kolei usunięto.W kolejnych jednostkach
redakcyjnych art. 15g ustawodawca używa terminu „pracodawca” (ust. 6 czy ust. 11 — w tej ostatniej jednostce
właśnie w odniesieniu do porozumienia zawieszającego) albo — zamiennie — sięga do konstrukcji z ust. 1 (por. ust. 8).
Wniosek, że trudności te wynikają z próby łączenia
funkcji pomocowej i regulacyjnej, znajduje wyraźne potwierdzenie w treści art. 15zf. Ponieważ drugie z porozumień funkcji pomocowej nie pełni, ustawodawca nie ma
problemu w posługiwaniu się w tym przepisie wyłącznie
pojęciem pracodawca, które można w związku z tym definiować przez pryzmat art. 3 k.p.
Adresowanie określonych rozwiązań pomocowych do
przedsiębiorcy, a nie pracodawcy pojawiło się już
w ustawie antykryzysowej z 2009 r. Wówczas jednak było w literaturze raczej konstatowane (Stelina i Zieleniecki, 2009, s. 4; Kuzak, 2010, s. 10 i n.) aniżeli krytykowane. Podobnie wypowiadano się w odniesieniu do
ustawy z 2013 r. (Drabek, Wrocławska, 2013, s. 29), mimo iż w tym akcie powiązano już z zawarciem porozumienia aspekt pomocowy — a ten zaadresowano do
przedsiębiorcy.
Skutkiem pomieszania pojęć są pojawiające się wątpliwości interpretacyjne przy udzielaniu pomocy na
podstawie art. 15g. Pojawiły się bowiem poglądy, że do
uzyskania pomocy nie jest uprawniony pracodawca wewnętrzny, niemający statusu przedsiębiorcy, a także sam
przedsiębiorca „zrzeszający” w swoich ramach pracodawców wewnętrznych — nie będąc stroną stosunków
pracy z pracownikami. Podzielamy stanowisko (Sobczyk, 2020), że wykładnia taka nie ma racji bytu. Przedsiębiorca, w którego skład wchodzą odrębni pracodawcy, ma prawo do uzyskania pomocy.
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Pojawia się jednak problem wskazania podmiotu
uprawnionego do zawarcia porozumienia (lub porozumień) zawieszających. Uprawnienie to wyraźnie przysługuje pracodawcy (art. 15g ust. 11). Oznaczałoby to, że
każdy z pracodawców powinien zawrzeć odrębne porozumienie. Mogłoby to jednak wiązać się z różną ich treścią, a przede wszystkim wzbudzić wątpliwości przy
przyznawaniu pomocy. Załączenie większej niż 1 liczby
porozumień do wniosku pomocowego mogłoby skutkować odmową jej przyznania. Należy zatem uznać, że
możliwe jest w tym przypadku zawarcie jednego porozumienia miedzy wszystkimi pracodawcami i przedstawicielami pracowników działającymi lub wyłonionymi
u każdego z nich. Podobieństwo z regulacją art. 24128
k.p. jest tu w pełni uprawnione. Mamy oczywiście na
względzie brak wyraźnej podstawy dla zawarcia takiego
— wielopodmiotowego — porozumienia, konieczność
poszukiwania rozwiązania jest jednak wynikiem rażąco
niskiej jakości legislacji zastosowanej w ustawie.
Lepiej udało się ustawodawcy ukształtować rozwiązania dotyczące przedstawicielstwa pracowniczego uprawnionego do zawarcia porozumienia. Wynika to jednak
ze skopiowania istniejącego już mechanizmu reprezentacji związkowej i subsydiarnej reprezentacji pozazwiązkowej. Ten sam mechanizm funkcjonuje w porozumieniach zawieszających uregulowanych w kodeksie pracy.
Ustawodawca zdecydował się jedynie — w związku z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych — zróżnicować uprawnienia organizacji związkowych reprezentatywnych w zależności od ich liczebności (tak jak np.
w art. 30 ust. 6 u.z.z.). Niewielkiej modyfikacji — w stosunku do rozwiązań kodeksowych — uległa regulacja
przedstawicielstwa pozazwiązkowego. W art. 15g ust. 11
pkt 4 ustawy przewidziano możliwość zawarcia porozumienia przez istniejące już przedstawicielstwo pozazwiązkowe — gdyby wybór przedstawicieli wiązał się
z trudnościami związanymi z pandemią.
Zachowują na tle tej regulacji aktualność poglądy
o konieczności maksymalnie demokratycznego wyłaniania przedstawicielstwa (Rączka, 2002, s. 29; Stelina,
2003, s. 82). Mając na uwadze ingerencję w treść stosunków zatrudnienia objętych porozumieniem osób, wydaje się, że po zakończeniu pandemii właśnie ten aspekt
może służyć próbom podważania skuteczności porozumień zawieszających. Prowadziłoby to — o czym jeszcze
będzie mowa w dalszym wywodzie — do zakwestionowania automatyzmu działania porozumień zawieszających, a więc ustalenia, że zmiany w treści stosunków pracy nie miały miejsca.
Nie bez przyczyny posługujemy się w tym miejscu terminem „zmiany w treści stosunków pracy”. Co prawda
pojęcie pracownika, jak wynika z art. 15g ust. 4
zd. 1 ustawy, obejmuje tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, to jednak ochroną objęci są także
inni zatrudnieni. Ustawodawca nakazuje traktować jak
pracowników: wykonawców pracy nakładczej, zleceniobiorców (oraz osoby świadczące usługi na warunkach
zlecenia), a także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni produkcji rolnej, o ile z ty-
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tułu wykonywanej pracy podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Wskazuje bowiem, że art. 15g ust. 1 ustawy
stosuje się odpowiednio do tych zatrudnionych.
Wydaje się to oznaczać, że cały proces udzielania
ochrony przewidziany dla pracowników ma znajdować
zastosowanie do innych zatrudnionych. Oznaczałoby to,
że także te osoby należałoby objąć oddziaływaniem porozumienia zawieszającego. Rozważymy tę kwestię szerzej w końcowej części artykułu w uwagach poświęconych oddziaływaniu porozumienia na sytuację osób zatrudnionych. Najpierw jednak przedstawić wypada możliwości oddziaływania na ich sytuację prawną, a zatem
elementy przedmiotowe porozumień przewidzianych
w ustawie antywirusowej.

