
Czy pracownikowi, który odrzuci wypowiedzenie warunków
pracy i płacy będzie przysługiwała tzw. odprawa ekonomiczna?

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1969) pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego
zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony1.
u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony2.
u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony3.
u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Przepis ten znajdzie również zastosowanie w razie konieczności rozwiązania przez
pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający
wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a
zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż
w przypadku tzw. zwolnienia grupowego (tzw. zwolnienia indywidualne).

Zgodnie z orzecznictwem ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników znajdzie
zastosowanie także wtedy, gdy pracodawca z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych
itp. wypowie warunki pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające uregulowane w art. 42
Kodeksu pracy), a pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków i umowa o pracę
rozwiąże się (wyrok SN z 9 listopada 1990 r., I PR 335/90, wyrok SN z 16 listopada 2000
r., I PKN 79/00, wyrok SN z 4 lipca 2001 r., I PKN 521/00). Jednakże, jeżeli pracownik
bezzasadnie odmówi przyjęcia nowych warunków, wówczas ustawy nie stosuje się
i pracodawca nie musi wypłacić odprawy. Wynika to z tego, że wówczas przyczyny
niedotyczące pracowników nie są wyłącznymi przyczynami rozwiązania stosunku pracy
(wyrok SN z 7 lipca 2000 r., I PKN 728/99). Będzie tak wtedy, gdy z uwagi na interes
pracownika i pracodawcy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy w zasadzie można
oczekiwać, że pracownik przyjmie zaoferowane mu nowe warunki. Zatem odmowa
przyjęcia nowych warunków pracy noszących znamiona szykany lub wyraźnie z jakiegoś
powodu niedogodnych dla pracownika oznacza, że pracownik nie przyczynia się do
rozwiązania stosunku pracy, a przyczyny te leżą wyłącznie po stronie pracodawcy.

 


