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Zwolnienia grupowe pracowników 
w polskim prawie – wybrane zagadnienia

Mass layoffs under the Polish law 
– selected issues

A mass layoff is a layoff of a substantial number of employ-
ees for the reasons beyond their control, carried out by an em-
ployer hiring at least 20 employees. The issue of mass layoffs in 
Poland is regulated by the Act of March 13, 2003, on extraordi-
nary rules governing the dissolving of employment relationships 
for the reasons beyond the control of employees. The aim of this 
paper is to analyze selected aspects of the subject matter. 
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Zwolnienie grupowe oznacza zwolnienie większej liczby pra-
cowników z przyczyn od nich niezależnych, dokonywane przez 
pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób. Kwestie do-
tyczące grupowych zwolnień są w Polsce uregulowane Ustawą                      
z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych zagad-
nień związanych ze stosowaniem grupowych zwolnień z przyczyn 
niezależnych od pracowników.

Słowa kluczowe: masowe zwolnienia, prawo pracy. 
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Termin „zwolnienie grupowe” oznacza, w pewnym 
uproszczeniu, zwolnienie większej liczby pracowników z przy-
czyn od nich niezależnych, dokonywane przez pracodawcę 
zatrudniającego co najmniej 20 osób. Pracodawca rozwiązu-
je stosunek pracy, gdy na mocy prawomocnego orzeczenia 
sądowego jest on zobowiązany zakończyć działalność, a także 
gdy pracodawca sam zadecyduje o zakończeniu działalności. 
Wolność działalności gospodarczej jest zagwarantowana po-
przez artykuł 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dla-
tego decyzje pracodawcy o zaprzestaniu działalności oraz 
o zmniejszeniu zatrudnienia nie podlegają kontroli sądu 
(Maniewska 2007a). 

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (dalej: u.z.g.) zastąpiła 
ustawę regulującą zwolnienia grupowe z 1989 roku, która 
obowiązywała do 31 grudnia 2003 roku. Uchwalenie no-
wej regulacji podyktowane było dostosowaniem przepisów 
krajowych dotyczących zwolnień grupowych do dyrektywy 
z dnia 20 lipca 1998 roku nr 98/59/WE w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 
zwolnień grupowych. Warto mieć na uwadze, że w nawiąza-
niu do artykułu 28 u.z.g. Ustawa z 1989 roku jest w dalszym 
ciągu częściowo stosowana, zaś orzecznictwo Sądu Najwyż-

szego zapadłe na mocy tej ustawy w istotnym stopniu jest 
wciąż aktualne. U.z.g. jest stosowana, jeżeli liczba osób za-
trudnionych przez pracodawcę wynosi co najmniej 20. W in-
nym wypadku, wypowiedzenie umowy o pracę ma miejsce 
na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu pracy, bez 
względu na liczbę zwalnianych pracowników, jak również na 
przyczyny wypowiedzenia (Maniewska 2007a). 

Niniejszy artykuł zawiera analizę wybranych przepisów 
u.z.g. Po pierwsze, omówiony zostanie zakres podmiotowy 
i przedmiotowy ustawy, a także obligatoryjne przesłanki sto-
sowania jej przepisów. Następnie, przybliżone zostaną kwe-
stie związane z procedurą konsultacji dotyczących grupowe-
go zwolnienia, a także zakończenia tej procedury. Artykuł jest 
zakończony podsumowaniem. 

Zakres regulacji

Zgodnie z artykułem 1 u.z.g., jej przepisy stosuje się 
w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrud-
niającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypo-
wiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy 
porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 
dni zwolnienie obejmuje co najmniej 10 pracowników, gdy 
pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pra-
cowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jed-
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dawcy również stanowi okoliczność uzasadniającą zwolnie-
nia grupowe. Ponadto, przyczyna rozwiązania stosunku pra-
cy musi być rzeczywista (Latos-Miłkowska; Pisarczyk 2005). 
Co więcej, w świetle artykułu 1 u.z.g. bez znaczenia jest czy 
rozwiązanie stosunku pracy następuje z winy pracodawcy, 
czy jest konsekwencją zdarzeń i okoliczności od niego nieza-
leżnych (Baran 2010). Upadłość pracodawcy również może 
stanowić przyczynę stosowania zwolnień grupowych (Latos-
-Miłkowska 2004).

