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ZMIANY W PRAWIE PRAC Y – USTAWA O ŁAGODZENIU SKUT KÓW KRYZYSU 
EKONOMICZNEGO 
 
Pragniemy poinformowa ć, Ŝe Prezydent RP podpisał ustaw ę z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i prz edsiębiorców, opracowan ą w ra-
mach tzw. rz ądowego pakietu antykryzysowego. Poni Ŝej przedstawiamy najistotniejsze 
zmiany w zakresie prawa pracy, które zostan ą wprowadzone now ą ustaw ą. 
 
Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 
1 lipca 2009 roku (dalej: Ustawa), przewiduje nowe formy pomocy publicznej dla przedsiębior-
ców. Pomoc będzie udzielana od dnia wejścia w Ŝycie Ustawy do końca 2011 roku. 
 
Ustawa wprowadza pojęcie przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych, dla któ-
rych przewidziano wsparcie z Funduszu Pracy (FP) lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP).  Pozostałe rodzaje pomocy publicznej przewidzianej Ustawą (np. moŜ-
liwość wprowadzenia dłuŜszych okresów rozliczeniowych, elastycznych godzin pracy, ograni-
czeń w zawieraniu umów na czas określony) przewidziane są dla wszystkich przedsiębiorców, 
niezaleŜnie od ich wielkości czy sytuacji ekonomicznej.  
 
Przedłu Ŝenie okresu rozliczeniowego 
 
Ustawa umoŜliwia wszystkim przedsiębiorcom przedłuŜenie okresu rozliczeniowego w zakresie 
czasu pracy do 12 miesięcy (obecnie obowiązuje 4 miesięczny okres rozliczeniowy), jeśli jest to 
uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu 
pracy i nie narusza zasad bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. NaleŜy podkreślić, Ŝe w kaŜ-
dym miesiącu przedłuŜonego okresu rozliczeniowego pracownik musi otrzymywać wynagrodze-
nie nie niŜsze niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę.   
 
Indywidualny rozkład czasu pracy  
 
Ustawa daje takŜe moŜliwość wprowadzenia elastycznego czasu pracy niektórym lub wszystkim 
pracownikom.  Przedsiębiorca moŜe zastosować róŜne godziny rozpoczynania i kończenia pracy 
(wówczas praca ponownie wykonywana w tej samej dobie nie stanowi godzin nadliczbowych, 
przy czym naleŜy bezwzględnie zachować okresy minimalnego dobowego i tygodniowego okre-
su wypoczynku pracowników).   
 
Ograniczenia w zawieraniu umów na czas okre ślony 
 
Zgodnie z Ustawą pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na czas określony w tym 
samym pracownikiem w okresie nie dłuŜszym niŜ 24 miesiące. Za kolejną umowę zawartą na 
czas określony będzie uwaŜana umowa popisana przed upływem 3 miesięcy od wygaśnięcia lub 
rozwiązania poprzedniej umowy na czas określony. Nowe przepisy przewidują teŜ zmianę tzw. 
automatycznego przekwalifikowania umów zawartych na czas określony w umowy na czas nie-
określony. Dotychczas zmiana taka następowała w przypadku trzeciej umowy terminowej zawar-
tej z tym samym pracownikiem. Po wejściu w Ŝycie Ustawy, będzie konieczne wyliczenie łącz-



 
 
 

 

nego czasu przepracowanego przez pracownika u jednego pracodawcy na podstawie zawartych 
umów na czas określony – jeśli okres ten przekroczy 24 miesiące, umowa terminowa przekształ-
ci się w umowę zawartą na czas nieoznaczony (powyŜsza zasada nie dotyczy umów zawartych 
przed wejściem z Ŝycie Ustawy, których termin rozwiązania przypada po 31 grudnia 2011 roku – 
w takim przypadku umowa o pracę kończy się z upływem czasu, na który została zawarta). 
 
Uprawnienia przedsi ębiorcy w przej ściowych trudno ściach finansowych 
 
NajwaŜniejszym warunkiem uznania przedsiębiorcy za będącego w przejściowych trudnościach 
finansowych, jest spadek obrotów nie mniej niŜ o 25 %, liczony w ujęciu ilościowym lub warto-
ściowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 roku w porównaniu do tych samych 
3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.  Pomoc będzie 
udzielana tym przedsiębiorcom, którzy nie zalegają z zobowiązaniami publicznoprawnymi 
i składkami na FP oraz FGŚP. 
 
Przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych mogą:  
-  wprowadzić przestój ekonomiczny, na czas nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, kiedy to pracowni-

kowi naleŜeć się będzie wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
-  obniŜyć wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę na okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesię-

cy i nie więcej niŜ do połowy pełnego wymiaru czasu pracy, przy czym wynagrodzenie za 
pracę równieŜ ulega proporcjonalnemu obniŜeniu. 

 
KaŜde z powyŜszych rozwiązań, co do zasady, moŜe zostać wprowadzone układem zbiorowym 
pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli u danego przedsię-
biorcy nie działają organizacje związkowe, wówczas rozwiązania te wprowadza się w porozu-
mieniu z przedstawicielami pracowników. Wyjątkiem jest wprowadzenie przestoju ekonomiczne-
go, który wprowadzany jest samodzielną decyzją przedsiębiorcy. 
 
Rozwiązania te naleŜy uznać za korzystne dla przedsiębiorców, gdyŜ umoŜliwiają ograniczenie 
kosztów działalności związanej z zatrudnieniem pracowników. Dają one moŜliwość ograniczenia 
kosztów w przypadku zmniejszenia się zamówień na towary lub usługi i umoŜliwiają wprowadze-
nie tzw. „banku” godzin oraz odpowiednie ich wykorzystanie w zaleŜności od zapotrzebowania, 
co ma na celu dopomóc przedsiębiorcom przetrwać przejściowe trudności i uchronić miejsca 
pracy. 
 
Ustawa wejdzie w Ŝycie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw i będzie obo-
wiązywała do 31 grudnia 2011 roku. JednakŜe pomoc publiczna, określona w ustawie, będzie 
udzielana w latach 2009 i 2010 od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o 
zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 
 

* * * * * 
Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii 
prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 

 



 
 

 

 
 
 

 
Kontakt w biurze katowickim: / Contact in the Katow ice office: 
 
Tomasz Srokosz , Partner 
 
T: +48 32 731 68 50 
E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl 
 
 
Piotr Krupa, Partner 
 
T: +48 32 731 68 50 
E: piotr.krupa@ksplegal.pl 
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