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Pomoc Prawna Antywirusowa 
Dla Klientów Kancelarii i firm współpracujących 

 
 

 
S z a n o w n i  P a ń s t w o, 
 
 

w związku z pandemią koronawirusa, znacznie wpływającą na ograniczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy i 
oddajemy w Państwa ręce zbiór porad z zakresu najważniejszych gałęzi prawa. Naszym celem 
jest wsparcie Państwa w tym ciężkim okresie. Sytuacja w Kraju i na Świecie jest bardzo 
dynamiczna. Będziemy na bieżąco i w miarę możliwości aktualizować informacje. 

 

 

W przypadku pytań prawnych dotyczących zaistniałej sytuacji, proszę pisać do nas na adres 
mailowy: kancelaria@gumula-kubicka.pl 

 
 

 
Zespół Kancelarii 

Gumula-Kubicka Adwokaci 

 

 
 

 
 

 

 

Kraków, dnia 21-03-2020 r. 
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KORONAWIRUS A WYKONYWANIE UMÓW 

Niemal każdy przedsiębiorca zawiera umowy. Zawarte umowy należy wykonać. Czasem 
może to jednak okazać się niemożliwe. W szczególności w czasie obecnie panującej 
pandemii koronawirusa, która ma głęboki wpływ na gospodarkę. 

Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Istnieje kilka możliwości. 

SIŁA WYŻSZA 

Definicja 

W polskim prawie nie znajdziemy definicji pojęcia „siły wyższej”. To praktyka, w tym 
orzeczenia sądowe podpowiadają, że jest to zdarzenie, co do którego łącznie muszą zostać 
spełnione następujące przesłanki: 

• zdarzenie o charakterze zewnętrznym (źródło zdarzenia znajduje się poza sferą 
działania osoby odpowiedzialnej za szkodę); 

• zdarzenie niemożliwe do przewidzenia – nieoczekiwane, nagłe, nie do przewidzenia 
przy zachowaniu należytej staranności, 

•  zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec – chodzi o sytuację nieuchronną, 
niemożliwą do uniknięcia. 

Do zdarzeń określanych jako siła wyższa najczęściej zalicza się zdarzenia wywołane 
działaniami wojennymi, klęski żywiołowe (powodzie, pożary). Jak dotąd nie mieliśmy raczej do 
czynienia z sytuacją, w której polskie sądownictwo uznałoby epidemię za siłę wyższą. Jednak 
patrząc na siłę i rozwój koronawirusa oraz ogłoszenie ogólnej pandemii wirusa, naszym 
zdaniem w przynajmniej niektórych branżach, możliwe jest zakwalifikowanie wybuchu 
pandemii koronawirusa COVID-19 jako zdarzenia o charakterze siły wyższej. 

 

Odpowiedni zapis w umowie 

Pierwsze, co zazwyczaj przychodzi do głowy w sytuacji nadzwyczajnej, która nie pozwala 
nam wykonać umowy, to powołanie się na okoliczność siły wyższej. Czy zawsze możemy to 
zrobić? 

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy zapis o sile wyższej znajduje się w umowie. Taki 
zapis może brzmieć jak w przykładzie poniżej: 
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PRZYKŁAD: 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Umowie 
jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie to jest bezpośrednio spowodowane 
zaistnieniem Siły Wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją jakiekolwiek zdarzenie poza 
kontrolą Stron, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w całości lub 
w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Każda ze Stron może 
powołać się na siłę wyższą, pod warunkiem, że niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o 
jej zaistnieniu. Za wypadki Siły Wyższej uważane będą w szczególności następujące wydarzenia: 

działanie żywiołów, powódź, wypadek, pożar, wybuch, 

wojna, groźba wojny, działanie terrorystyczne, mobilizacja, zamieszki, rebelia, sabotaż, powstanie, 
niepokój społeczny lub rekwizycja, 

strajk, lokauty lub inne handlowe lub przemysłowe spory, w których biorą udział pracownicy 
Zamawiającego. 

