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UPADŁOŚĆ PRACODAWCY  
– ROSZCZENIA PRACOWNIKÓW 

 
opracowanie przygotowane w związku z sytuacją finansową ST 3 Offshore Sp. z o.o. 

 
 
Rozwiązanie umowy w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy 
 
Pracodawca nie wypłaca lub wypłaca nieterminowo, bądź też nie wypłaca całego należnego 
wynagrodzenia za pracę à podstawa do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 
Kodeksu pracy. 
 
W takim przypadku pracownikowi przysługują następujące roszczenia wobec pracodawcy: 
 

1. Odszkodowanie - w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast w 
przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie 
przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie 
więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę 
zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i 
wynosi: 
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

 
2. Odprawa – podstawą roszczenia jest art. 8 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 

2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy uzależniona jest od długości 
zatrudnienia u pracodawcy: 
 

a. jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 2 lata- jednomiesięczne 
wynagrodzenie, 

b. jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat – dwumiesięczne 
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wynagrodzenie, 
c. jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat – trzymiesięczne 

wynagrodzenie. 
 

3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - uzależniona jest od liczby dni urlopu 
niewykorzystanego oraz współczynnika określonego przez Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej. 

 
Powyższe roszczenia, o ile pracodawca nie spełni ich dobrowolnie, mogą być dochodzone na 
drodze postępowania sądowego poprzez złożenie odpowiedniego pozwu o zapłatę.  
 
Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko pracodawcy, a następnie ogłoszenie upadłości 
pracodawcy ma taki skutek, że postępowanie sądowe zostanie z urzędu zawieszone, a następnie 
umorzone. Wierzytelność „wprowadzana” jest do postępowania upadłościowego. Dalsza 
procedura przedstawiona jest poniżej. 
 
Ogłoszenie upadłości pracodawcy 
 
Jeżeli pracownik nie rozwiąże stosunku pracy w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy i zostanie 
ogłoszona upadłość pracodawcy: 
 

• Majątek upadłego, z chwilą wydania postanowienia o upadłości stanowi masę upadłości 
służącą zaspokojeniu wierzycieli. 

• Upadły pracodawca traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i 
rozporządzania nim. Od tej pory czynności związane z masą upadłości podejmować 
będzie wyznaczony przez Sąd syndyk. 

• Należności ze stosunku pracy, które obejmują nie tylko wynagrodzenie 
zasadnicze, ale też premie, dodatki, odprawy, ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop itd. z urzędu wpisywane są na listę wierzytelności. 

• W pierwszej kolejności zaspokajane są powstałe po ogłoszeniu należności ze stosunku 
pracy, czyli przede wszystkim bieżące wynagrodzenie. 

• Następnie zaspokajane są należności ze stosunku pracy, które powstały przed 
ogłoszeniem upadłości. 

 
 
Ogłoszenie upadłości – możliwość skrócenia okresu 
wypowiedzenia umowy  
(art. 361 § 1 Kodeksu pracy) 
 
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy 
o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu 
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, 
najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia – tzn. 
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odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, o jaki okres wypowiedzenia 
został skrócony. 
 
 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
 
Należy liczyć się z tym, zwłaszcza jeżeli zadłużenie jest znaczne, że pracownik nie uzyska 
całkowitego zaspokojenia swoich roszczeń. Dlatego, aby uchronić przed takimi sytuacjami 
pracowników, utworzony został Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
 
W razie niewypłacalności pracodawcy, zarówno pracownicy, których stosunek pracy nadal trwa, 
jak również byli pracownicy, mogą uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń z Funduszu. 
 
Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy m.in. sąd upadłościowy wydał postanowienie o 
ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępowania 
upadłościowego, postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli 
jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, czy też 
postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że 
majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 
skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na 
zaspokojenie kosztów postępowania. Datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia. 
 
W przypadku tego rodzaju niewypłacalności pracodawcy z funduszu wypłacane są należności z 
tytułu: 
 

1) zaległego wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż za okres 3 miesięcy; 
 

2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy, w tym m.in. odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 
odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, 

 
3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujących od świadczeń wypłaconych ze 
środków Funduszu. 

 
Nadto, niewypłacalność pracodawcy zachodzi także w razie rzeczywistego zaprzestania 
działalności. Faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę, zachodzi, jeżeli w okresie 
trwającym dłużej niż 2 miesiące spełnione zostały łącznie następujące warunki: 
 

1) pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej i nie uzyskiwał z tego tytułu 
przychodów, z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
ujawnionej we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej; 
 

2) pracodawca nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności 
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pomimo wpisu we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub siedziba pracodawcy albo miejsca wykonywania 
działalności zostały z urzędu wykreślone z właściwych rejestrów albo Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 
3) pracodawca nie realizował wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

organów podatkowych i rejestrowych obowiązków związanych z uprawnieniami 
pracowniczymi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. 

 
W takim przypadku z Funduszu wypłacane są zaliczki na poczet ww. świadczeń. Zaliczka na 
poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń wypłacana jest w kwocie należnych 
uprawnionemu pracownikowi świadczeń, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczek. 
 
niewypłacalność pracodawcy 
polegająca m.in. na ogłoszeniu à  wniosek indywidualny dot. bieżących 
upadłości      świadczeń 
 
niewypłacalność pracodawcy 
polegająca na zaprzestaniu  à  wniosek indywidualny o wypłatę zaliczki 
działalności 
 
 

• Wymagania dotyczące wniosków znaleźć można na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie w zakładce „Dla bezrobotnego” 
 

o https://www.wup.pl/pl/dla-bezrobotnego/fundusz-gwarantowanych-wiadcze-
pracowniczych/wniosek-indywidualny-dot.-wiadcze-biecych/ 

o https://www.wup.pl/pl/dla-bezrobotnego/fundusz-gwarantowanych-wiadcze-
pracowniczych/wniosek-indywidulany-o-wypat-zaliczki/ 

 
 
Na uwadze należy mieć jednak, że w okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy, sam 
pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem 
pracodawcy sporządza i składa marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych 
roszczeń, określając osoby uprawnione oraz tytuł i wysokość roszczeń wnioskowanych do 
zaspokojenia ze środków Funduszu. Oznacza to, że jeżeli np. ogłoszona została upadłość 
pracodawcy, to wyznaczony w postępowaniu syndyk ma obowiązek złożyć ww. wykaz do 
marszałka województwa. 