Aspekty przedmiotowe
porozumień antykryzysowych
Spojrzenie na przedmiot porozumień antykryzysowych
przewidzianych w art. 15g i 15zf ustawy antywirusowej
nie może być oderwane od ich celu założonego przez
ustawodawcę. W uzasadnieniu projektu pierwszej tarczy
antykryzysowej (druk sejmowy nr 299) w kilku miejscach
wyraźnie wskazano, iż celem regulacji jest „przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę istniejących miejsc
pracy” (m.in. s. 14, 37, 80, 84 uzasadnienia). W odniesieniu do samego art. 15zf wskazano zaś szczegółowo, iż
„wprowadzane rozwiązania mają na celu umożliwić pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania pracownikom czasu pracy, a także umożliwić […] modyfikację
warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników, a tym samym przyczynić się do zachowania miejsc pracy”. Tak ogólnie ujęty cel można przypisać także innym przepisom ustawy antywirusowej, jednakże zbieżność art. 15g i 15zf sięga dużo dalej.

Przesłanki zawarcia
porozumień antykryzysowych
Analizując wskazane przepisy ustawy antywirusowej
w zakresie ich przedmiotu warto wskazać na dwie płaszczyzny — przewidziane w nich rozwiązania, które mogą
zostać wprowadzone w zakładzie pracy, oraz warunki
ich wprowadzenia. Problematyka warunków zastosowania instytucji przewidzianych w art. 15g i 15zf ustawy jest
mniej złożona, dlatego zostanie omówiona w pierwszej
kolejności.
Przesłanki zawarcia porozumień antykryzysowych
ujętych w tych przepisach można podzielić na przesłankę przedmiotową i przesłanki podmiotowe. Łączy je to,
że są one wzorowane na art. 3 u.o.m.p. Przesłanką
przedmiotową jest zdefiniowany w ustawie spadek obrotów. Warto zauważyć, że definicja ta pojawia się w obu
przepisach (art. 15g ust. 9 i art. 15zf ust. 2) i w obu z nich
jest taka sama, przy czym różni się ona nieznacznie od
definicji zawartej w ustawie o ochronie miejsc pracy
z 2013 r. (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.o.m.p.). Przesłanki podmiotowe stanowią wierniejsze odwzorowanie przepisów u.o.m.p.
Artykuł 15g wprost odsyła do jej art. 3 ust. 1 pkt 2

i 3, natomiast w art. 15zf ust. 1 i 7 przepisano treść samego tylko art. 3 ust. 1 pkt 2. Punkt 3 wskazanego przepisu u.o.m.p. stawia wymóg niezachodzenia przesłanek
do ogłoszenia upadłości, lecz jego treść nie została odtworzona w art. 15zf ustawy antywirusowej. Wydaje się,
że ustawodawca wpadł we własną pułapkę braku dbałości o przestrzeganie zasad prawidłowej legislacji, co
w omawianym przypadku widać w kilku punktach. Po
pierwsze, art. 15g i 15zf są zbieżne nie tylko co do celu,
lecz i co do przesłanek ich zastosowania, co przemawiałoby za ujęciem ich w formie jednej jednostki redakcyjnej lub przynajmniej bezpośrednio obok siebie. Tymczasem odległość między nimi w ustawie, jak to już wyżej
wskazano, jest znacząca. Niepotrzebnie zatem, co zauważamy po drugie, dochodzi tu do powielenia definicji
tego samego pojęcia w tym samym akcie prawnym. Po
trzecie, art. 15g w zakresie przesłanek podmiotowych
został zbudowany w formie odesłania do ustawy
o ochronie miejsc pracy z 2013 r., natomiast w art. 15zf
po prostu przepisano treść wybranych fragmentów art. 3
u.o.m.p., choć przesłanki ich zastosowania miały być, jak
się wydaje, dokładnie takie same. Wreszcie po czwarte,
co wynika zapewne z powyższego braku uporządkowania legislacyjnego tarcz antykryzysowych, w art. 15zf
ustawodawcy „umknęła” jedna przesłanka podmiotowa,
która jednak z punktu widzenia celu tego przepisu powinna była się tam pojawić.
Opisane zarzuty dotyczą właściwie nieprzestrzegania
zasad techniki prawodawczej, jednakże zawierają bardzo istotne spostrzeżenie, o które trudno przy pobieżnej
lekturze omawianych przepisów. Otóż warunki ich zastosowania w odniesieniu do konkretnego pracodawcy
są właściwie takie same, a jedynie zostały odmiennie
opisane przez ustawodawcę. Pominięciu w art. 15zf warunku braku przesłanek do ogłoszenia upadłości pracodawcy nie należy, jak się wydaje, przypisywać wielkiego
znaczenia, a raczej w drodze ostrożnej analogii do art. 15g
ustawy antywirusowej i art. 3 u.o.m.p. przyjąć, iż również
tam musi on być spełniony. Artykuły 15g i 15zf łączy zatem nie tylko cel, ale też przesłanki ich stosowania, a ponadto w obu przypadkach w pewnej części zbieżna jest
strona podmiotowa porozumień zbiorowych, co opisano
już wyżej. Z tych względów nie powinno ulegać wątpliwości, że dopuszczalne jest łączne stosowanie rozwiązań
w nich przewidzianych, a nawet zawarcie w tym celu jednego tylko porozumienia zbiorowego w formie jednego
dokumentu.