REGULACJE PRAWNE  

czyli co możemy zrobić, gdy w umowie brak zapisu o sile wyższej 

W wielu umowach nie znajdziemy zapisu o sile wyższej. Nie oznacza to jednak sytuacji bez 
wyjścia. W takim przypadku możemy odwołać się do ogólnych zapisów kodeksu cywilnego. 
W niniejszym opracowaniu skupiamy się na sytuacjach problemu z wykonaniem umowy z 
uwagi na czynniki zewnętrzne (np. koronawirus). Trzeba pamiętać, że umowy zawierane przez 
przedsiębiorców, często zawierają dodatkowe możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia 
umowy oraz ograniczenia w tym zakresie. W przypadku, gdy w umowie brak jest precyzyjnych 
postanowień, zastosowanie mogą mieć wskazane poniżej zapisy. 

 

Art. 471 Kodeksu cywilnego 

„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. 

Za takie okoliczności niewątpliwie można uznać właśnie siłę wyższą. 

Kwalifikacja koronawirusa jako siły wyższej zwalnia jednak wyłącznie z odpowiedzialności 
odszkodowawczej. Nie znaczy to, że dłużnik nie jest zobowiązany do wykonania umowy, 
czyli np. zapłaty czynszu za wynajmowany lokal. Oznacza to, że gdy sprawa trafi przed sąd 
to najprawdopodobniej nie orzeknie on obowiązku zapłaty odszkodowania, jednakże tylko 
pod warunkiem, że fakt wystąpienia epidemii i jej skutki są w bezpośrednim związku z 
niewykonaniem umowy. 
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Należy także zwrócić uwagę, że siłą wyższą nie będzie samo powołanie się na wystąpienie 
wirusa (chyba, że samemu się zachoruje), ale na jego skutki i konsekwencje, jak na przykład: 
zamknięcie granic i ograniczenie ruchu towarowego (wpływ np. na firmy transportowe), zakaz 
zgromadzeń i eventów (wpływ np. na firmy eventowe), zamknięcie muzeów (wpływ np. na 
firmy świadczące usługi przewodnika). Odpowiednie udokumentowanie takich okoliczności 
będzie miało kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnego sporu sądowego. 

 

Art. 357(1) Kodeksu cywilnego 

[Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków] 

Zgodnie z tą klauzulą, gdyby w sytuacji nadzwyczajnej i niemożliwej do przewidzenia 
wykonanie umowy było nadmiernie trudne lub groziłoby zainteresowanej stronie rażącą stratą 
w sytuacji, w której nie dało się tego przewidzieć przed zawarciem umowy, sąd może 
zadecydować o tym, w jaki sposób umowa powinna być wykonana, określić wysokość 
wzajemnych świadczeń, a nawet uznać o rozwiązaniu umowy. Stosowana jest ona w 
przypadku konfliktu stron i chroni przed zdarzeniami, których strony nie przewidziały w trakcie 
kształtowania treści umowy. 

Jako nadzwyczajną zmianę stosunków należy zrozumieć przede wszystkim zmianę 
stosunków społecznych i gospodarczych, na co koronawirus niewątpliwie ma wpływ.  

 

Art. 475 Kodeksu cywilnego 

[Niemożliwość świadczenia] 

Oznacza, że jeżeli po zawarciu umowy, jej wykonanie przez jedną ze stron stało się 
niemożliwe z przyczyn, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, jej obowiązek 
świadczenia wygasa. Co to oznacza w praktyce? 

Niemożliwość świadczenia oznacza, że tego świadczenia w danych okolicznościach nie 
mógłby wykonać nikt inny i stan ten jest trwały. 

Wygaśnięcie świadczenia oznacza, że żadna ze stron nie jest już zobowiązana do dalszego 
wykonania umowy. ALE – strona zobowiązana jest wydać drugiej stronie to, co otrzymała w 
zamian za dotychczas uzyskane świadczenie. 

 

Art. 495 Kodeksu cywilnego 

[Niemożliwość niezawiniona] 

Zapis ten dotyczy tzw. umów wzajemnych (świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem 
świadczenia drugiej). Zgodnie z tym zapisem, jeżeli jedno ze świadczeń stało się niemożliwe 
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do spełnienia na skutek okoliczności, za które żadne ze strony odpowiedzialności nie ponosi, 
to nie można od drugiej strony żądać w tym wypadku świadczenia wzajemnego, a gdy już je 
strona otrzymała to zobowiązana jest ona do jego zwrotu. Nadto, można odstąpić od umowy, 
jeżeli ze względu na charakterystykę tego zobowiązania lub cel umowy stało się ono bez 
znaczenia dla strony. Czyli umowa przestaje obowiązywać. 

