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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1990 r. Nr 4, poz. 19), z uwzgl´dnieniem zmian wpro-
wadzonych:

1) ustawà z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 10, poz. 59),

2) ustawà z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298),

3) ustawà z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 83, poz. 372),

4) ustawà z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zatrudnie-
niu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457),

5) ustawà z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491),

6) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektó-
rych ustaw dotyczàcych zatrudnienia oraz zaopa-
trzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, poz. 84),

7) ustawà z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie rosz-
czeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pra-
codawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1),

8) ustawà z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 24, poz. 110),

9) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),

10) ustawà z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich ra-
dach zak∏adowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 18—22 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracow-

nikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19), które stanowià:
„Art. 18. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝-

bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53,
poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142
i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97,
z 1983 r. Nr 16, poz. 78 oraz z 1989 r. Nr 20,
poz. 104, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192)
po art. 79 dodaje si´ art. 791 w brzmieniu:
«Art. 791. ˚o∏nierza mo˝na zwolniç z za-

wodowej s∏u˝by wojskowej
w razie niewyra˝enia przez nie-
go zgody, z wa˝nych powodów
osobistych, na obj´cie innego
równorz´dnego lub wy˝szego
stanowiska s∏u˝bowego, je˝eli
w zwiàzku z przekszta∏ceniem
si∏ zbrojnych jednostka wojsko-
wa, w której pe∏ni s∏u˝b´, pod-
lega rozformowaniu lub nast´-
puje zmniejszenie jej stanu eta-
towego.»

Art. 19. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
— Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30,
poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57,
Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35,
poz. 192) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 57 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje

brzmienie:
«2) rozwiàzania stosunku pracy na mo-

cy porozumienia stron,»
2) po art. 57 dodaje si´ art. 57a w brzmie-

niu:
«Art. 57a. 1. W razie po∏àczenia zak∏a-

dów pracy, mieszkania za-
k∏adowe pozostajàce do-
tychczas w dyspozycji tych
zak∏adów stajà si´ mieszka-
niami zak∏adowymi nowo
powsta∏ego zak∏adu.

2. W wypadku podzia∏u zak∏a-
du pracy powinno byç za-
warte porozumienie w spra-
wie przej´cia poszczegól-
nych mieszkaƒ zak∏ado-
wych do dyspozycji przez
zak∏ady utworzone w wyni-
ku podzia∏u.

3. Do najemców, z którymi zo-
sta∏ rozwiàzany stosunek
pracy w zwiàzku z po∏àcze-
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niem lub podzia∏em zak∏a-
dów pracy, którzy nie zosta-
li zatrudnieni w zak∏adach
nowo utworzonych, stosuje
si´ odpowiednio przepisy
art. 57 ust. 1 pkt 1 i ust. 3
pkt 1 lit. a).

4. W razie likwidacji zak∏adu
pracy lub og∏oszenia jego
upad∏oÊci, mieszkania za-
k∏adowe pozostajàce w dys-
pozycji tego zak∏adu tracà
dotychczasowy charakter;
najemcy takich mieszkaƒ
zachowujà na czas nieozna-
czony uprawnienia nabyte
w wyniku zawarcia umowy
najmu.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ od-
powiednio do najemców lo-
kali mieszkalnych w budyn-
kach przekazanych przez za-
k∏ady pracy do zasobów ko-
munalnych.»

Art. 20. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r.
Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r.
Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85
i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201,
z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20,
poz. 134 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 107
i Nr 35, poz. 192) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w art. 411 § 3 i 4 skreÊla si´,
2) w art. 177 w § 4 w zdaniu pierwszym

wyrazy «likwidacji zak∏adu pracy» za-
st´puje si´ wyrazami «og∏oszenia upa-
d∏oÊci lub likwidacji zak∏adu pracy»,

3) w art. 196 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
«2) og∏oszenia upad∏oÊci lub likwidacji

zak∏adu pracy,».
Art. 21. 1. Âwiadczenia przewidziane w art. 8 przy-

s∏ugujà tak˝e pracownikom, z którymi
rozwiàzanie stosunków pracy z przy-
czyn, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2,
nastàpi∏o po dniu 1 wrzeÊnia 1989 r.,
a przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio,
je˝eli rozwiàzanie stosunku pracy nast´-
puje po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
wskutek wypowiedzenia dokonanego
przed tym dniem.

