
1
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Zaliczana do kategorii aktów prawnych należących do antykryzysowego 
ustawodawstwa pracy KryzysU została wydana z myślą o ochronie pracow-
ników przed rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawców w trybie re-
gulowanym ZwolGrupU. Mimo że w KryzysU nie wymieniono ZwolGrupU, 
związek tych aktów prawnych jest oczywisty, ponieważ niemal zawsze bez-
pośrednim następstwem kryzysowej sytuacji gospodarczej w indywidualnych 
stosunkach pracy są zwolnienia grupowe i indywidualne. Chroniąc pracowni-
ków przed zwolnieniami, KryzysU umożliwia pracodawcom utrzymanie stanu 
zatrudnienia sprzed jej wejścia w życie, tj. 22.8.2009 r., bez konieczności wy-
płacania zatrudnionym pracownikom gwarantowanego wynagrodzenia za pracę 
na poziomie przekraczającym stawki wynagrodzenia minimalnego.

Uchwalenie KryzysU przejściowo wywołuje istotne skutki prawne w obu 
sferach indywidualnych stosunków pracy: prywatno-prawnej, regulującej rela-
cje prawne między stronami umów o pracę (pracownikami i pracodawcami) 
oraz publiczno-prawnej, w której ważny wpływ na kształtowanie indywidual-
nych stosunków pracy mają związki między organami władzy publicznej (rzą-
dowymi i samorządowymi) a pracodawcami. W prywatno-prawnej sferze sto-
sunków pracy KryzysU zwiększa zakres swobody pracodawców w sprawach 
dotyczących kształtowania czasu pracy pracowników, zawierania umów o pracę 
na czas określony oraz zawieszania obowiązku dostarczania pracownikom pra-
cy i wypłacania im wynagrodzenia za pracę gwarantowanego obowiązujący-
mi przepisami prawa pracy. Z kolei w publiczno-prawnej sferze prawa pracy 
KryzysU określa zasady korzystania z różnych form pomocy publicznej pań-
stwa na rzecz przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach 
finansowych i pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców. Z uwagi 
na bezpośrednie zaangażowanie funduszy publicznych zarządzanych przez or-
gany administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje publiczne, zasady 
dysponowania środkami finansowymi gromadzonymi na funduszach celowych 
(FGŚP, FP, FS) zostały bardzo szczegółowo określone w przepisach rozdziału 3 
KryzysU oraz wydanych na podstawie tej ustawy dwóch rozporządzeń ministra 
właściwego do spraw pracy – rozp. o świadczeniach z FGŚP oraz rozp. o dofi-
nansowaniu z FP. Stopień szczegółowości, a zwłaszcza zakres wymagań okre-
ślonych w tych przepisach wobec potencjalnych beneficjentów (pracodawców 
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i pracowników), sprawia, że powyższe normy publicznego prawa pracy mogą 
mieć ograniczone znaczenie.

Pod koniec rozważań wprowadzających do analizy antykryzysowego usta-
wodawstwa pracy nasuwa się ogólna refleksja. Zarówno KryzysU, jak i inne 
normy potocznie określane jako „pakiet antykryzysowy” zostały wprowadzone 
w życie w czasie, kiedy państwa, w których najwcześniej ujawniły się symp-
tomy sytuacji kryzysowej, zaczęły przekazywać informacje o bliskim końcu 
kryzysu gospodarczego w świecie. Według zapewnień polityków Polska została 
w mniejszym stopniu niż inne państwa UE dotknięta kryzysem ekonomicznym. 
Wprowadzenie antykryzysowego ustawodawstwa pracy w okresie, w którym 
pojawiają się optymistyczne zapewnienia o stabilizacji gospodarki, musi zostać 
odebrane jako próba ochrony przedsiębiorców i pracowników przed skutkami 
kryzysu, który w polskiej gospodarce zaznaczył się co prawda mniej dotkliwie, 
ale który dopiero może nastąpić po zmianie na lepsze koniunktury gospodarczej 
w innych państwach bardziej nim dotkniętych. 

Z reguły antykryzysowe przepisy prawa pracy są wprowadzane w okresach 
postrzeganych przez władze państwowe jako szczególnie groźne dla okre-
ślonych interesów. W KryzysU nie zawarto preambuły, która określałaby ja-
kiekolwiek zagrożenia dla przedsiębiorców i pracowników. Ze sformułowań 
zamieszczonych w rozdziale 1 „Przepisy ogólne”, takich jak: „przejściowe 
trudności finansowe” (art. 2 pkt 8 KryzysU), „trudna sytuacja ekonomiczna” 
(art. 3 ust. 1 pkt 4 KryzysU), „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach 
finansowych” (art. 3 ust. 1 KryzysU in fine), należy wyprowadzić wniosek, że 
pierwsze polskie antykryzysowe ustawodawstwo pracy ma chronić strony sto-
sunków pracy (pracodawców i pracowników) przed kryzysem ekonomicznym, 
który właśnie się kończy. Z opublikowanego w prasie codziennej komentarza 
do KryzysU wynika, że „pakiet antykryzysowy” został przygotowany przez 
władze państwowe oraz partnerów społecznych. Ma on charakter kompromisu 
między interesami pracodawców i związków zawodowych1. Powyższy kom-
promis polega na przejściowym, do 31.12.2011 r., zawieszeniu we wszystkich 
zakładach pracy niektórych ochronnych przepisów powszechnego prawa 
pracy w części dotyczącej czasu pracy oraz zawierania umów o pracę na 
czas określony, a ponadto zarządzenie w niektórych zakładach pracy, będą-
cych w przejściowych trudnościach finansowych, przestoju ekonomicznego 
lub obniżenie norm czasu pracy i wyrażenie przez organizacje związkowe 
zgody na czasowe zawieszenie obowiązku wypłacania części wynagrodzenia 
gwarancyjnego pracownikom pozostającym w gotowości do świadczenia 

1 J. Męcina, P. Wojciechowski, Pakiet antykryzysowy, Rzeczp. Nr 1481/210 (8416) z 8.9.2009 r.; 
Nr 1482/211 (8417) z 9.9.2009 r.
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pracy. Antykryzysowe ustawodawstwo pracy, na które władzom państwowym 
przyzwolenie wydali partnerzy społeczni, stwarza nadzieję na możliwość prze-
prowadzenia dalszych, głębszych – i co najważniejsze – trwałych reform prawa 
pracy stanowionego przez władze państwowe. Największą korzyścią płynącą 
z faktu z uchwalenia przez Sejm KryzysU jest powszechnie aprobowana przez 
wszystkie zainteresowane strony opinia, że nadmiernie rozbudowane normy 
ochronne prawa pracy utrudniają, a nawet uniemożliwiają prowadzenie racjo-
nalnej gospodarki zasobami pracy w zakładach pracy.
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