Przedmiot porozumień
antykryzysowych
Artykuł 15g ustawy antywirusowej również i w zakresie
przedmiotu przewidzianych w nim porozumień zbiorowych nawiązuje do instytucji, które nie są w polskim porządku prawnym nowe. Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy zostały wprowadzone już wcześniej w ustawie o ochronie miejsc pracy z 2013 r., a teraz
przeniesiono je do tzw. tarczy antykryzysowej. Pojęcie
przestoju ekonomicznego nie zostało w tej ostatniej zde-
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finiowane autonomicznie, lecz ustawodawca odsyła
w tym zakresie do art. 2 pkt 1 u.o.m.p. (art. 15g ust. 5 ustawy
antywirusowej). Obniżony wymiar czasu pracy natomiast
ma nieco inny kształt niż w u.o.m.p. Tam wymagano jedynie, by obniżenie nie było większe niż do 0,5 etatu, natomiast w art. 15g ust. 8 ustawy antywirusowej zastrzeżono, że można obniżyć wymiar czasu pracy o maksymalnie
20% i nie więcej niż do 0,5 etatu6. Artykuł 15zf wśród opisanych we wstępie rozwiązań przewiduje dwa „nowe”
(dotyczące skrócenia norm odpoczynku i równoważnego
systemu czasu pracy) oraz trzecie, wyraźnie powtarzające treść art. 231a kodeksu pracy. Nie bez przyczyny uznajemy za umowne uznanie rozwiązań określonych w art.
15zf ust. 1 pkt 1 i 2 jako „nowych”. Podobieństwo drugiej
z nich do porozumienia wynikającego z art. 150
§ 3 k.p. (w zw. z art. 129 § 2 k.p.) pozostaje oczywiste.
Rzeczywiście nowe okazuje się więc jedynie obniżenie
przysługującego pracownikom odpoczynku.
Na tym etapie analizy między omawianymi przepisami ustawy antywirusowej da się już zauważyć pewną różnicę. O ile bowiem ich cel ogólny jest tożsamy, o tyle
środki przewidziane dla jego realizacji są różne. Wskazane wyżej instytucje przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy, wprowadzone w art. 15g, nie
są w tym przepisie kluczowe. Pierwszorzędne znaczenie
mają ust. 1 i 2, które mówią o dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników oraz pokryciu kosztów składek na
ubezpieczenie społeczne ze środków publicznych.
W art. 15g stworzono zatem specyficzną, trzypoziomową
konstrukcję, której celem jest ochrona miejsc pracy, ale
która jest nacechowana pewnym brakiem porządku.
Aby uzyskać wskazane dofinansowanie, „pracodawca”
musi być dotknięty spadkiem obrotów zdefiniowanym
w ust. 9 oraz spełniać warunki podmiotowe zaczerpnięte
z ustawy o ochronie miejsc pracy. To jednak nie wystarcza, konieczne jest jeszcze wprowadzenie w zakładzie
pracy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dopiero wtedy możliwe staje się uzyskanie dofinansowania (zob. rys.).

sie jest tu warunkiem sine qua non i pełni jedynie rolę
służebną dla tego zasadniczego celu. Należy zatem się zastanowić, czy ten stopień pośredni na drodze do uzyskania
dofinansowania jest niezbędny. Aby na nie odpowiedzieć,
konieczne jest przeanalizowanie, jakie funkcje realizuje
obniżony wymiar czasu pracy i przestój ekonomiczny.
Przede wszystkim stanowią one bezpośrednią ingerencję w treść stosunku pracy i ściśle się z nią wiążą.
Przestój ekonomiczny jest szczególną kategorią przestoju, ale nie mieści się on w zakresie zastosowania art. 81
§ 2–4 k.p. (por. uchwała SN z 16 października 1992 r.,
I PZP 58/92, OSNC 1993/6/95; podobnie m.in. SA
w Gdańsku w wyroku z 19 lipca 2017 r., III AUa
2126/16, LEX nr 2412856). Przestój kodeksowy jest bowiem stanem nieplanowanym i nieprzewidzianym (Wagner, 2017; Prusinowski, 2020), natomiast przestój ekonomiczny, zarówno na gruncie ustawy o ochronie miejsc
pracy z 2013 r. jak i obecnej ustawy antywirusowej, ma
charakter planowy — jest bowiem wprowadzany w drodze porozumienia zbiorowego. Ponadto, skoro porozumienie to ma przewidywać czas jego trwania (por. art. 15g
ust. 14 pkt 3 ustawy antywirusowej, art. 4 ust. 3 pkt 3
u.o.m.p.), nie może ulegać wątpliwości, że przestój ekonomiczny pracodawca, w porozumieniu z właściwą reprezentacją pracowników, planuje. Przestój ekonomiczny jest zjawiskiem, którego zakres i czas trwania da się
co najmniej oszacować, a w niektórych działach gospodarki nawet dokładnie określić. Taką jego cechę zauważył Sąd Najwyższy w przytoczonej wyżej uchwale I PZP
58/92, gdzie wskazano, że „w warunkach gospodarki
rynkowej spadek produkcji i trudności ze zbytem wyrobów są zjawiskiem normalnym, dającym się przewidzieć,
możliwym do zaplanowania i wymagającym programowania”. Tym bardziej jest to możliwe w obecnej sytuacji
społeczno-gospodarczej, w której niektóre gałęzie gospodarki w ogóle nie funkcjonują lub funkcjonują jedynie
w niewielkim zakresie. Tak ujęty przestój ekonomiczny
może rodzić w praktyce wiele różnych problemów, np.
czy dopuszczalne jest w czasie jego obowiązywania wykonywanie pracy lub jak należy rozumieć gotowość do