Z artykułu 1 ustęp 1 u.z.g. wynika, że zwolnienia mają 
charakter grupowy tylko wtedy, gdy wskazana w przepisie 
liczba osób zostanie zwolniona w okresie nieprzekracza-
jącym 30 dni. W wyroku z dnia 24 czerwca 2013 roku II PK 
341/12 Sąd Najwyższy orzekł, że 30-dniowy okres oblicza się 
na podstawie odpowiednio stosowanego artykułu 111 k.c. 
w związku z artykułem 300 k.p. W tym okresie pracodawca 
jest obowiązany złożyć pracownikom wypowiedzenia lub za-
wrzeć z nimi porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku pra-
cy (Maniewska 2007a). W wyroku z dnia 12 marca 2001 roku 
I PKN 334/00 Sąd Najwyższy stwierdził, że omawiany okres 
może rozpocząć się w dowolnym dniu miesiąca. Z kolei w wy-
roku z dnia 20 września 1994 roku I PRN 63/94 Sąd Najwyż-
szy przyjął, że okres ten rozpoczyna się od daty pierwszego 
wypowiedzenia. Należy dodać, że bieg 30-dniowego okresu 
może być również zapoczątkowany przez porozumienie stron 
o rozwiązaniu stosunku pracy (Maniewska 2007a). 

Przepisy u.z.g. znajdują zastosowanie w odniesieniu do 
dwóch sposobów rozwiązania stosunku pracy – wypowiedze-
nia umowy o pracę przez pracodawcę oraz w drodze poro-
zumienia stron (Sobczyk 2005). Najczęściej do porozumienia 
dochodzi z inicjatywy pracodawcy, lecz stosowanie przepisów 
u.z.g. jest dopuszczalne również w przypadku porozumień 
zawieranych z inicjatywy pracownika (Baran 2010). Przepisy 
u.z.g. dotyczą rozwiązania stosunku pracy w drodze porozu-
mienia tylko, gdy dotyczy ono co najmniej 5 pracowników. 

Konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia

Ustawodawca nałożył w artykule 2 ustęp 1 u.z.g. na 
pracodawcę obowiązek skonsultowania zamiaru przeprowa-
dzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami 
związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Należy nad-
mienić, że zgodnie z artykułem 251 ustęp 1 Ustawy z dnia 23 
maja 1991 roku o związkach zawodowych, zakładową orga-
nizacją związkową jest organizacja zrzeszająca co najmniej 10 
członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi 
pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy 
objętego działaniem tej organizacji. Ponadto, zgodnie z arty-
kułem 2 ustęp 7 u.z.g., jeżeli u danego pracodawcy nie działają 

nakże mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników, gdy pra-
codawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 

Z artykułu 1 u.z.g. wynika per se, że dotyczy ona pra-
codawców oraz pracowników. Definicja tych pojęć nie zo-
stała ujęta w ustawie, zatem niezbędnym jest sięgnięcie do 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej: 
k.p.). Zgodnie z artykułem 3 k.p., pracodawcą jest jednostka 
organizacyjna, choćby nieposiadająca osobowości prawnej, 
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 
U.z.g. ma zastosowanie w stosunku do wszystkich pracodaw-
ców, bez względu na rodzaj czy charakter prowadzonej przez 
nich działalności (Maniewska 2007c). 