Art. 22. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pra-
cowników, z którymi rozwiàzano stosunek
pracy w zwiàzku z upad∏oÊcià lub likwida-
cjà przedsi´biorstwa paƒstwowego na
podstawie art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia
11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych upraw-
nieniach i upowa˝nieniach dla Rady Mini-
strów (Dz. U. Nr 13, poz. 98) albo na pod-
stawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 lutego
1989 r. o niektórych warunkach konsolida-
cji gospodarki narodowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 57),

je˝eli og∏oszenie upad∏oÊci lub likwidacja
przedsi´biorstwa nastàpi∏y przed dniem
1 wrzeÊnia 1989 r.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach rozwiàzywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn doty-
czàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 59), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;

3) art. 51 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 51,
poz. 298), który stanowi:
„Art. 51. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach rozwiàzywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn doty-
czàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 372), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;

5) art. 70 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o za-
trudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457),
który stanowi:
„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z pierwszym

dniem miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym zosta∏a og∏oszona, z tym ˝e:
1) art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 wchodzà w ˝y-

cie z dniem 1 stycznia 1993 r.,
2) przepisy ustawy dotyczàce zasi∏ku dla

absolwentów szkó∏ ogólnokszta∏càcych
wchodzà w ˝ycie od dnia 1 wrzeÊnia
1991 r.,

3) przepisy ustawy dotyczàce zasi∏ku przy-
s∏ugujàcego bezrobotnym kobietom za
udokumentowane okresy, za które
przys∏ugiwa∏yby zasi∏ki z ubezpieczenia
spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa, wchodzà w ˝ycie od dnia
1 lipca 1991 r.”;

6) art. 18 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;

7) art. 8 i 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie
niektórych ustaw dotyczàcych zatrudnienia oraz
zaopatrzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, poz. 84),
które stanowià:
„Art. 8. Do stosunków pracy, które zosta∏y rozwià-

zane lub wypowiedziane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy ustawy, o której mowa w art. 3,
dotyczàce uprawnieƒ do odprawy pieni´˝-
nej i dodatku wyrównawczego w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z tym ˝e przepis art. 5 pkt 5 i 6 z mocà
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od dnia 1 stycznia 1992 r., a art. 5 pkt 8
z mocà od dnia 15 listopada 1991 r.”;

8) art. 27 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie
roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1), który sta-
nowi:
„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia z mocà od dnia 1 stycznia 1994 r., z wy-
jàtkiem art. 22, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 1994 r.”;

9) art. 43 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), który stanowi:
„Art. 43. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:
1) dzia∏u szóstego i siódmego Kodeksu

pracy, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r.,

2) art. 217 i art. 2376 § 2 i 3 Kodeksu pracy,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie jed-
nego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy,

3) art. 220 § 1 Kodeksu pracy, który wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie jednego roku od
dnia og∏oszenia przepisów, o których
mowa w art. 220 § 2 Kodeksu pracy, 

4) art. 221 § 2 Kodeksu pracy, który wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie jednego roku od
dnia og∏oszenia przepisów, o których
mowa w art. 221 § 5 Kodeksu pracy.”;

10) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136

i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),
który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

11) art. 42 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europej-
skich radach zak∏adowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556),
który stanowi:
„Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-

nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do zak∏adów
pracy, w których nast´puje zmniejszenie zatrudnienia
z przyczyn ekonomicznych lub w zwiàzku ze zmianami
organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologiczny-
mi, w tym tak˝e, gdy zmiany te nast´pujà w celu popra-
wy warunków pracy lub warunków Êrodowiska natu-
ralnego, je˝eli powodujà one koniecznoÊç jednorazo-
wego lub w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce rozwià-
zania stosunków pracy z grupà pracowników obejmu-
jàcà co najmniej 10% za∏ogi w zak∏adach zatrudniajà-
cych do 1000 pracowników lub co najmniej 100 pra-
cowników w zak∏adach zatrudniajàcych powy˝ej
1000 pracowników.

