
INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 20 LIPCA 2020 ROKU 

TARCZA 4.0  -  Z ZUZP-U ODPRAWY BEZ LIMITU 
 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało wykładni zagadnień 
związanych z wprowadzonym Tarczą 4.0 limitem 10–krotności (płacy minimalnej) dotyczącej odpraw  
i odszkodowań, które wynikają z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.  

Art. 15gd ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wprowadza maksymalny limit 10-krotności płacy 
minimalnej, który dotyczy odpraw, odszkodowań i innych świadczeń związanych z zakończeniem zatrudnienia, jeśli 
przepisy przewidują obowiązek ich wypłacenia. 

Stanowisko MRPiPS wskazuje, że przedmiotowy limit w praktyce odnosi się do odprawy wynikającej  
z powszechnie obowiązującej ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania umów  
o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, a nie do odpraw wynikających z zakładowych źródeł prawa pracy, 
np. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania.  

 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE Z ZUZP, REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA ALBO Z WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O PRACĘ  

Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: 

Art. 15gd ustawy o COVID-19 ma charakter przepisu szczególnego, który został wprowadzony w związku  
z wystąpieniem stanu pandemii i nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Należy mieć na uwadze, że art. 15gd 
ust. 1 zawiera zwrot „jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia”. Sugerowałoby to, że chodzi  
w tym przypadku o przepisy zawarte w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących. W nich są bowiem zawarte 
przepisy, natomiast te wewnątrzzakładowe zawierają postanowienia. Ponadto, gdyby regulacja art. 15gd miała 
dotyczyć aktów wewnątrzzakładowych, to powinna odnosić się do obowiązku wypłaty wynikającego z prawa pracy.  
W przypadkach, gdy kwestie dotyczące świadczeń z układów zbiorowych lub innych porozumień zbiorowych 
ustawodawca reguluje w ustawach innych niż k.p., to rozróżnia on podstawę prawną do wypłaty świadczeń 
wynikających z przepisów prawa oraz tych wynikających z postanowień układowych. Przyjęcie odwrotnej wykładni, 
zgodnie z którą pod terminem „przepisy” należy również rozumieć postanowienia układów zbiorowych i innych 
porozumień zbiorowych, mogłoby doprowadzić do ograniczenia wolności rokowań i ingerencji w istniejące 
autonomiczne źródła prawa pracy. Także umowy o pracę zawierają postanowienia, a nie przepisy.  

Powyższe oznacza, że wszelkie postanowienia wynikające z innych przepisów niż powszechnie obowiązujące nie 
będą uwzględnione w przypadku stosowania limitu 10-krotnosci minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, 
jeżeli w ZUZP został zapisany np. limit 15-krotnosći minimalnego wynagrodzenia za pracę jako maksymalna 
wysokość odprawy, to pracodawca będzie miał obowiązek jej wypłaty w pełnej wysokości - w innej sytuacji byłoby 
to działanie sprzeczne z ustawą o COVID-19. 

 
BEZPRAWNE ZWOLNIENIE Z PRACY 

Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: 

Ustawodawca nie precyzuje, do jakich odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy ma mieć zastosowanie 
omawiany przepis. Regulacja art. 15, gdy ust. 1 ustawy o COVID-19 odnosi się m.in. do odszkodowania wypłacanego 
przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek 
wypłacenia świadczenia. Należy zwrócić uwagę, że odszkodowania w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę, (zarówno w przypadku wypowiedzenia, jak i dyscyplinarki), przyznawane są na podstawie 
orzeczenia sądu. Ponadto podstawą ich wypłaty nie jest samo rozwiązanie stosunku pracy, lecz to, że było ono 
nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia. Stanowią one 
rekompensatę dla pracownika za niezgodne z prawem zwolnienie i sankcję dla pracodawcy za takie działanie. 



Informacja prawna została przygotowana w oparciu o odpowiedzi, jakich Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej udzieliło 
na pytania Dziennika Gazety Prawnej – dostęp z dnia 20 lipca 2020 roku - https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57319,20-
lipca-2020/70865,Gazeta-Prawna/726821,Zlagodzony-limit-wysokosci-odpraw-i-odszkodowan.html. 

Ograniczenie wysokości takiego odszkodowania lub wynagrodzenia mogłoby zatem prowadzić do premiowania 
zachowań naruszających prawo i z tego względu nie zasługuje na aprobatę. To samo odnosi się do wynagrodzenia za 
czas pozostawania bez pracy w razie podjęcia przez pracownika pracy w wyniku sądowego przywrócenia go do pracy. 
W związku z tym zdaniem ministerstwa ze względu na odmienny charakter zarówno tych odszkodowań, jak  
i wynagrodzenia, nie wydaje się możliwe objęcie powyższym ograniczeniem świadczeń wypłacanych przez pracodawcę 
w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. 

Powyższe oznacza, że limit 10-krotności płacy minimalnej nie będzie obejmował odszkodowania  
i świadczenia zasądzonego w związku z bezprawnym lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę  
(w tym wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy osoby szczególnie 
chronionej). Takie rozszerzenie wykładni przepisu było zbyt szerokie, w związku z tym nie należy go stosować do 
tych związanych z orzeczeniami sądowymi.   

 
PRAKTYCZNA DONIOSŁOŚC POWYŻSZEGO STANOWISKA 

Powyższe stanowisko w praktyce oznacza, że pracodawcy w razie podejmowania działań restrukturyzacyjnych muszą 
się liczyć nie tylko z kosztami odpraw wynikających z ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach 
rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (limitowanych do kwoty 26,000 złotych  
w 2020 roku), ale także dodatkowo z kosztami odpraw wynikających z zakładowych źródeł prawa pracy, np. 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania. 

 
W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

 

KONTAKT 

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

tel. 22 458 23 00 
 
 
 
 
 
 

Oskar Sobolewski, prawnik 
oskar.sobolewski@wojewodka.pl 

tel. 724 555 740 
 

 
 

 

 


