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..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

ROZUMIENIE POMIĘDZY PRACODAWCĄ A ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI  

DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 

zawarte pomiędzy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa organizacji związkowej) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa organizacji związkowej) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa organizacji związkowej) 

zwanymi dalej jako Organizacje Związkowe 

a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa pracodawcy) 

zwanym dalej jako Pracodawca; 

wspólnie zwanymi dalej jako „strony porozumienia” o niniejszej treści: 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Niniejsze porozumienie zawarte jest w trybie przewidzianym przez ustawę z 13 

marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

2. Porozumienie określa zasady postępowania w sprawach dotyczących 

pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia oraz powinności 

Pracodawcy związane ze zwolnieniami grupowymi, a dotyczące innych spraw 

pracowniczych. 

3. Porozumienie zawarte między stronami jest źródłem prawa pracy w rozumieniu 

art. 9 § 1 kodeksu pracy i jest wiążące dla Pracodawcy. 
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4. Pracodawca jest zobowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zmierzające do 

złagodzenia społecznych skutków zwolnień grupowych, przede wszystkim przez 

działania mające na celu zredukowanie liczby likwidowanych stanowisk pracy. 

 

§ 2 

 

1. Wedle stanu na dzień zawarcia Porozumienia Pracodawca zatrudnia 

ogółem …………. (liczba) pracowników. 

2. Porozumienie ma zastosowanie w stosunku do pracowników, objętych 

zwolnieniami grupowymi wedle kryteriów sprecyzowanych w niniejszym 

porozumieniu a ustalonych na podstawie imiennych list pracowników objętych 

zwolnieniami. 

 

TERMIN I ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 

§ 3 

 

1. Strony porozumienia wspólnie ustalają, iż procedura zwolnień zostanie wszczęta w 

ciągu ………………………….. od dnia zawarcia niniejszego porozumienia. 

2. Zwolnienia w ramach procedury, o której mowa w ust. 1 rozpoczną się z 

dniem ………………………… (data) i zakończą się do ………………………………. (data). 

 

§ 4 

 

1. Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi zostaną wytypowani wedle 

następujących kryteriów podstawowych:  

a) ……………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………………………………….. 

g) ……………………………………………………………………………….. 

 

2. Wobec pracowników spełniających warunki kryteriów podstawowych Pracodawca, 

celem określenia osób objętych zwolnieniami, zastosuje również następujące 

kryteria dodatkowe:  

a) ……………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………….. 
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c) ……………………………………………………………………………….. 

 

3. Z kategorii pracowników objętych zwolnieniami na podstawie kryteriów 

określonych w ust. 1 wyłącza się:  

a) ……………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………….. 

 

4. Na mocy niniejszego porozumienia Pracodawca zamierza rozwiązać stosunki pracy 

z ……………………………. (liczba pracowników przeznaczonych do zwolnienia) pracownikami. 

Szczegółowy terminarz procedury zwolnień wraz z liczbą stanowisk objętych zwolnieniami 

z zaplanowaniem na poszczególne miesiące określa Załącznik nr 1. 

 

§ 5 

 

1. Na podstawie kryteriów określonych w § 4 sporządzane będą imienne listy 

pracowników wytypowanych do zwolnień grupowych. 

2. Imienne listy pracowników objętych zwolnieniami będą sporządzane 

przez ………………………………………………………………………… (podmioty/jednostki organizacyjne) 

w terminie …………………………………….. (termin) przed planowanym wypowiedzeniem 

umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1. 

3. Niezwłocznie po opracowaniu imienne listy będą przedstawione do wiadomości 

Organizacjom związkowym. 

4. W terminie …………………… (termin) od przedstawienia do wiadomości imiennych list 

Organizacje związkowe mają prawo………………………………………………………………………  

………………………………….………………………………………………………………..………………………… 

(opis uprawnień Organizacji związkowych w odniesieniu do imiennych list pracowników objętych 

porozumieniem). 

 

§ 6 

 

1. Pracownicy objęci zwolnieniami otrzymają wypowiedzenia umów o pracę, zgodnie 

z harmonogramem określonym w Załączniku nr 1. 

2. Pracodawca może ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………..…………………………………………………………………………………………  

(opis dodatkowych uprawnień pracodawcy w związku z wypowiedzeniem) 
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3. Umowa o pracę może być rozwiązana również na mocy porozumienia stron, 

zgodnie z propozycją ze strony Pracownika objętego zwolnieniem. 

 

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM 

§ 7 

 

1. Pracownicy objęci zwolnieniem mają prawo do odpraw pieniężnych, 

uzależnionych od staży pracy, w następującej wysokości: 

a. ……………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………………………….. 

2. Wysokość wynagrodzenia pracownika dla celów obliczenia miesięcznego 

wynagrodzenia, stanowiącego podstawę obliczenia odprawy pieniężnej, o której 

mowa w ust. 1, ustala się na podstawie zasad obowiązujących przy obliczaniu 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

3. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się także okres zatrudnienia u 

poprzedników prawnych Pracodawcy. 

4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może być niższa / wyższa* 

niż ….………………………………………………………………………..  

 

§ 8 

 

1. Niezależnie od świadczeń wyszczególnionych w § 7 Pracownicy objęci 

zwolnieniem mają prawo do: 

a. ……………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………………………….. 

 

PONOWNE ZATRUDNIENIE 

§ 9 

 

1. W sytuacji ponownego zatrudnienia w grupie zawodowej objętej zwolnieniami 

grupowymi Pracodawca ma obowiązek w pierwszej kolejności zatrudnić 

Pracowników objętych zwolnieniem, jeżeli pracownik zgłosi zamiar ponownego 

podjęcia zatrudnienia w ciągu …………………………………….. od dnia rozwiązania z nim 

stosunku pracy. 
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2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, 

w okresie ………………………………………..od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w 

ramach grupowego zwolnienia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

 

1. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w ……………….. jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

2. Wszelkie zmiany Porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych przez Porozumienie zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników. 

  

            

  

...................................................                                          ................................................... 

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)                                                  ................................................... 

................................................... 

 (podpisy przedstawicieli organizacji związkowych) 
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