2.1) Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do zak∏adów
pracy w przypadku og∏oszenia ich upad∏oÊci lub likwi-
dacji, z zastrze˝eniem przepisów art. 7a.

3. (skreÊlony).2)

Art. 2. 1. O koniecznoÊci rozwiàzania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn, o których mowa
w art. 1 ust. 1 i 2, kierownik zak∏adu pracy zawiadamia
na piÊmie zak∏adowà organizacj´ zwiàzkowà nie póê-
niej ni˝ na 45 dni przed terminem dokonywania wypo-
wiedzeƒ, informujàc o przyczynach uzasadniajàcych
zamierzone zwolnienia z pracy i wskazujàc liczb´ pra-
cowników oraz grupy zawodowe obj´te zamiarem
zwolnienia z pracy.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, zak∏adowa organizacja zwiàzkowa ma prawo
˝àdaç od kierownika zak∏adu pracy przedstawienia in-
formacji dotyczàcej sytuacji ekonomiczno-finansowej
zak∏adu oraz zamierzeƒ dotyczàcych poziomu i struk-
tury zatrudnienia w zak∏adzie, jak równie˝ ma prawo
przedstawiç kierownikowi zak∏adu, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 14 dni od zawiadomienia o zamierzo-
nych zwolnieniach, propozycje umo˝liwiajàce ograni-
czenie rozmiaru tych zwolnieƒ, do których kierownik
zak∏adu pracy zobowiàzany jest ustosunkowaç si´
w ciàgu 7 dni, podajàc swoje stanowisko do wiado-
moÊci za∏ogi.

Art. 3.3) O zamierzonym rozwiàzaniu z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn, o których mowa
w art. 1 ust. 1 i 2, kierownik zak∏adu pracy jest obowià-
zany zawiadomiç równie˝ powiatowy urzàd pracy nie
póêniej ni˝ na 45 dni przed terminem dokonywania wy-
powiedzeƒ.

Art. 4. 1. W terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od za-
wiadomienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, kierownik
zak∏adu pracy i zak∏adowa organizacja zwiàzkowa za-
wierajà porozumienie. W porozumieniu okreÊla si´ za-
sady post´powania w sprawach dotyczàcych pracow-
ników obj´tych zamiarem zwolnienia z pracy,
a w szczególnoÊci kryteria doboru pracowników do
zwolnienia, kolejnoÊç i terminy dokonywania wypo-
wiedzeƒ, a tak˝e obowiàzki zak∏adu pracy w zakresie
niezb´dnym do rozstrzygni´cia innych spraw pracow-
niczych zwiàzanych z zamierzonymi zwolnieniami.

2. W zak∏adzie pracy, w którym dzia∏a wi´cej ni˝ jed-
na zak∏adowa organizacja zwiàzkowa, kierownik zak∏a-
du pracy zawiera wspólne porozumienie ze wszystkimi
organizacjami zwiàzkowymi.

3. W razie niezawarcia porozumienia z powodu nie-
mo˝noÊci uzgodnienia przez strony jego treÊci, zasady
post´powania w sprawach dotyczàcych pracowników
obj´tych zamiarem zwolnienia z pracy okreÊla kierow-
nik zak∏adu pracy w drodze regulaminu, uwzgl´dniajàc
ustalenia dokonane z organizacjà zwiàzkowà w toku
uzgadniania porozumienia.

