
Porozumienie z art. 15 zf specustawy o COVID-19  
versus  

Porozumienia z art. 9 (1) kp oraz art. 23 (1a) kp  
 Art. 15zf specustawy Art. 9 (1) kodeksu 

pracy 
Art. 23 (1a) kodeksu 
pracy 

Kto może stosować 
(wielkość 
pracodawcy) 

Każdy pracodawca bez 
względu na ilość 
zatrudnianych 
pracowników 

Każdy pracodawca 
bez względu na ilość 
zatrudnianych 
pracowników 

Pracodawca 
zatrudniający mniej niż 
20 pracowników 

Czego może dotyczyć 
porozumienie? 

Stosowania mniej 
korzystnych warunków 
zatrudnienia 
pracowników niż 
wynikające z umów o 
pracę zawartych z tymi 
pracownikami (np. 
zmniejszenie czy 
likwidacja premii albo 
dodatków) 

Zawieszenia w 
całości lub w części 
wewnętrznych 
przepisów prawa 
pracy, określających 
prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy  
(np. zmniejszenie 
czy likwidacja premii 
albo dodatków) 

Stosowania mniej 
korzystnych warunków 
zatrudnienia 
pracowników niż 
wynikające z umów o 
pracę zawartych z tymi 
pracownikami (np. 
zmniejszenie czy 
likwidacja premii albo 
dodatków) 

Czy musi być 
pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej 
pracodawcy?  

Tak, musi dojść to 
spadku obrotów o 15% 
(po 1 stycznia 2020) lub 
25% (w miesiącu, rok do 
roku)  

Tak, ale nie ma 
żadnych wartości 
progowych 

Tak, ale nie ma 
żadnych wartości 
progowych 

Co z układem 
zbiorowym pracy? 

Porozumienie może być 
zawarte, 
obowiązywanie ZUZP 
nie ma znaczenia dla 
zawarcia porozumienia, 
po zawarciu 
porozumienia 
postanowień ZUZP nie 
stosuje się  

Porozumienie może 
być zawarte, po 
zawarciu 
porozumienia 
postanowień ZUZP 
nie stosuje się; jeżeli 
ZUZP obowiązuje, 
konieczne jest 
zawarcie 
dodatkowego 
porozumienia z art. 
241 (27) kp,  

Porozumienie nie 
może być zawarte 
jeżeli ZUZP obowiązuje 

Z kim pracodawca 
zawiera 
porozumienie?  

Ze związkami 
zawodowymi, a w razie 
ich braku z 
reprezentacją załogi, a 
jeżeli z powodu COVID-
19 wybory nie są 
możliwe – z inną, 
wcześniej wybraną 
reprezentacją (np. do 
celów ZFŚS) 

Ze związkami 
zawodowymi, a w 
razie ich braku z 
reprezentacją załogi  

Ze związkami 
zawodowymi, a w 
razie ich braku z 
reprezentacją załogi  

Na jaki okres można 
zawrzeć porozumienie 

Przepisy nie określają 
długości trwania 
porozumienia 

Maksymalnie na 3 
lata 

Maksymalnie na 3 lata 

Czy porozumienie 
trzeba zgłosić do PIP? 

Tak, w ciągu 5 dni od 
zawarcia 

Tak, ale przepis nie 
wskazuje terminu 

Tak, ale przepis nie 
wskazuje terminu 

Czy porozumienie 
wymaga zmiany 
umów o pracę? 

Nie wymaga, wchodzi w 
życie automatycznie 

Nie wymaga, 
wchodzi w życie 
automatycznie 

Nie wymaga, wchodzi 
w życie automatycznie 

 