Dofinansowanie
do wynagrodzeń i składek
Obniżony wymiar czasu pracy/
Przestój ekonomiczny
Przesłanki podmiotowe
i przedmiotowe

Łatwo zauważyć, że oddziaływanie na treść stosunków
pracy (a nawet szerzej, stosunków zatrudnienia) na gruncie
art. 15g jest jedynie krokiem pośrednim dla osiągnięcia zasadniczego celu, jakim jest uzyskanie dofinansowania ze
środków publicznych przez „pracodawcę”. Zawarcie porozumienia antykryzysowego przewidzianego w tym przepi-
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pracy, o której mowa w definicji przestoju ekonomicznego, jednakże w niniejszym artykule brak jest miejsca na
ich szersze omówienie.
Obniżony wymiar czasu pracy, o którym mowa
w art. 15g, jest rozwiązaniem, którego zastosowanie
ogranicza się wyłącznie do tego przepisu. Jego wprowa-
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dzenie w granicach określonych w ust. 8 jest warunkiem
dla uzyskania dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie wyklucza to natomiast obniżenia wymiaru czasu pracy w szerszym zakresie niż tam przewidziany, o więcej niż 20% lub do mniej
niż 0,5 etatu, jednakże wtedy nie będzie możliwe uzyskanie świadczeń ze środków publicznych w celu utrzymania
miejsc pracy. Widać tu jasno, iż art. 15g nie wprowadził
w tym zakresie nowego rozwiązania, które ma pomóc
pracodawcom w czasie kryzysu wywołanego pandemią,
a jedynie sformułował określony warunek uzyskania
wsparcia ze strony państwa.
Obie konstrukcje, przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy, zostały wprowadzone, by doszło do obniżenia wynagrodzeń pracowniczych w zakresie
„kontrolowanym” przez ustawodawcę (wynagrodzenie
po obniżeniu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z przepisów wynika też procentowy
dopuszczalny zakres obniżenia), a dofinansowaniem objęto jedynie wynagrodzenia obniżone w tak „kontrolowanym” zakresie. Ustawodawca zespolił zatem ściśle
przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy
z dofinansowaniami ze środków publicznych, a przez to
pozbawił przewidziane w art. 15g porozumienie antykryzysowe samodzielnych funkcji, które to mogłoby realizować.
Dofinansowanie do wynagrodzeń i pokrycie kosztów
składek na ubezpieczenie społeczne stanowi bezpośrednią pomoc państwa w ponoszeniu przez przedsiębiorców
kosztów zatrudnienia, natomiast przestój ekonomiczny
czy obniżony wymiar czasu pracy wiążą się z organizacją
pracy w zakładzie. Odpowiadają one na zupełnie inne
potrzeby przedsiębiorców niż dofinansowanie do ponoszonych kosztów zatrudnienia, a więc należy im przypisać zupełnie odrębną funkcję. Ustawodawca tymczasem
kwestie te powiązał ze sobą i do tego dołączył jeszcze
pierwotny warunek spadku obrotów. W konsekwencji
przedsiębiorcy podejmują działania sztuczne, przede
wszystkim obniżają wymiar czasu pracy w minimalnym
zakresie (o 1–2%), by spełnić warunek pozwalający na
uzyskanie dofinansowań, które są im potrzebne ze
względu na występujący spadek obrotów. Ten bowiem
wcale nie musi oznaczać zmniejszenia zapotrzebowania
na pracę, natomiast przekłada się ex definitione na spadek wpływów po stronie przedsiębiorcy. Z faktu spadku
obrotów, w dobie kryzysu wywołanego pandemią, wynika jedynie potrzeba uzyskania dofinansowania ze środków publicznych, by przedsiębiorca mógł się obronić
przed upadłością. Natomiast kwestie obniżenia czasu
pracy i przestoju ekonomicznego nie są z tym powiązane, a potrzeba ich wprowadzenia u danego przedsiębiorcy może wystąpić niezależnie od potrzeby uzyskania
wsparcia finansowego ze środków publicznych. Dochodzi tu do nieuzasadnionego przemieszania aspektów pomocowych i organizacyjnych, a w konsekwencji do konfliktu między ich funkcjami. Równoczesne pełne zrealizowanie tych funkcji rzadko kiedy będzie możliwe. Biorąc zaś pod uwagę, że na ogół ważniejsze dla pracodawcy będzie uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych, efektywne i prawidłowe wykorzystanie instytucji

przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu
pracy stanie się nierealne.
Wprowadzenie przez ustawodawcę w art. 15g stopnia
pośredniego na drodze do uzyskania dofinansowania do
wynagrodzeń należy ocenić jako zbędne. W obecnej sytuacji sam fakt spadku obrotów wydaje się uzasadniać
przyznanie przedsiębiorcy dofinasowania do kosztów
zatrudnienia. Jeśli natomiast ustawodawca chciał zachować kontrolę nad wysokością wynagrodzeń, które będą
dofinansowane, wystarczające byłoby postawienie
przedsiębiorcom odpowiednich wymagań w tym zakresie. W tych ramach dopuszczalne byłoby wprowadzenie
zasad kształtowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, jednakże bez potrzeby uzależniania
dofinansowania od wprowadzenia jednego z tych rozwiązań. Natomiast łączenie tych materii w taki sposób
jak uczyniono to w ustawie antywirusowej niepotrzebnie
komplikuje jej stosowanie.
Ocena taka nie oznacza jednak, że porozumienie
antykryzysowe przewidziane w art. 15g jest zbędne.
Przestój ekonomiczny czy obniżony wymiar czasu pracy
powinny z założenia, jak to już wskazywaliśmy, odpowiadać na określone potrzeby przedsiębiorcy w zakresie organizacji pracy. Taką samą funkcję należy przypisać
również dwóm rozwiązaniom przewidzianym w art. 15zf,
mianowicie ograniczeniu norm odpoczynku i wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy z okresem
rozliczeniowym do 12 miesięcy. W rzeczywistości to te
cztery instrumenty są ze sobą spójne (przy zachowaniu
pewnej odrębności przestoju ekonomicznego, jako że
przy jego wprowadzeniu jednoczesne ograniczenie odpoczynku czy wprowadzenie 12-godzinnego dobowego
wymiaru czasu pracy nie miałoby oczywiście sensu).
Właściwsze byłoby zatem pozostawienie pracodawcom
i reprezentacjom pracowników swobodnego wyboru
między stosowaniem tych rozwiązań, w zależności od
potrzeb związanych z organizacją pracy, a zupełnie odrębne uregulowanie kwestii dofinansowań do wynagrodzeń. Konieczne stałoby się przy tym oderwanie stosowania rozwiązań organizacyjnych od wystąpienia spadku
obrotów, co wyjaśnimy po omówieniu ostatniego porozumienia antykryzysowego przewidzianego w ustawie
antywirusowej.
Jak to wyżej wskazano, art. 15zf ust. 1 pkt 3 ustawy
stanowi powtórzenie art. 231a k.p., który statuuje porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Cel takiego
powielenia jest jasny — art. 231a k.p. nie może być zastosowany u wszystkich pracodawców. Wyjaśnia to jednocześnie, dlaczego w tarczy antykryzysowej nie wpisano
odpowiedników art 91 i art. 24127 k.p. — nie zawierają
one żadnych ograniczeń podmiotowych. Wyłączenie zastosowania art. 231a k.p. w odniesieniu do niektórych
pracodawców zostało w doktrynie trafnie skrytykowane
(Łaga, 2013, s. 72 i n.). Zauważono przy tym, że liczba
podmiotów wyłączonych jest w istocie niewielka (Łaga,
2013, s. 76) (porozumienia zawieszającego z art. 231a
k.p. nie mogą zawrzeć jedynie pracodawcy zatrudniający
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więcej niż 20 pracowników objęci układem zbiorowym
pracy). Niemniej jednak w dobie kryzysu wywołanego
pandemią tym bardziej niesłuszne byłoby wykluczenie
tej niewielkiej grupy pracodawców z możliwości zawarcia porozumienia w przedmiocie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające
z umów o pracę. Porozumienie takie ma najszerszy zakres zastosowania, może bowiem dotyczyć całej treści
indywidualnych stosunków pracy, w zależności od sytuacji konkretnego ustawodawcy. W związku z tym takie
uzupełnienie zakresu podmiotowego należy ocenić pozytywnie. Tu jednak czeka niespodzianka w postaci
przesłanki spadku obrotów. Ustawodawca niejako zrobił krok w przód i jednocześnie pół kroku w tył — formalnie katalog podmiotów uprawnionych rozszerzył,
a jednocześnie dopuszczalność zawarcia porozumienia
uzależnił właśnie od spadku obrotów, przesłanki nieobecnej w art. 231a k.p. W tym miejscu ujawnia się najbardziej zupełne nieprzystosowanie przesłanki spadku
obrotów do kwestii związanych z organizacją pracy
u pracodawcy. Spadek obrotów, jako kryterium techniczne, powinien być powiązany wyłącznie z dofinansowaniem do wynagrodzeń. W odniesieniu do kształtowania treści indywidualnych stosunków pracy staje się już
natomiast warunkiem nieracjonalnym i nieefektywnym.
Artykł 231a k.p., podobnie zresztą jak art. 91 i art. 24127
k.p., dla zawarcia porozumienia zawieszającego posługuje się klauzulą generalną w postaci „sytuacji finansowej pracodawcy”. W praktyce zatem to po stronie partnerów społecznych leży ustalenie, czy sytuacja finansowa pracodawcy wymaga zastosowania tych porozumień;
leży to nawet poza zakresem kontroli sądu pracy (por.
wyrok SN z 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05, OSNP
2006/21-22/316).
Zdecydowanie bardziej pożądanym rozwiązaniem byłoby pozostawienie partnerom społecznym swobody
w decydowaniu, jakie środki należy przedsięwziąć w panującej u konkretnego pracodawcy sytuacji. Na poziomie
ustawowym należałoby zatem wprowadzić pewne nadzwyczajne rozwiązania, z których będą mogli oni skorzystać, natomiast ich stosowanie w praktyce pozostawić do
uzgodnienia na poziomie każdego pracodawcy. Warto tu
zauważyć, co już raz podkreśliliśmy, że tak naprawdę
ustawodawca nie przewidział w ustawie antywirusowej
szczególnych rozwiązań modyfikujących przepisy kodeksu pracy. Rozszerzenie zakresu podmiotowego w zakresie
porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę należy ocenić pozytywnie, jednak wciąż jego strony nie mogą wprowadzić warunków zatrudnienia mniej korzystnych niż wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Te zaś, w zakresie stosowania porozumień zbiorowych, nie zostały zmodyfikowane właściwie w żadnym
miejscu. Wadami omawianych rozwiązań jest przede
wszystkim arbitralne wskazanie, kiedy sytuacja ekonomiczna pracodawcy uzasadnia zastosowanie określonych
w ustawie środków antykryzysowych, a także pozostawienie partnerom społecznym jedynie bardzo ograniczonej
możliwości wyboru, które z tych środków zastosują.
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Na marginesie warto zauważyć, że stosowanie art. 15zf
ust. 1 pkt 3 ustawy antywirusowej może rodzić pewne problemy. Ustawodawca przepisał bowiem do art. 15zf treść
jedynie niektórych przepisów odnoszących się do kodeksowego porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych
warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
a jednocześnie nie zawarł ogólnego odesłania do art. 231a
k.p. Przykładowo, w art. 15zf ustawy nie określono maksymalnego czasu, na jaki może zostać zawarte to porozumienie, choć zastrzeżono, że jest ono zawierane na czas
określony. Wydaje się zatem, mając na uwadze uzupełniający charakter art. 15zf ust. 1 pkt 3, że należy odwołać
się tu do art. 91 § 3 w zw. z art. 231a § 2 k.p. i na tej podstawie stwierdzić, iż również na gruncie tarczy antykryzysowej maksymalny czas, na jaki może zostać zawarte
omawiane porozumienie, wynosi 3 lata.

