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Zawieszenie stosowania zakła-
dowych przepisów prawa
pracy jako remedium na kryzys

#bezkryzysu

Jaki jest cel zawarcia porozumienia?

Cel jest jasny – poprawa sytuacji gospodarczej pracodawcy, a przez

to utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy. Ma to się stać

poprzez obniżenie wydatków ponoszonych przez pracodawcę na

wynagrodzenia dla pracowników, ale też dodatkowe benefity, takie

jak premie, nagrody, deputaty czy świadczenia w formie dopłat do

zajęć sportowych lub opieki medycznej.
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Czy tylko przez wypowiedzenie warunków pracy i płacy można

zmienić prawa i obowiązki stron stosunku pracy?

Zgodnie z art. 91 KP pracodawca może zawrzeć z reprezentującą

pracowników organizacją związkową lub, gdy takowa nie działa

u pracodawcy, z przedstawicielami pracowników, porozumienie

o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa

pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Jednocześnie powyższe porozumienie nie może dotyczyć przepisów

KP, innych ustaw oraz aktów wykonawczych. Jako że powyższa

regulacja wprost wskazuje, że nie można zawiesić stosowania

aktów normatywnych, należy uznać, że na podstawie art. 91 KP

można zawiesić różnego rodzaju regulaminy, statuty oraz

postanowienia innych niż układ zbiorowy pracy oraz porozumień

zbiorowych opartych na ustawie (możliwość zawieszenia układów

zbiorowych poruszana będzie w dalszej części artykułu).

Należy mieć na uwadze, że takie porozumienie zawiera się dla

wszystkich pracowników świadczących pracę u pracodawcy. Nie

może dojść do sytuacji, gdy część pracowników podlega

porozumieniu, a część nie. Prowadziłoby to do nieusprawiedliwionej

dyskryminacji w rozumieniu art. 183a KP oraz naruszenia zasady

równego traktowania w rozumieniu 183bKP. Porozumienie dotyczy
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również pracowników szczególnie chronionych, takich jak w okresie

przedemerytalnym, a także kobiety w ciąży.

Kiedy można zawrzeć porozumienie?

Porozumienie może zostać zawarte, gdy jest to uzasadnione

sytuacją finansową pracodawcy, a konkretnie wskazując, jej

pogorszeniem. Niemniej przesłanka ta, zgodnie z judykaturą Sądu

Najwyższego, nie będzie badana, lecz pracownicy mogą skierować

się do sądu o odszkodowanie w wysokości różnicy wynagrodzenia

wypłacanego, a należnego, za bezzasadne wypłacanie niższego

wynagrodzenia. Jak zgodnie wskazuje się w doktrynie

i orzecznictwie nie mają znaczenia przyczyny pogorszenia sytuacji

finansowej pracodawcy (zależne od pracodawcy lub niezależne),

wobec czego w rachubę wchodzą także przyczyny losowe, takie jak

w aktualnej sytuacji, pandemia koronawirusa z uwagi na jego

negatywne oddziaływanie na kondycję finansową pracodawcy.

Jakie regulacje mogą zostać zawieszone?

Na mocy porozumienia, może dojść do zawieszenia wszystkich albo

niektórych pozaustawowych przepisów prawa pracy

obowiązujących u pracodawcy. Strony powinny dokładnie
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oznaczyć, które swoiste źródła prawa pracy zostaną zawieszone

oraz na jak długo. Jak również wynika z praktyki i co potwierdzają

komentatorzy, w porozumieniu można zawierać inne

postanowienia regulujące sytuację prawną pracowników w okresie

zawieszenia regulaminu, niejako rekompensujące w pewnym

stopniu umniejszenie ich praw (wyrok Sądu Najwyższego z dnia

1 marca 2018 r., I PK 168/17).

Jak wskazywaliśmy powyżej, na podstawie art. 91 KP zawieszeniu

podlegają jedynie regulaminy, statuty, zakładowe porozumienia

oraz inne, niż układ zbiorowy pracy i porozumienia zbiorowe oparte

na ustawie, przepisy.