Istnieje grupa umów, które mogą być rozwiązane także wg reguł ściśle wskazanych w 
ustawie. Na przykład: umowa dostawy (art. 610 KC) – od której można odstąpić, w sytuacji, 
gdy dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, aby dokonał dostawy w umówionym terminie. W takiej sytuacji druga strona 
umowy, może od niej odstąpić. 

Czy pandemia, epidemia, zagrożenie wirusem, zagrożenie epidemiologiczne, koronawirus 
będą uznawane za siłę wyższą - pokaże praktyka. Istnieje wysokie przekonanie, że tak będzie. 
Z pewnością będzie to zależało od: zbadania konkretnego przypadku, analizy zapisów 
konkretnej umowny oraz branży, w której działa przedsiębiorca (wprowadzenie stanu 
zagrożenia epidemią i odwołanie imprez masowych będzie miało inny wpływ na firmy 
eventowe, a inny na firmy z sektoru IT). 

PORADA dla Przedsiębiorcy 

W związku z powyższym i z aktualną sytuacją zalecamy wykonanie następujących kroków: 

✔ podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia i modyfikacji umowy na zasadzie 
porozumienia stron, 

✔ wykonanie audytu umowy i jej postanowień (siła wyższa, kary umowne, możliwość 
wyjścia z umowy, renegocjacje umowy), 

✔ zakwalifikowanie umowy do właściwego typu umowy (z uwagi na szczegółowe 
uregulowania rozwiązania umów bądź odstąpienia od nich zarezerwowane dla 
konkretnych typów kontraktów), 

✔ przygotuj się do ewentualnego sporu: 

• zabezpiecz dowody, 

• sprawdź dostępne możliwości dochodzenia roszczeń (sąd, mediacja), 

• oceń szanse w postępowaniu sądowym, 

✔ skorzystanie z pomocy profesjonalisty w przypadku niemożności lub przypuszczenia 
niemożności wykonanie należytego umowy. 
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KORONAWIRUS A RODO 

Większość firm i instytucji nakierowuje swoje działania w głównej mierze na przetrwanie 
okresu epidemii i zachowanie ciągłości pracy. W tym celu większość przedsiębiorstw 
zdecydowała się wprowadzić i umożliwić pracownikom pracę zdalną. Zaczęto korzystać w 
zwiększonym zakresie z komunikatorów, przesyłania dokumentów czy umieszczania ich w 
chmurze.  

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem przedsiębiorcy zastanawiają się także 
nad działaniami zabezpieczającymi, jakie mogą podjąć w swoich zakładach pracy, żeby 
zabezpieczyć siebie i pracowników przed zakażeniem, a także by pomóc w zahamowaniu 
rozprzestrzeniania się wirusa. 

Czy ogłoszona w związku z koronawirusem specustawa ogranicza zarządzenia RODO?  

Absolutnie nie. Oczywiście gdyby pojawiła się konieczność ograniczenia wytycznych 
dotyczących ochrony danych osobowych celem walki z wirusem, tak by się stało. Przepisy o 
ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w 
związku z walką z koronawirusem. Jednak obecna sytuacja nie zwalnia przedsiębiorców 
z obowiązku stosowania i przestrzegania przepisów RODO, a działania podejmowane 
przez przedsiębiorców powinny być zgodne z przepisami, w tym dotyczącymi ochrony 
danych osobowych. 

Na co zwrócić uwagę, by działania pracodawcy były zgodne z RODO? 

Oświadczenie o miejscu odpoczynku 

Przedsiębiorcy coraz częściej pytają swoich pracowników i osób odwiedzających ich zakłady 
pracy o to, dokąd ostatnio podróżowali, o bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi oraz 
stan zdrowia danej osoby (podwyższoną temperaturę, kaszel, itp.). 