Dopuszczalność łączenia porozumień
Funkcja porozumień antykryzysowych przewidzianych
w art. 15g i 15zf ustawy antywirusowej jest w istocie podobna, mają one bowiem służyć kształtowaniu treści
stosunku pracy w sposób adekwatny do skutków pandemii i kryzysu ekonomicznego u konkretnego pracodawcy.
Z tego względu nie ma — naszym zdaniem — przeciwwskazań, by w ramach jednego porozumienia zbiorowego zastosować jednocześnie rozwiązania przewidziane
w obu tych przepisach. Oczywiście, pewną, sygnalizowaną już wyżej odrębność zachowuje przestój ekonomiczny. Nie zmienia to jednak faktu, że w porozumieniu
zbiorowym niektóre grupy zawodowe można objąć
przestojem ekonomicznym, inne obniżonym wymiarem
czasu pracy, a jednocześnie w stosunku do wszystkich
wprowadzić system równoważnego czasu pracy i postanowić o stosowaniu niektórych mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.
Dodatkowo, przestój ekonomiczny może zostać ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu do pracowników
nim objętych zastosowanie znajdą pozostałe postanowienia porozumienia.
Tu ujawnia się po raz kolejny wada art. 15g i uzależnienie uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń od
wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Perspektywa dofinansowania
jest krótkoterminowa, póki co ograniczona do 3 miesięcy (art. 15g ust. 16 ustawy antywirusowej), natomiast
pracodawcy muszą sięgać dużo dalej w przyszłość i stosować również rozwiązania długoterminowe. Takim jest
porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, które
pozwala m.in. na obniżenie wynagrodzeń pracowniczych
na okres do 3 lat. Jego zawarcie nie jest jednak wystarczające, by uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych przewidziane w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy.
W konsekwencji pracownicy mogą doznawać podwójnego obniżania wynagrodzeń — najpierw w ramach porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych
warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
a potem również ze względu na zastosowanie obniżone-
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go wymiaru czasu pracy w celu uzyskania dofinansowania. Wydaje się, że nie jest to efekt zamierzony przez
ustawodawcę. Rozwiązania legislacyjne wprowadzone
w celu ochrony pracowników mogą bowiem wywołać
skutki dokładnie odwrotne, głównie ze względu na
skomplikowanie warunków uzyskania dofinansowania
na gruncie art. 15g ustawy antywirusowej. Po raz kolejny ujawnia się, że sformułowanie przez ustawodawcę
kroku pośredniego na drodze do uzyskania częściowej
refundacji kosztów zatrudnienia jest zabiegiem zbędnym i dysfunkcjonalnym.
Na koniec tej części rozważań wypada postawić jeszcze jedno pytanie, dotyczące łączenia porozumień. Chodzi o relacje porozumień mających podstawę w ustawie
antywirusowej do porozumień zawieranych na podstawie kodeksu pracy. Odpowiedź na to pytanie możliwa
będzie w ramach kolejnej części analizy, poświęconej
przewidzianym w ustawie antywirusowej instrumentom
oddziaływania porozumień zawieszających.

