
 

 

Informacja w sprawie zawierania porozumień 

 

 

Zgodnie z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z ustawą z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 

z dnia 2020.03.31 dalej u.z.u.p.c.i.c.), przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może 

obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy.  

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu warunki i tryb wykonywania pracy w okresie 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w 

porozumieniu. 

1)       organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210), z 

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

2)       organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie 

działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3)       zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna 

organizacja związkowa, albo 

4)       przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w 

przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 

COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym 

przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to 

może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników 

uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

 

 



Obowiązki informacyjne związane z porozumieniem  

1) pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi 

pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.  

2) okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie 

określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy - w 

przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym 

układem zbiorowym pracy.  

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu 

wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 

pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu 

zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania 

stosunku pracy. 

W porozumieniu określa się co najmniej: 

1)       grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy; 

2)       obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

3)       okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

II. Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 12 miesięcy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej 

korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę  

(art. 1 pkt 14 powołanej ustawy - dodano art. 15 zf ust. 1, 4 i 5). Porozumienie 

zawiera pracodawca oraz:  

1)       organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co 

najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo  

2)       organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie 

działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3)       zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 

związkowa albo  



4)       przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy 

– jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku 

trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19,  

w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub 

wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być 

zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla 

innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.  

 

Obowiązki informacyjne związane z porozumieniem  

1)  pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi 

pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.  

2) okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie 

wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych 

warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi 

pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy – w przypadku, gdy 

pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem 

zbiorowym pracy. 

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu 

równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 

pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami nie stosuje 

się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego 

układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę 

nawiązania stosunku pracy. 

 


