
PROJEKT POROZUMIENIA – Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Cędrowski

 Porozumienie w przedmiocie warunków wykonywania pracy przez pracowników,
wymagające obniżenia wysokości wynagrodzenia w związku z koniecznością

przeciwdziałania i zwalczania negatywnych skutków wynikających z ogłoszenia
zagrożenia epidemiologicznego i zwalczania wirusa Covid-19  

zawarte w dniu ………………………………..pomiędzy 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

a 

…………………………………………………………………………….Przedstawicielem Załogi 

§ 1

1. W  związku  z  koniecznością  przeciwdziałania  i  zwalczania  negatywnych  skutków
wynikających z ogłoszenia przez organy państwa zagrożenia epidemiologicznego  
i  zwalczania  wirusa  Covid-19,  powstałymi  w  tym  zakresie  ograniczeniami  oraz  
w  oparciu  o  treść  art.  15  g  ustawy  z  dnia  31  marca  2020  o  zmianie  ustawy  
o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.  U.  z 2020 poz.  568) z uwagi  na
spadek obrotów i  potrzebę zachowania  dotychczasowych miejsc pracy obniża się
wymiar czasu pracy w stosunku do aktualnie zatrudnionych pracowników  o  ……  % 
z  jednoczesnym  obniżeniem  wysokości  wynagrodzenia  o  …….z  zachowaniem
odrębnych  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  .

2. Warunki pracy nie ulegają zmianie, przy jednoczesnym zastosowaniu szczególnych
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. 

§2    

 
1. Porozumienie  niniejsze  dotyczy  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach

produkcyjnych i nieprodukcyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym zakładu
pracy.

2.  Dotyczy zatem, grupy pracowników zatrudnionych w następujących działach:
A.  Produkcyjnym……..[ można podać w liczbie] i 
B.  Nieprodukcyjnym zatrudnionych na stanowiskach biurowych w Dziale Handlowym,
Księgowości…..[ można podać w liczbie] 

§ 3

1. Porozumienie niniejsze jako akt wewnętrzny o charakterze szczególnym, regulujący
zagadnienia  z  zakresu  prawa  pracy,  nie  narusza  przepisów  kodeksu  pracy  
oraz  regulaminów  obowiązujących  w  zakresie  nawiązania  i  zmiany  warunków
stosunku pracy.

      2.  Porozumienie  niniejsze  zawarto w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach
            po jednym dla każdej ze stron oraz w jednym egzemplarzu dla organu pomocowego.
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