 

Na dzień przygotowania niniejszej publikacji, Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, 
że pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania takich informacji. W naszej ocenie, 
pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika dot. jego miejsca pobytu 
powołując się na uzasadniony prawnie interes pracodawcy (art. 6 (1) (f) RODO), którym w tym 
przypadku będzie ochrona zdrowia pracowników oraz innych osób przebywających na 
terenie zakładu pracy. Inną z przesłanek legalizujących takie zapytanie, którą można w tym 
zakresie wziąć pod uwagę, jest art. 6 (1) (d) RODO, tj. przetwarzanie danych niezbędne dla 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. 



Strona 8 z 16 

 

 
kancelaria@gumula-kubicka.pl 
www.gumula-kubicka.pl 
 
[+48] 609 610 013 
 
ul. Dominikanów 32/67 
31-409 Kraków 

Odnośnie zbierani informacji o stanie zdrowia w chwili obecnej najlepiej naszym zdaniem 
pobrać zgodę od takiej osoby (art. 9 (2) (a) RODO).  

 

Pomiar temperatury ciała 

Coraz częściej pracodawcy wychodzą z inicjatywą pomiaru temperatury ciała pracownika. 
Naszym zdaniem najlepszym wyjściem jest zobowiązanie pracownika do samodzielnego 
pomiaru temperatury i w przypadku uzyskania wyniku podwyższonej temperatury, 
przekazania tej informacji pracodawcy. Sam wynik pomiaru temperatury ciała będzie jednak 
stanowić informację wrażliwą o stanie zdrowia pracownika. Stąd najlepszym wyjściem będzie 
uzyskanie zgody takiej osoby na gromadzenie i przetwarzanie tej informacji. 

 

Praca zdalna – o czym trzeba pamiętać 

W przypadku zmiany organizacji trybu pracy, należy pamiętać m.in. o: 

✔ ocenie ryzyka wynikającego z przetwarzania danych w nowych warunkach, 

✔ wdrożenie rozwiązań, które odpowiednio zabezpieczą zgodne z prawem 
przetwarzanie danych, 

✔ korzystanie z bezpiecznych narzędzi pracy poza biurem (bezpieczne połączenia 
sieciowe, szyfrowanie danych, ochrona sprzętu, używanie haseł, tworzenie kopii 
awaryjnych), 

✔ przeszkolenie pracowników i zadbanie o to, by mieli właściwą wiedzę i podejście do 
pracy z danymi osobowymi, 

✔ przeprowadzenie doraźnych audytów prawnych i informatycznych celem wykrycia 
ewentualnych nieprawidłowości. 
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KORONAWIRUS A UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE 

Problemy gospodarcze wynikające z epidemii koronawirusa prawdopodobnie przyczynią się 
do wzrostu liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W niektórych 
przypadkach ilość długów powstałych w związku z przestojem działalności będzie skutkować 
utratą płynności finansowej. Dlatego przedsiębiorcy powinni zawczasu podjąć odpowiednie 
działania restrukturyzacyjne, wynegocjować z kontrahentami nowe warunki współpracy, 
podjąć negocjacje z wierzycielami finansowymi celem wypracowania wspólnych rozwiązań. 
W niektórych przypadkach klauzula siły wyższej w umowie albo sądowa zmiana umowy 
również będzie pomocna.  

W ostateczności jednak może okazać się konieczne złożenie do sądu wniosku 
restrukturyzacyjnego, a nawet wniosku o ogłoszenie upadłości (własnej lub kontrahenta). 

Okoliczność, że niewypłacalność jest skutkiem pandemii koronawirusa nie zwalnia z 
obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie chroni reprezentantów 
dłużnika przed odpowiedzialnością za nieterminowe zgłoszenie wniosku. Obowiązek ten 
posiada każdy przedsiębiorca. 

W niniejszym opracowaniu znajdują się informacje dotyczące przedsiębiorców. Trzeba jednak 
pamiętać, że upadłość może zgłosić także osoba fizyczna. W dniu 24 marca 2020 r. ma wejść 
w życie nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe poszerzająca możliwości 
oddłużania konsumentów (osób fizycznych), którzy stali się niewypłacalni. 

 

Kiedy może zostać wszczęte postępowanie upadłościowe? 