U.z.g. dotyczy również wszystkich pracowników w rozu-
mieniu artykułu 2 k.p., zgodnie z którym pracownikiem jest 
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powoła-
nia, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 
Przepisy u.z.g. nie znajdą natomiast zastosowania, jeżeli dana 
osoba nie jest pracownikiem w rozumieniu artykułu 2 k.p. Jako 
przykład można wymienić osoby świadczące pracę na podsta-
wie umów cywilnoprawnych, członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, jak również funkcjonariuszy służb zmilitary-
zowanych, świadczących pracę w ramach stosunków admini-
stracyjno-prawnych (Baran 2010). Ponadto, u.z.g. nie dotyczy 
pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania ani 
pracowników tymczasowych (Maniewska 2007b). 

U.z.g. znajduje zastosowanie tylko, gdy rozwiązanie 
stosunku pracy jest konsekwencją przyczyn niedotyczących 
pracowników (Krysińska-Wnuk 2009). Przyczyny te są pod-
stawową przesłanką stosowania ustawy. A contrario, przepisy 
omawianej regulacji nie znajdują zastosowania, gdy przyczy-
na wypowiedzenia umowy o pracę leży po stronie pracowni-
ka (Baran 2010). Pojęcie „przyczyn niedotyczących pracow-
ników” odnosi się nie tylko do przyczyn dotyczących praco-
dawcy, lecz również innych przyczyn niezwiązanych z żadną ze 
stron stosunku pracy (Maniewska 2007a). Charakter przyczyn 
może dotyczyć m.in. kwestii ekonomicznych, finansowych lub 
organizacyjno-strukturalnych (Baran 2010). W wyroku z dnia 
20 marca 2009 roku I PK 185/08 Sąd Najwyższy stwierdził, że 
przyczyny zwolnień grupowych mogą być mniej lub bardziej 
istotne. Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
29 października 1998 roku III AUa 753/98 uznał, że przyczyna 
niedotycząca pracownika nie musi być jedyną przyczyną zwol-
nienia, ale powinna być przyczyną główną w tym znaczeniu, 
że w razie jej braku pracodawca nie podjąłby decyzji o rozwią-
zaniu stosunku pracy. Uzasadnionym jest zatem stwierdzenie, 
że jeżeli co najmniej jedna z przyczyn zwolnienia nie dotyczy 
pracownika, zwolnienie następuje z przyczyn niedotyczących 
pracownika (Krysińska-Wnuk 2009). Szeroko ujęte przyczyny 
zwolnień grupowych rozciągają się na wszelkie okoliczności 
niedotyczące pracownika. Zaprzestanie działalności praco-
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zakładowe organizacje związkowe, pracodawca zobowiązany 
jest przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracow-
ników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. 
W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pra-
cowników, funkcję przedstawicielską pełni rada pracowników, 
o ile powstała (Maniewska 2007). W przypadku pracodawców, 
u których nie działają rady pracowników, przedstawiciele pra-
cowników powinni być wybrani w wolnych wyborach przez 
pracowników przedsiębiorstwa. Wynika to z artykułu 3 punkt  
a Konwencji MOP nr 135 (przyjętej w Genewie dnia 23 czerw-
ca 1971 roku) dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowni-
ków w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.

 Obowiązek przeprowadzenia konsultacji ma charakter 
bezwzględny (Marek 2004), nie ma nań wpływu czy decyzja 
o zastosowaniu zwolnienia grupowego pochodzi bezpośred-
nio od pracodawcy czy podmiotu sprawującego kontrolę nad 
pracodawcą (Maniewska 2007). Ten specjalny tryb informa-
cyjno-konsultacyjny chroni zarówno interesy pracowników, 
jak i pracodawców (Baran 2010). Zgodnie z artykułem 2 
ustęp 2 dyrektywy 98/59 przeprowadzenie konsultacji ma 
na celu osiągnięcie porozumienia. 