4. W zak∏adzie pracy, w którym nie dzia∏a zak∏ado-
wa organizacja zwiàzkowa, zasady post´powania
w sprawach dotyczàcych pracowników obj´tych za-
miarem zwolnienia z pracy okreÊla, w drodze regulami-
nu, kierownik zak∏adu pracy po zasi´gni´ciu opinii za-
∏ogi w trybie przyj´tym w danym zak∏adzie.

Art. 5. 1. Przy rozwiàzywaniu z pracownikami sto-
sunków pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn
przewidzianych w art. 1 ust. 1 nie stosuje si´ trybu po-
st´powania okreÊlonego w art. 38 Kodeksu pracy oraz
przepisu art. 41 Kodeksu pracy, z zastrze˝eniem wyjàt-
ków przewidzianych w ust. 2—4, a tak˝e przepisów
szczególnych dotyczàcych ochrony pracowników
przed wypowiedzeniem lub rozwiàzaniem stosunku
pracy, z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w art. 6.

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 372), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 19 wrzeÊnia 1991 r.

2) Przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie
niektórych ustaw dotyczàcych zatrudnienia oraz zaopa-
trzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, poz. 84), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 10 marca 1992 r.

———————
3) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 17 ustawy z dnia

21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
4 lipca 2002 r. (poz. 980)

USTAWA

z dnia 28 grudnia 1989 r.

o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy.
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2. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków
pracy, a tak˝e warunków pracy i p∏acy, przepisy art. 38
Kodeksu pracy stosuje si´ w razie niezawarcia porozu-
mienia, o którym mowa w art. 4.

3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy
w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pra-
cy, nie jest dopuszczalne w czasie urlopu trwajàcego
krócej ni˝ 3 miesiàce, a tak˝e w czasie innej usprawie-
dliwionej nieobecnoÊci pracownika w pracy, je˝eli nie
up∏ynà∏ jeszcze okres uprawniajàcy zak∏ad do rozwià-
zania umowy o prac´ bez wypowiedzenia.

4. Pracownikowi, w sytuacjach, o których mowa
w art. 41 Kodeksu pracy, zak∏ad pracy mo˝e, je˝eli za-
chodzi taka koniecznoÊç, wypowiedzieç warunki pracy
i p∏acy. Je˝eli powoduje to obni˝enie wynagrodzenia,
pracownikowi przys∏uguje, przez okres nie d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy, dodatek wyrównawczy, obliczany wed∏ug
zasad ustalonych przepisami wydanymi na podstawie
art. 297 Kodeksu pracy.

5. W sytuacjach wskazanych w art. 1 ust. 1 umowy
o prac´ zawarte na czas okreÊlony lub na czas wykona-
nia okreÊlonej pracy mogà byç rozwiàzane przez ka˝dà
ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 6. 1.4) Je˝eli z przyczyn okreÊlonych w art. 1
ust. 1 nie jest mo˝liwe dalsze zatrudnianie na dotych-
czasowych stanowiskach pracy pracowników, o któ-
rych mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy, a tak˝e pra-
cowników b´dàcych cz∏onkami zarzàdu zak∏adowej or-
ganizacji zwiàzkowej albo rady pracowniczej przedsi´-
biorstwa paƒstwowego oraz spo∏ecznymi inspektora-
mi pracy — w czasie trwania ich kadencji oraz w okre-
sie roku po jej up∏ywie — zak∏ad pracy mo˝e jedynie
wypowiedzieç im dotychczasowe warunki pracy i p∏a-
cy. Je˝eli powoduje to obni˝enie wynagrodzenia, pra-
cownikowi przys∏uguje dodatek wyrównawczy do koƒ-
ca okresu, w którym pracownik jest obj´ty szczególnà
ochronà stosunku pracy, obliczony wed∏ug zasad usta-
lonych przepisami wydanymi na podstawie art. 297
Kodeksu pracy.