Skutki zawarcia porozumień
w sferze prawa pracy
Jak to już stwierdziliśmy, porozumienie przewidziane
w art. 15g ustawy antywirusowej ma swoje skutki bezpośrednie i pośrednie, odpowiadające funkcjom regulacyjnej i pomocowej. Ze względu na zasadniczy przedmiot
rozważań, a także zakres materii, którą można zanalizować w ramach artykułu, elementy pomocowe wyłączamy z niniejszej analizy. Ograniczamy się jedynie do
zarysowania problemów wiążących się ze skutkiem bezpośrednim porozumień, jakim jest oddziaływanie na
treść stosunków pracy zatrudnionych pracowników. Patrząc pod tym względem, porozumienie przewidziane
w art. 15zf wywołuje skutki jedynie bezpośrednie. Niemniej jednak regulacje ustawy, przewidujące mechanizm oddziaływania porozumień na prawa i obowiązki
indywidualnych pracowników, nie do końca odpowiadają tym założeniom.
Przytaczając odpowiednie unormowania, należy zauważyć, że art. 15g w ust. 13 przewiduje, że w zakresie
i przez czas przewidziany w porozumieniu nie stosuje się
warunków umów o pracę (innego aktu stanowiącego
podstawę nawiązania stosunku pracy) wynikających
z układu zbiorowego pracy. Co więcej, wprowadzenie
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (ust. 15).
Z kolei art. 15zf ust. 6 stwierdza jedynie, że nie stosuje
się warunków umów o pracę (innego aktu stanowiącego
podstawę nawiązania stosunku pracy) wynikających
z układu zbiorowego pracy.
Tak określony przedmiot oddziaływania porozumień
zawieszających jest oczywiście wadliwy. Po pierwsze, gdy
mowa o źródłach prawa pracy, oba porozumienia pozwalają jedynie na niestosowanie postanowień układu
zbiorowego pracy. Literalnie rzecz ujmując, nie można
więc na ich podstawie wyłączyć stosowania postanowień
wynikających z innego niż układ porozumienia zbiorowego, regulaminu lub statutu. Pozwalałby na to nato-

miast art. 91 k.p. Z kolei zawieszenie stosowania układu
zbiorowego pracy możliwe jest i tak na podstawie
art. 24127 k.p., tyle że na podstawie bardziej liberalnych
przesłanek (ogólnie pojmowana sytuacja ekonomiczna,
a nie skonkretyzowany spadek obrotów).
Okazuje się to zastanawiające, szczególnie jeśli wziąć pod
uwagę, że porozumienie zawierane na podstawie art. 15zf
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy antywirusowej ma oddziaływać na
regulacje czasu pracy, a te wynikają przede wszystkim
z regulaminu pracy. Także warunki wynagradzania mają
za podstawę regulamin pracy i wypadałoby móc ich nie
stosować w związku z sytuacją kryzysową. Znane są
wprawdzie wyrażane — w odniesieniu do regulacji art. 91
k.p. — wątpliwości odnośnie do zawieszania w drodze
porozumienia postanowień regulaminu pracy (Rączka,
2002, s. 29). Chociaż rzeczywiście unormowania regulaminu pracy co do zasady nie kształtują treści stosunku
pracy, a jego zmiana możliwa jest przez samego pracodawcę, ale trzeba też pamiętać o okresie, po którym regulamin pracy — także zmieniony — może wejść w życie
(art. 1043 § 1 k.p.). Natychmiast wykonalne porozumienie zawieszające jest w stanie szybciej wprowadzić zmianę w zakresie czasu pracy, podobnie jak zmiany w zakresie wynagrodzenia za pracę (w tym ostatnim zakresie podzielamy pogląd K. Rączki, 2002, s. 29).
W związku z tym dostrzegamy jednak wyraźny problem w stosowaniu porozumień przewidzianych zarówno w art. 15g, jak i art. 15zf ustawy antywirusowej, skoro nie są one w stanie zaingerować w treść porozumienia zbiorowego innego niż układ zbiorowy czy regulaminu wynagradzania.
Kolejne wątpliwości budzi pominięcie — w art. 15zf
— przepisu odpowiadającego treścią art. 15g ust. 15,
a zatem przepisu wyłączającego konieczność dokonywania wypowiedzenia zmieniającego przy wprowadzaniu
warunków z niego wynikających. Jest to co najmniej zastanawiające, skoro — jak wynika z art. 15zf ust. 1 pkt
3 — możemy oddziaływać na treść indywidualnego stosunku pracy. W przypadku porozumienia przewidzianego w art. 231a k.p. skutek taki możemy osiągnąć na mocy odpowiedniego stosowania przepisów art. 91 k.p.
W przypadku tu omawianym należałoby przyjąć, że jest
to ewidentne pominięcie ustawodawcy (potrzebna norma została przewidziana w art. 15g) i także w tym przypadku wypowiedzenie zmieniające nie jest konieczne.
Alternatywę stanowiłoby przyjęcie stanowiska, że dopuszczalne jest oparcie porozumienia zawieszającego
nie tylko na przepisach ustawy antywirusowej, ale także
na art. 91 k.p. i art. 231a k.p. Pozwalałoby to na osiągniecie pełnego wachlarza potrzebnych skutków prawnych.
Opisane tu mechanizmy oddziaływania na stosunki
pracy, niezależnie od ich wątpliwości, zawodzą zupełnie
w odniesieniu do wykonawców umów cywilnoprawnych.
Nie ma bowiem podstaw do upatrywania normatywnego
wpływu umów zbiorowych — przewidzianego dla stosunku pracy — na zobowiązania prawa cywilnego (szeroko Raczkowski, 2019, s. 341 i n.). Umowa zbiorowa stanowi — dla potrzeb kształtowania treści tych stosunków
prawnych — umowę na rzecz osoby trzeciej. Oznacza to
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— poza innymi konsekwencjami — że może przewidywać dla wykonawców pracy zatrudnionych na podstawie
takich umów jedynie rozwiązania korzystniejsze od tych,
które stanowią treść ich stosunków zatrudnienia. Nie da
się natomiast przełożyć na ich stosunki prawne treści
porozumienia zawieszającego, a więc pogarszającego
ich sytuację prawną. Stanowi to jedynie kolejny dowód
pobieżnego i nieprzemyślanego wprowadzania rozwiązań prawnych, a także nieracjonalności łączenia funkcji
regulacyjnej i pomocowej. Funkcji regulacyjnej w odniesieniu do wykonawców umów cywilnoprawnych zrealizować się po prostu nie da.