Przedmiot konsultacji został przez ustawodawcę okre-
ślony w artykule 2 ustęp 2 u.z.g. Zgodnie z jego treścią, kon-
sultacje dotyczą w szczególności możliwości uniknięcia lub 
zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw 
pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłasz-
cza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawo-
dowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwol-
nionych pracowników. Przytoczony przepis ma kompozycję 
otwartą, więc przedmiotem konsultacji mogą być wszelakie 
zagadnienia związane z zakładanymi zwolnieniami grupowy-
mi (Baran 2010). Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 u.z.g., praco-
dawca rozpoczynający procedurę konsultacji jest zobowiąza-
ny zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe 
o zamiarze dokonania zwolnień grupowych, podając do ich 
informacji przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia. 
Co do zasady, pismo to powinno zawierać informacje o przy-
czynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrud-
nionych pracowników, grupach zawodowych pracowników 
objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu 
którego ma nastąpić zwolnienie, kryteriach doboru pracow-
ników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywanych 
zwolnień, jak również o propozycjach rozstrzygnięcia spraw 
pracowniczych związanych z zamierzonym zwolnieniem gru-
powym, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, także 
sposobu ustalenia ich wysokości. Bieg konsultacji rozpoczyna 
się w momencie dostarczenia do wszystkich zakładowych or-
ganizacji związkowych, a w przypadku ich braku, do rady pra-
cowników albo do wszystkich przedstawicieli pracowników, 
pisemnego zawiadomienia o zwolnieniach grupowych w taki 

sposób, który umożliwia im zapoznanie się z pismem, jed-
nocześnie umożliwiając im zgłoszenie w ramach konsultacji 
propozycji związanych z przedmiotem pisma. Od tego dnia, 
zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 u.z.g, zaczyna biec 20-dniowy 
termin, w przeciągu którego pracodawca i druga strona po-
winny zawrzeć porozumienie. 

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 6 u.z.g., na pracodawcy cią-
ży obowiązek przekazania informacji o zamierzonych zwol-
nieniach grupowych właściwemu powiatowemu urzędowi 
pracy. Przytoczony przepis nie określa terminu przekazania 
tej informacji, niemniej należy przyjąć, że powinno to nastą-
pić równolegle z zawiadomieniem drugiej strony (Maniewska 
2007b). Wprowadzając omawiany obowiązek ustawodawca 
miał na celu umożliwienie organowi zatrudnienia podjęcia 
działań ukierunkowanych na złagodzenie konsekwencji zwol-
nień grupowych, np. poprzez znalezienie zwalnianym nowej 
pracy (Baran 2010). W wyroku z dnia 23 stycznia 1991 roku 
I PR 450/90 Sąd Najwyższy potwierdził, że niedopełnienie 
omawianego obowiązku przez pracodawcę może stanowić 
podstawę zakwestionowania legalności wypowiedzenia 
umowy o pracę. 