1.5) Je˝eli z przyczyn okreÊlonych w art. 1 ust. 1 nie jest
mo˝liwe dalsze zatrudnianie na dotychczasowych stanowi-
skach pracy pracowników, o których mowa w art. 39 i 177
Kodeksu pracy, a tak˝e pracowników b´dàcych cz∏onkami

zarzàdu zak∏adowej organizacji zwiàzkowej, specjalnego ze-
spo∏u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak∏adowej albo
rady pracowniczej przedsi´biorstwa paƒstwowego oraz
spo∏ecznymi inspektorami pracy — w czasie trwania ich ka-
dencji oraz w okresie roku po jej up∏ywie — zak∏ad pracy mo-
˝e jedynie wypowiedzieç im dotychczasowe warunki pracy
i p∏acy. Je˝eli powoduje to obni˝enie wynagrodzenia, pra-
cownikowi przys∏uguje dodatek wyrównawczy do koƒca
okresu, w którym pracownik jest obj´ty szczególnà ochronà
stosunku pracy, obliczony wed∏ug zasad ustalonych przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

2.6) Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pra-
cowników w okresie od dnia powo∏ania ich do czynnej
s∏u˝by wojskowej lub jej form zast´pczych do dnia
zwolnienia ich po odbyciu tych s∏u˝b, a w razie odby-
wania zasadniczej s∏u˝by wojskowej albo przeszkole-
nia wojskowego — ponadto do up∏ywu trzydziestu dni
od dnia zwolnienia.

Art. 7. (skreÊlony).7)

Art. 7a.8) 1.9) W razie og∏oszenia upad∏oÊci lub za-
rzàdzenia likwidacji zak∏adu pracy i braku Êrodków na
wynagrodzenia dla pracowników, syndyk lub likwida-
tor mo˝e rozwiàzaç stosunek pracy bez wypowiedze-
nia pod warunkiem niezg∏oszenia przez pracownika
sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia o zamierzonym rozwiàzaniu stosunku pracy.
Pismo syndyka lub likwidatora powinno zawieraç po-
uczenie w tej sprawie. Pracownikowi, z którym rozwià-
zano stosunek pracy, przys∏uguje, niezale˝nie od od-
prawy przewidzianej w art. 8, dodatkowo odszkodo-
wanie w wysokoÊci wynagrodzenia za okres wypowie-
dzenia.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy w trybie, o którym
mowa w ust.1, traktuje si´ jak rozwiàzanie stosunku
pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zak∏ad
pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.

3. O zamiarze rozwiàzania stosunku pracy w trybie
okreÊlonym w ust. 1 syndyk lub likwidator zawiadamia
na piÊmie zak∏adowà organizacj´ zwiàzkowà, która
mo˝e w ciàgu 5 dni od otrzymania zawiadomienia
zg∏osiç na piÊmie opini´ w tej sprawie.

4. Przy rozwiàzywaniu stosunków pracy w trybie
okreÊlonym w ust. 1 i 2 nie stosuje si´ przepisów
art. 2—4.

5. Wszelkie niezaspokojone nale˝noÊci pracowni-
cze podlegajà zaspokojeniu w trybie i na zasadach
przewidzianych odr´bnymi przepisami, z tym ˝e syn-
dyk lub likwidator z urz´du uwzgl´dnia te nale˝noÊci
w wykazie wierzytelnoÊci do upad∏ego lub likwidowa-
nego zak∏adu pracy.

———————
4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 10 ustawy z dnia

25 paêdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 9 grudnia 1991 r.; ze zmianà wpro-
wadzonà przez art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 2 czerwca 1996 r.; w tym brzmieniu obowiàzuje do
dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

5) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 10 ustawy wymienio-
nej w przypisie 4 jako pierwsza; ze zmianami wprowadzo-
nymi przez art. 37 pkt 1 ustawy wymienionej w przypisie 4
jako druga i przez art. 41 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r.
o europejskich radach zak∏adowych (Dz. U. Nr 62,
poz. 556), która wejdzie w ˝ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

———————
6) Dodany przez art. 10 ustawy wymienionej w przypisie 4 ja-

ko pierwsza.
7) Przez art. 37 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 4 jako

druga.
8) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której

mowa w przypisie 2.
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Art. 8. 1.10) Pracownikowi, z którym zosta∏ rozwià-
zany stosunek pracy z przyczyn, o których mowa
w art. 1, przys∏uguje odprawa pieni´˝na.