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone wyłącznie w stosunku do dłużnika, który 
stał się niewypłacalny. Przepisy prawa przewidują dwie niezależne przesłanki 
niewypłacalności: 

• niewypłacalność dłużnika, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych (przyjmuje się, że stan ten ma dotyczyć 3 
miesięcy), 

• niewypłacalność dłużnika, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość 
jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 (dwadzieścia 
cztery) miesiące. 

Przyjmuje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy 
miesiące. Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało 
się wymagalne. Wtedy też rozpoczyna się bieg termin do złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości. 
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W przypadku powstania stanu niewypłacalności, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o 
ogłoszenie upadłości. Jest to jego obowiązek. 

 

Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe? 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik – czyli przedsiębiorca, który 
stał się niewypłacalny, jak i wierzyciel dłużnika, który stracił płynność. 

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dla dłużnika wynosi trzydzieści dni, licząc 
od dnia, w którym powstał stanu niewypłacalności. W przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, to na nich ciąży obowiązek dopełnienia obowiązku 
złożenia wniosku upadłościowego. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest sformalizowanym pismem procesowym. Opłata sądowa 
wynosi 1 000 zł, zaś zaliczka na wydatki to obecnie kwota ok. 5.200,00 zł.  

 

Restrukturyzacja zamiast upadłości 

Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla dłużników niewypłacalnych lub 
zagrożonych niewypłacalnością. Nad złożeniem wniosku o restrukturyzację należy 
zastanowić się w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie pozasądowo wynegocjować ze 
wszystkimi kontrahentami zmiany warunków spłaty zadłużenia, a jednocześnie wiemy, że w 
takiej sytuacji nie damy sobie rady z regulowaniem zobowiązań. O losach restrukturyzacji w 
dużej części decyduje większość wierzycieli. 

O złożeniu wniosku o restrukturyzację warto pomyśleć wcześniej, czyli tuż po pojawieniu się 
zagrożenia niewypłacalności i pierwszych trudności finansowych. Daje to duże szanse na 
zakończenie restrukturyzacji sukcesem. 

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ma za zadanie doprowadzić do 
zawarcia między dłużnikiem a wierzycielami porozumienia pozwalającego na spłatę 
zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu działalności przedsiębiorstwa. 

 

O co można wnosić w propozycjach porozumienia w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym? 

Propozycje układu z wierzycielem mogą przewidywać na przykład: 

• rozłożenie spłaty na raty, 

• odroczenie terminu zapłaty, 

• zmniejszenie zadłużenia, 

• ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności, 
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• udzieleni kredytu lub pożyczki dłużnikowi, 

Złożenia wniosku o restrukturyzację nie zwalnia ze złożenia wniosku o upadłość w 
odpowiednim terminie. Dopiero moment otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
zwalnia z tego obowiązku. Dlatego przedsiębiorcy często składają oba wnioski jednocześnie. 
Pierwszeństwo w rozpoznaniu ma wniosek o restrukturyzację. 

 

Obowiązek zgłoszenia upadłości, a klauzula siły wyższej w umowach 

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy skoro ich niewypłacalność wynika z konsekwencji 
epidemii koronawirusa i mają klauzulę siły wyższej w umowach, to są zwolnieni z konieczności 
zgłoszenia wniosku o upadłość. 

Zapisy o sile wyższej pozwalają uniknąć odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź 
nawet niewykonanie umowy, jeżeli jest ono skutkiem okoliczności, na które strona nie miała 
wpływu. Niektóre kontrakty pozwalają całkowicie zawiesić wykonanie umowy na czas trwania 
siły wyższej. Wszystko zależy od treści klauzuli o sile wyższej w umowie. W jednej umowie 
klauzula siły wyższej może pozwolić na nieuregulowanie zobowiązania, w innej jedynie 
zwalnia z kary umownej. W sytuacji, w której klauzula siły wyższej nie zwalnia z 
nieuregulowania zobowiązania, a  przedsiębiorca nie będzie w stanie wykonać zobowiązania 
głównego, będzie on zobowiązany do podjęcia działań restrukturyzacyjnych lub nawet 
ogłoszenia upadłości. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY  

W CZASACH EPIDEMII 

Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy zatrudniający mają obowiązek dbania o zdrowie i życie 
pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Sytuacja epidemiologiczna nie zwalnia z tych zadań. Nowa sytuacja postawiła przed 
pracodawcami wiele wyzwań. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na niektóre pytania 
odnośnie praw i obowiązków pracodawcy w czasie epidemii. 