Porozumienie może przewidywać, że zawieszony zostanie cały

regulamin wynagradzania lub niektóre jego postanowienia

dotyczące korzystniejszych uregulowań dla pracowników aniżeli

wynikających z przepisów powszechnych, takich jak np. najniższa

krajowa płaca, przepisy dotyczące prawa do nagród lub premii.

Zawieszeniu może podlegać również regulamin Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale nie w zakresie przekazywania

odpisów na fundusz z uwagi na fakt, iż ta regulacja wynika

z ustawy.

#bezkryzysu

www.kibil.pl



Czy pomimo zawieszenia stosowania zakładowych przepisów

prawa pracy muszę dokonać wypowiedzenia zamieniającego

umowę o pracę z każdym pracownikiem?

Treść porozumienia obowiązuje od uzgodnionego przez strony dnia

wejścia w życie i z mocy prawa przestają obowiązywać niektóre lub

wszystkie postanowienia wewnątrzzakładowego źródła prawa

pracy. Natomiast w przypadku, gdy na podstawie art. 231a KP w

porozumieniu zostanie dokonana zmiana warunków zawartych w

umowach o pracę, również wejdą one w życie ex lege, tj. bez

potrzeby dokonania przez pracodawcę wypowiedzeń warunków

pracy i płacy z każdym pracownikiem z osobna.

Sposób zawarcia porozumienia.

Ustawodawca nie reguluje sposobu zawarcia porozumienia. Wobec

czego mając na uwadze, zasadę stanowiącą, że „co nie jest

prawem zabronione, jest dozwolone” oraz zasadę wolności

układowej, wskazujemy że porozumienie może zostać zawarte

w dowolnej formie (również w formie ustnej).

Niemniej, z uwagi na wprowadzony obowiązek przekazania

porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy, porozumienie
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powinno mieć co najmniej formę dokumentową. W aktualnej

sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, możemy przyjąć, że

do ustalenia warunków porozumienia dojdzie za pośrednictwem

środków porozumiewania się na odległość, a strony zawrą

porozumienie w formie elektronicznej (podpisane profilem

poświadczonym ePUAP, podpisem elektronicznym, itp.), która to od

dnia wejścia w życie została zrównana z oświadczeniem woli

złożonymw formie pisemnej.

Jednocześnie nie widzimy przeszkód do zawarcia porozumienia

w formie dokumentowej. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym do

zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza

złożenie oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób

umożliwiający ustalenie osoby składające oświadczenie, wobec

czego oświadczenie woli może nastąpić przez wiadomość e-mail,

sms oraz każdą inną.

Wobec powyższych możliwości zawarcia porozumienia,

wskazujemy, że zawiadomienia OIP pracodawca może dokonać

również za pośrednictwem wiadomości e-mail, lecz bezpieczniejsze

i pewniejsze będzie przekazanie osobiście w siedzibie OIP lub za

pośrednictwem poczty. Należy również mieć na uwadze, że OIP nie

jest władny do wydania zgody lub czynienia jakichkolwiek uwag
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wobec porozumienia. Przekazanie ma jedynie charakter

informacyjno-porządkowy.

Okres na jaki można zawrzeć porozumienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 9[1] KP porozumienie można zawrzeć na

okres maksymalnie 3 lat. Jednocześnie porozumienie może wejść

w życie od razu z dniem zawarcia. Ustawodawca nie nakłada na

strony obowiązku uzyskania zgody od OIP oraz nie wprowadza

swoistego vacatio legis.
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Nie można tracić z pola widzenia tego, że strony mogą umówić się

w porozumieniu na jego wcześniejsze wypowiedzenie. Jest możliwe

wprowadzenie do porozumienia klauzuli dokonania rozwiązania

porozumienia na wzór art. 2417 § 3 KP. Należy pamiętać, że strony

nie mogą odwołać się, iż do porozumienia stosuje się powyższy

artykuł, a jedynie mogą zawrzeć takowa regulację jako jeden

z punktów porozumienia.
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