2.11) Odprawa pieni´˝na przys∏uguje w wysoko-
Êci:
1) jednomiesi´cznego wynagrodzenia, je˝eli pracow-

nik przepracowa∏ ∏àcznie mniej ni˝ 10 lat,
2) dwumiesi´cznego wynagrodzenia, je˝eli pracow-

nik przepracowa∏ ∏àcznie 10 lat, lecz mniej ni˝ 20 lat,
3) trzymiesi´cznego wynagrodzenia, je˝eli pracownik

przepracowa∏ ∏àcznie 20 lat i wi´cej.
Odpraw´ pieni´˝nà ustala si´ wed∏ug zasad obowià-
zujàcych przy obliczaniu ekwiwalentu pieni´˝nego za
urlop wypoczynkowy. Wydatki z tego tytu∏u sà pokry-
wane ze Êrodków zak∏adu pracy.

2a.12) WysokoÊç odprawy nie mo˝e przekraczaç
kwoty 15-krotnego najni˝szego wynagrodzenia obo-
wiàzujàcego w dniu rozwiàzania stosunku pracy, usta-
lonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej13) na
podstawie odr´bnych przepisów.

3.14) Odprawa pieni´˝na nie przys∏uguje jednak
pracownikowi:
1) (skreÊlony),15)

2) który do dnia rozwiàzania stosunku pracy przyjà∏
propozycj´ zatrudnienia w zak∏adzie pracy przej-
mujàcym w ca∏oÊci lub w cz´Êci mienie dotychczas
zatrudniajàcego go zak∏adu albo w zak∏adzie pracy
powsta∏ym w wyniku takiego przej´cia,

3) który po rozwiàzaniu stosunku pracy rozpoczyna
dzia∏alnoÊç gospodarczà na w∏asny rachunek lub
w ramach spó∏ki albo spó∏dzielni w zwiàzku z prze-
j´ciem okreÊlonych sk∏adników mienia ruchomego
lub nieruchomego zak∏adu pracy; dotyczy to tak˝e

pracownika, który w chwili rozwiàzania stosunku
pracy jest wspólnikiem w spó∏ce lub cz∏onkiem
spó∏dzielni dokonujàcej takiego przej´cia,

4)16) zatrudnionemu w niepe∏nym wymiarze czasu
pracy i otrzymujàcemu emerytur´ lub rent´ albo
zatrudnionemu w innym zak∏adzie pracy w pe∏nym
wymiarze czasu pracy lub w kilku zak∏adach pracy
∏àcznie w pe∏nym wymiarze czasu pracy,

5)16) prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà na w∏a-
sny rachunek,

6)16) prowadzàcemu gospodarstwo rolne o powierzch-
ni u˝ytków rolnych powy˝ej 5 ha przeliczeniowych
albo gospodarstwo stanowiàce dzia∏ specjalny pro-
dukcji rolnej w rozumieniu przepisów podatko-
wych, z którego wysokoÊç podatku rolnego przekra-
cza wysokoÊç podatku z 5 ha przeliczeniowych.

4.17) W razie zbiegu prawa do odprawy przewidzia-
nej w ust. 1 i jednorazowej odprawy pieni´˝nej
w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ inwa-
lidzkà18), pracownikowi przys∏uguje jedna, korzystniej-
sza dla niego odprawa.

5. (skreÊlony).19)

6. (skreÊlony).19)

Art. 9. Wyp∏ata odprawy pieni´˝nej pracownikom,
z którymi zak∏ad pracy rozwiàzuje stosunki pracy
z przyczyn okreÊlonych w art. 1 ust. 1 i 2, w czasie ko-
rzystania z urlopu lub w czasie innej usprawiedliwionej
nieobecnoÊci w pracy albo nieÊwiadczenia pracy na
podstawie odr´bnych przepisów, nast´puje na zasa-
dach dotyczàcych ogó∏u pracowników obj´tych zwol-
nieniem.