 

Czy pracodawca może skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej bez 

jego zgody? 

Tak. Taką możliwość wprowadza bezpośrednio specustawa, która obowiązuje od 8 marca 
2020 r.  

Pracodawca może zatem wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej, czyli 
pracy określonej w umowie o pracę, przez czas oznaczony, poza miejscem jej stałego 
wykonywania. Praca zdalna nie wymaga zgody pracownika i musi on zastosować się do 
takiego polecenia służbowego. W przeciwnym razie naraża się na naruszenie swoich 
obowiązków pracowniczych. Jeśli pracownik wnosi o skierowanie go do pracy zdalnej, 
pracodawca może mu odmówić.  

Polecenie służbowe pracy zdalnej można wydać ustnie, pisemnie, nawet mailowo. Polecenie 
to powinno określać czas pracy zdalnej (czyli okres czasu, przez który praca w formie zdalnej 
ma trwać) oraz miejsce jej wykonywania (dom lub inne miejsce). Nakaz pracy zdalnej nie 
musi zawierać uzasadnienia, choć zgodnie ze specustawą polecenie pracy zdalnej może 
być wydane tylko w celu przeciwdziałania COVID-19.  

Trzeba pamiętać, że polecenie pracy zdalnej nie zwalnia pracodawcy z obowiązku 
dbania o zdrowie i życie pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Jeśli firma zleca pracę z domu, to powinna poinformować o konieczności 
przestrzegania zasad bhp, zgłaszania nieprzewidzianych zdarzeń, pozostawania w kontakcie 
z pracodawcą i do jego dyspozycji. Jeśli w trakcie pracy zdalnej dojdzie do wypadku, to 
będzie on kwalifikowany jako wypadek przy pracy. 

Oczywiście praca zdalna możliwa jest wtedy, gdy charakter pracy umożliwia jej wykonywanie 
poza stałym miejscem pracy. 

Aby praca zdalna w przedsiębiorstwie przebiegała w sposób prawidłowy zalecamy 
wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej. Do czasu wprowadzenia regulaminu wszelkie 
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kwestie powinny być zawarte w poleceniu służbowym, na podstawie którego pracownik 
kierowany jest do pracy zdalnej. 

 

Co w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę, która nie może być wykonywana 

zdalnie? 

Część pracowników, np. pracujący na produkcji czy w usługach, nie może wykonywać 
swoich obowiązków zdalnie. A ich zdrowie i życie przecież również pracodawca powinien 
chronić. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? W pierwszej kolejności należy podjąć 
działania organizacyjne, które ograniczają ryzyko zakażeń.  Na przykład wstrzymać delegacje, 
wstrzymać organizowanie spotkań z uczestnictwem większej ilości osób, zapewnić środki 
odkażające i inne pomagające w walce z wirusem. Dalej należy opracować drogę 
postępowania, która ograniczy ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa, czyli procedurę 
na wypadek podejrzenia, że do pracy stawiła się osoba chora lub mogąca mieć styczność z 
osobą chorą. 

 

Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu siły wyższej w trybie 

natychmiastowym? 

Polskie prawo pracy nie wskazuje siły wyższej, jako przesłanki rozwiązania umowy o pracę.  

Naszym zdaniem w chwili obecnej powołanie się na siłę wyższą jako podstawę rozwiązania 
stosunku pracy jest w polskim prawie pracy w zasadzie niemożliwe z uwagi na obowiązującą 
zasadę uprzywilejowania pracownika. 

 

Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony jedynie z powodu 

koronawirusa? 

Rozwiązanie umowy o pracę ze strony pracodawcy wymaga jego oświadczenia 
skierowanego do pracownika wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania 
umowy. Stan zagrożenia epidemicznego może, ale nie musi zostać uznany za wystarczającą 
przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas 
nieoznaczony.  

