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INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2020 ROKU 

PROJEKTOWANE PRZEPISY PRAWA PRACY W TARCZY 3.0 
 

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria uzyskała dostęp do przygotowywanego przez Rząd projektu Tarczy 
3.0, to jest projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Przepisy tego projektu przewidują wprowadzenie kilkunastu istotnych możliwości 
modyfikacji treści źródeł zakładowego prawa pracy oraz stosunków pracy. Poniżej przedstawiamy  
w zwięzłej formie omówienie najważniejszych proponowanych zmian. 

JEDNOSTKA 
REDAKCYJNA 

USTAWY 

ZAKRES 
PRZEDMIOTOWY 

PRZEPISU 
OPIS PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

ZMIANY  
W ART. 15G 

Instytucje 
przestoju 
ekonomicznego 
oraz obniżonego 
wymiaru czasu 
pracy  

• Zmodyfikowano definicję spadku obrotów (ust. 9) 
• Wprowadzono możliwość samodzielnego obniżenia przez pracodawcę 

wymiaru czasu pracy o 10% (ust. 111) w postaci wydania oświadczenia  
• Zmodyfikowano obowiązki notyfikacyjne pracodawcy (ust. 14) 
• Określono elementy oświadczenia w sprawie obniżenia wymiaru czasu 

pracy o 10% (ust. 141) 

NOWY 
ART. 15GA 

Instytucja 
istotnego 
wzrostu 
obciążenia 
funduszu 
wynagrodzeń  

• Zdefiniowano instytucję istotnego wzrostu funduszu wynagrodzeń  
(ust. 2) 

• Zaistnienie u pracodawcy istotnego wzrostu funduszu wynagrodzeń 
daje możliwość wprowadzenia obniżenia wymiaru czasu pracy o max. 
20% lub przestoju ekonomicznego z min 50% wynagrodzenia (ust.1) na 
okres maksymalnie 12 miesięcy  

NOWY 
ART. 15GB 

Urlopy zaległe 
oraz bieżące  

• Pracodawca we wskazanym przez niego terminie może udzielić 
pracownikowi urlopu zaległego w wymiarze do 30 dni (pkt 1) 

• Pracodawca we wskazanym przez niego terminie może udzielić 
pracownikowi urlopu bieżącego w wymiarze do maksymalnie 13 dni 
(pkt 2) 

NOWE 
ART. 15GC-GH 

Możliwość 
wypowiadania 
umów 
emerytom, 
rencistom  
i posiadającym 
inne przychody  

• Wprowadzono możliwość wypowiadania umów o pracę pracownikom 
posiadającym ustalone prawo lub spełnianie warunków uzyskania do 
emerytury lub renty, uzyskującym świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego oraz uzyskującym przychody z innej działalności 
zarobkowej, funkcji lub praw majątkowych  

• Pracodawca składa wypowiedzenie na piśmie lub drogą elektroniczną 
• Możliwość sprzeciwu przez pracownika oraz ustosunkowania się przez 

związek zawodowy w terminie 7 dni od zawiadomienia  
• Odpowiedź pracodawcy w terminie 3 dni na sprzeciw lub stanowisko  
• Możliwość odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni  
• Nie stosuje się ustawy o zwolnieniach grupowych (brak odprawy)  
• Możliwość odpowiedniego stosowania procedury do wypowiedzenia 

warunków pracy i płacy  
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NOWY 
ART. 15GI 

Zawieszenie 
gwarancji 
zatrudnienia  

• Zawiesza się stosowanie porozumień zbiorowych (ZUZP, RW, umowy, 
porozumienia itp.). w zakresie gwarancji ochrony stosunku pracy, 
ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy lub jego zmianą, 
programów dobrowolnych odejść poza porozumieniami z art. 15g 

NOWY 
ART. 15GJ 

Ograniczenie 
wysokości 
odpraw  
i odszkodowań  

• Ogranicza się wysokość odpraw, odszkodowań oraz świadczeń  
o podobnym charakterze, przewidzianych do wypłaty na wypadek 
ustania stosunku pracy, do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

NOWY 
ART. 15GK 

Zakładowy 
Fundusz 
Świadczeń 
Socjalnych  

• Zawiesza się obowiązek tworzenia ZFŚS 
• Zawiesza się obowiązek dokonywania odpisów i zwiększeń 
• Zawiesza się wypłatę świadczeń urlopowych  
• Możliwość zawieszenia innych funduszy socjalno-bytowych  

NOWY 
ART. 15GL 

Umowy o zakazie 
konkurencji po 
ustaniu stosunku 
pracy  

• Możliwość wypowiedzenia przez każdą ze stron za 7-dniowym 
wyprzedzeniem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy  

• Dotyczy tak umów o pracę, jak też innych umów cywilnoprawnych  

NOWY 
ART. 15GM 

Dofinansowanie 
płac innych 
pracowników 
pracodawcy  

• Jeśli u pracodawcy nastąpił spadek obrotów gospodarczych, to może 
wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych 
przestojem ekonomicznym, przestojem z 81 k.p. oraz obniżonym 
wymiarem  

• Dofinansowanie wynosi do ½ wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia plus składki do ZUS od tego  

• Zakaz dofinansowania pracowników z powyżej 300% przeciętnego 
wynagrodzenia  

 

Powyżej przedstawiono najważniejsze elementy poszczególnych rozwiązań. Zastrzegamy jednocześnie, że 
bazujemy obecnie jedynie na projekcie ustawy, która będzie jeszcze przedmiotem prac parlamentarnych 
oraz konsultacji społecznych, a w konsekwencji poszczególne proponowane rozwiązania mogą jeszcze ulec 
zmianie. Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin wejścia w życie tych przepisów. Będziemy monitorować 
postęp prac i informować na bieżąco. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.  

 

 

KONTAKT 

Marcin Wojewódka, radca prawny 
marcin.wojewodka@wojewodka.pl 

tel. 22 458 23 00 
 

Adrian Prusik, radca prawny  
adrian.prusik@wojewodka.pl 

tel. 724 555 221 
 

 

 