 
Zakończenie procedury konsultacyjnej 

Jak zostało wyżej wspomniane, porozumienie w spra-
wie zwolnień grupowych powinno zostać zawarte w ciągu 
20 dni od daty pisemnego zawiadomienia związków zawo-
dowych. Zapisy zawartego postanowienia mają charakter 
roszczeniowy i mogą być skutecznie dochodzone na dro-
dze sądowej (Śmigiel 2003). Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 
u.z.g, porozumienie powinno określać zasady postępowa-
nia w sprawach dotyczących pracowników objętych zamia-
rem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy 
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw 
pracowniczych, związanych z zamierzonym grupowym 
zwolnieniem. Przykładowo, porozumienie takie powinno 
określać liczbę zwalnianych pracowników, kryteria doboru 
pracowników do zwolnienia, kolejność zwolnień, a także 
obowiązki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników, 
przede wszystkim o charakterze finansowym (Baran 2010). 
Należy pamiętać, że istotny wpływ na treść porozumienia 
wywołują okoliczności ekonomiczne, finansowe i socjalne, 
aktualne w danym czasie. Na uwagę zasługuje artykuł 3 
ustęp 4 u.z.g. Zgodnie z jego treścią, jeżeli nie jest możliwe 
zawarcie porozumienia, zasady postepowania w sprawach 
dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego 
zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzględnia-
jąc, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ra-
mach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe. 
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stworzyły dokładny i skuteczny system stosowania zwolnień 
grupowych z przyczyn niezależnych od pracowników. Prze-
pisy ustawy w sposób dostatecznie dokładny regulują pro-
blematykę zwolnień grupowych, zostawiając jednocześnie 
w niektórych miejscach otwartą kompozycję, dzięki której 
działania podejmowane przez pracodawców w konkretnych 
okolicznościach mogą być dostosowane do reżimu prawnego 
narzuconego przez ustawę. 
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Ponadto, konsultacja decyzji o grupowym zwolnieniu 
może doprowadzić do wydania przez pracodawcę regula-
minu dotyczącego zasady postępowania w sprawach doty-
czących zwalnianych pracowników na podstawie artykułu 3 
ustęp 5 u.z.g. Taki regulamin jest wydawany, gdy u praco-
dawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe. W ta-
kiej sytuacji wydanie regulaminu poprzedzają konsultacje 
z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy, tudzież, w określonych 
przypadkach, przez radę pracowników (Maniewska 2007c). 
Treść regulaminu wydanego na podstawie artykułu 3 ustęp 
5 u.z.g. powinna obejmować te same kwestie, co treść po-
rozumienia wydanego na podstawie artykułu 3 ustęp 5 u.z.g.

Podstawową różnicą, obok sposobu powstania, pomię-
dzy porozumieniem, a regulaminem są konsekwencje prze-
zeń wywoływane w kontekście trybu wypowiadania umów. 
W przypadku porozumienia pracodawca, co do zasady, nie 
jest obowiązany do zachowania trybu indywidualnej kon-
sultacji zamiaru wypowiedzenia zgodnie z artykułem 38 k.p. 
Jeżeli zaś zwolnienia grupowe następują na podstawie regu-
laminu, są one obarczone obowiązkiem konsultacji wynika-
jącym z artykułu 38 k.p. Zgodnie z zasadą patere, quam ipse 
fecisti legem, tj. „poddaj się prawu, które sam ustanowiłeś”, 
zarówno porozumienie, jak i regulamin są dla pracodawcy 
wiążące (Baran 2010), zaś ich naruszenie może być uznane 
za naruszenie artykułu 3 u.z.g. Na koniec warto podkreślić, 
że ustawa nie ustanawia obowiązku ogłoszenia porozumienia 
lub regulaminu, niemniej należy przychylić się do poglądu, 
że powinny być one podane do wiadomości pracowników 
w sposób przyjęty u danego pracodawcy (Maniewska 2007c).

Podsumowanie 

 Prawna reglamentacja grupowych zwolnień jest nie-
zbędnym środkiem służącym do racjonalizacji zatrudnienia, 
co było szczególnie widoczne w Europie w drugiej połowie 
XX wieku, gdy po okresie powojennej prosperity nastąpiła 
recesja gospodarcza (Krysińska-Wnuk 2009). Polska dosto-
sowała regulacje dotyczące zwolnień grupowych do prawa 
wspólnotowego, zgodnie z dyrektywą 98/59/WE, w 2003 
roku. Niewątpliwie, rozwiązania wprowadzone przez usta-
wodawcę mają szczególną rolę, bowiem zakładają ochronę 
zarówno interesów pracowników, jak i pracodawców. Trudna 
sytuacja gospodarcza może stanowić okoliczność zmuszającą 
pracodawcę do zastosowania zwolnienia grupowego. Częstą 
przyczyną dokonywania zwolnień grupowych w warunkach 
gospodarki wolnorynkowej jest konieczność ograniczenia 
produkcji lub usług ze względu na zmniejszenie popytu. Wy-
daje się, że rozwiązania prawne wprowadzone w 2003 roku 
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