Konkluzje
Zasadniczy mankament legislacyjny, spośród wielu, jakie wyraźnie towarzyszą unormowaniom porozumień
zawieszających zawartym w ustawie antywirusowej, wiąże się z nie do końca wyjaśnionym ich rozdzieleniem
między dwie jednostki redakcyjne. Jeśli nie rządził tym
czysty przypadek, czego można się zasadnie obawiać, to
jedyne uzasadnienie tkwi w połączeniu — w porozumieniu przewidzianym w art. 15g — funkcji regulacyjnej
i funkcji pomocowej.
Do tego połączenia należy jednak zgłosić bardzo istotne zastrzeżenia. Ścisłe określenie przedmiotu porozumienia, godzące poważnie w autonomię partnerów społecznych, okazuje się nieracjonalne z punktu widzenia funkcji

pomocowej. Utrzymanie miejsc pracy nie zawsze zakłada
konieczność ograniczania wymiaru czasu pracy lub „zarządzania” przestoju ekonomicznego. W tym kierunku
idzie zresztą ustawodawca w tej samej ustawie antywirusowej — w art. 15zzb, gdzie przesłanką uzyskania pomocy nie jest zawieranie żadnego porozumienia. W związku
z tym na przyszłość należałoby wyraźnie rozróżniać obie
funkcje. Ich łączenie zmusza strony zbiorowych stosunków pracy do działań nieracjonalnych (zmniejszenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia o 1%).
Oddzielenie obu porozumień zaowocowało także poważnymi niedociągnięciami w określeniu skutków ich
oddziaływania na indywidualne stosunki pracy, nie mówiąc już o zatrudnieniu niepracowniczym. W tych drugich przypadkach porozumienia na stosunki zatrudnienia oddziaływać nie mogą.
Sposobem przeciwdziałania niedociągnięciom w odniesieniu do pracowników, choć nie było to zapewne zakładane przez ustawodawcę, jest łączenie w ramach jednego porozumienia elementów wynikających nie tylko
z ustawy antywirusowej, ale także kodeksu pracy. Tego
rodzaju „łączone” porozumienia uznajemy za jedyne
rozsądne remedium dla drobnych rozbieżności między
poszczególnymi regulacjami. Ich zastosowanie — tak jak
zostały wprowadzone — wymagałoby określenia znacząco odmiennych skutków prawnych w przypadku zawarcia
każdego z nich, przy czym byłyby to skutki nie do końca
odpowiadające istocie i celowi tych porozumień.

Przypisy/Notes
1 Ustawa z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 135 poz. 1146.
2 Ustawa z 29 września 1994 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU nr 113 poz. 547 ze zm.
3 Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU z 2020 r. poz. 275 ze zm., dalej: pr. spółdz.
4 Niech za przykład posłuży koncepcja badania okoliczności organizacyjnych lub gospodarczych leżących po stronie spółdzielni, uzasadniających roz-

wiązanie stosunku pracy. Koncepcja ta, przyjęta w orzecznictwie z początku lat 80. XX wieku, choć nieakceptowana w literaturze (Gersdorf i Gersdorf-Giaro, 1988, s. 88), legła u podstaw podejścia do badania takich okoliczności przez sądy w odniesieniu do zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika (zob. Gersdorf i Raczkowski, 2020, s. 772).
5 Mając świadomość, że porozumienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy może dotyczyć także innych — niż normatywne — postanowień układu, por. Rączka, 2002, s. 28.
6 W pierwotnym brzmieniu art. 15g ust. 8 dopuszczalne było obniżenie tylko dokładnie o 20%. Ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695) ustawodawca dodał słowo „maksymalnie”, by uelastycznić ten instrument.
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PWE poleca
W książce autor próbuje wyjaśnić przyczyny
obecnego rozwarstwienia społecznego, przede
wszystkim osłabienia klasy średniej. Obecnie,
przynajmniej w krajach rozwiniętych, ta właśnie
klasa ulega osłabieniu. Proces ten jeszcze nie
dotknął krajów rozwijających się, ale można się
obawiać, że wkrótce tam też się pojawi. Przykłady idą od góry, czyli z krajów ze światowej czołówki. Statystyki są tu niepokojące, ale jeszcze
gorzej jest z analizą źródeł i procesów prowadzących do pogłębiających się różnic. Zdaniem
autora za rozwarstwienia społeczne odpowiedzialne są procesy, będące zarazem signum
temporis obecnych czasów, a wiec: globalizacja,
sekurytyzacja, cyfryzacja i komputeryzacja. Sposoby ich działania różnią się od siebie ale łączy
jedno — w podstawowej części są zupełnie odmienne od zakorzenionych w świadomości społecznej oczekiwań i poglądów. Konstrukcję
książki oparto więc na obalaniu istniejących
przekonań, przedstawianych jako miraże.
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