Inaczej wygląda sytuacja, gdy konsekwencją zagrożenia epidemicznego jest dla przykładu 
likwidacja stanowiska pracy. Wtedy, jeżeli jest to przyczyna prawdziwa i realna (faktyczna) i 
ją uzasadnimy, może stanowić zasadną podstawę wypowiedzenia umowy. 
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Wpływ pandemii na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia możliwe jest zgodnie z polskim prawem z 
winy pracownika.  Wina pracownika ma miejsce m.in. w razie ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków pracowniczych, np. gdy pracownik bezzasadnie odmawia 
stawienia się do pracy. Oczywiście przy założeniu, że warunki pracy odpowiadają przepisom 
i warunkom bhp oraz gdy warunki te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenie dla zdrowia. 

Rozwiązanie umowy bez winy pracownika możliwe jest wtedy, gdy: 

• pracownik jest niezdolny do pracy wskutek przedłużającej się choroby, 

• w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy trwającej dłużej niż 1 
miesiąc (nie dotyczy sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie 
pobierania z tego tytułu zasiłku oraz nie dotyczy przypadku odosobnienia pracownika 
ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i 
zasiłku). 

 

Czy można skierować pracownika na urlop bezpłatny bez jego zgody? 

Urlopu bezpłatnego pracodawca może udzielić na pisemny wniosek pracownika. Oznacza 
to, że pracodawca nie może zmusić do pójścia na urlop bezpłatny. Należy pamiętać, że 
pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie otrzymuje wynagrodzenia, nie nabywa 
prawa do urlopu wypoczynkowego, nie ma prawa do zasiłku chorobowego oraz świadczeń 
socjalnych związanych z pozostawaniem w zatrudnieniu. 

 

Przestój w zakładzie pracy 

Ogłoszenie przestoju w zakładzie pracy oznacza sytuację, gdy pracownik jest gotów do 
wykonywania pracy, ale nie może jej świadczyć z przyczyn dotyczących pracodawcy. W 
takiej sytuacji, za czas niewykonywania pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie. 
Zasadą jest, że wypłacane powinno być 100 % wynagrodzenia wynikającego z osobistego 
zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 
należy się 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak 
niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
odrębnych przepisów.  

Przestój może być spowodowany nieoczekiwaną przerwą w pracy uzależnioną od przyczyn 
zewnętrznych (jak np. epidemia), w związku z tym należy uznać, że konieczność zamknięcia 
zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy, 
choć nie będzie to przyczyna zawiniona. 
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PORADA dla Przedsiębiorcy - pracodawcy 

W związku z aktualnymi przepisami prawa pracy, proponujemy rozważenie skorzystania z 
następujących możliwości: 

✔ porozumienie się z pracownikiem w kwestii wykorzystania bieżącego urlopu 
wypoczynkowego (wyłącznie za zgodą pracownika); 

✔ skierowanie pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik ma 
zaległy urlop (w zakresie tego zaległego urlopu nie jest wymagana zgoda pracownika) 
lub pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia; 

✔ odebranie zaległych godzin nadliczbowych; 

✔ czasowe zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy (przy zachowaniu 
pełnego wynagrodzenia); 

✔ powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, 
odpowiadającej kwalifikacjom pracownika; 

✔ nakazanie pracy w godzinach nadliczbowych, gdy brak jest personelu, a nadgodziny 
wymagane są potrzebą pracodawcy, 

✔ zarządzenie pracy zdalnej; 

✔ podpisanie porozumienia z pracownikiem odnośnie pracy i płacy. 
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Zespół Kancelarii Gumula-Kubicka cały czas monitoruje regulacje, doniesienia medialne i 
planowane nowelizacje i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy 
w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania.  

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości.  

 

 

Zespół Kancelarii 

Gumula-Kubicka Adwokaci 

 

 

DANE KONTAKTOWE 

 
 

Katarzyna Gumula-Kubicka 
Kancelaria Adwokacka 

Ul. Szlak 65/1008 Kraków 
Tel: 609 610 013 
Email: kancelaria@gumula-kubicka.pl 

 

 

 

Prezentowane w niniejszym opracowaniu treści mają charakter abstrakcyjny, wyłącznie informacyjny i nie stanowią 
porady prawnej. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność 
lub nieaktualność informacji oraz za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Osoby 
zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii 
omawianych w tym opracowaniu proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Gumula-Kubicka 
Adwokaci. 