Art. 10. 1. Przepisy ustawy, z wyjàtkiem art. 2—4,
majà odpowiednie zastosowanie tak˝e w razie podej-
mowania przez kierownika zak∏adu pracy indywidual-
nych decyzji o zwalnianiu pracowników z przyczyn wy-
mienionych w art. 1 ust. 1, je˝eli przyczyny te stanowià
wy∏àczny powód uzasadniajàcy rozwiàzanie stosunku
pracy, a zwolnienia w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 mie-
siàce obejmujà nie wi´cej ni˝ 10 % za∏ogi w zak∏adach
pracy zatrudniajàcych do 1000 pracowników lub nie
wi´cej ni˝ 100 pracowników w zak∏adach pracy zatrud-
niajàcych powy˝ej 1000 pracowników, z zastrze˝eniem
przepisów ust. 2—5.

2. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków
pracy, a tak˝e warunków pracy i p∏acy, przepisy art. 38
Kodeksu pracy majà zastosowanie, z zastrze˝eniem
przepisów ust. 3.

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
11) Zdanie drugie i trzecie dodane przez art. 1 ustawy z dnia

26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 59), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 22 lutego 1990 r.

12) Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 2.

13) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, stosownie
do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16 i art. 21 ustawy z dnia 4 wrze-
Ênia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122,  poz. 1314
i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr  76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207,
Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804
i Nr 93, poz. 820), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
1999 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia
13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych (Dz. U. Nr 51, poz. 298), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 sierpnia 1990 r.

15) Przez art. 3 pkt 3 lit. c) tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w przypisie 2.

———————
16) Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. c) tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 2.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
18) Obecnie: rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, stosownie

do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmia-
nie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym
i o ubezpieczeniu spo∏ecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1997 r.

19) Przez art. 3 pkt 3 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 2.
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3. Rozwiàzanie stosunku pracy w drodze wypowie-
dzenia z pracownikami, których stosunek pracy podle-
ga szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub
rozwiàzaniem z mocy przepisów Kodeksu pracy lub
przepisów szczególnych, mo˝e nastàpiç pod warun-
kiem niezg∏oszenia sprzeciwu przez zak∏adowà organi-
zacj´ zwiàzkowà w terminie 14 dni od otrzymania za-
wiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. W razie
niezg∏oszenia sprzeciwu w tym terminie przez organi-
zacj´ zwiàzkowà, kierownik zak∏adu pracy podejmuje
decyzj´ w sprawie rozwiàzania stosunku pracy.

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, kierow-
nik zak∏adu pracy mo˝e wypowiedzieç warunki pracy
i p∏acy, je˝eli z przyczyn okreÊlonych w art. 1 ust. 1 nie
jest mo˝liwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczaso-
wych stanowiskach pracy.

5. Je˝eli w wyniku wypowiedzenia warunków pra-
cy i p∏acy nast´puje obni˝enie wynagrodzenia pracow-
ników, o których mowa w ust. 4, uprawnienie do dodat-
ku wyrównawczego przys∏uguje w zakresie i na zasa-
dach przewidzianych w art. 5 ust. 4 i w art. 6.

Art. 10a.20) Przepisów art.10 nie stosuje si´ do pra-
cowników b´dàcych pos∏ami, senatorami lub radnymi
w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega szcze-
gólnej ochronie.

Art. 11. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio
w razie rozwiàzania stosunku pracy z przyczyn okreÊlo-
nych w art. 1 ust. 1 i 2 na mocy porozumienia stron.

Art. 12. Zak∏ad pracy powinien ponownie zatrud-
niç pracownika, z którym rozwiàza∏ stosunek pracy
z przyczyn okreÊlonych w art. 1 ust. 1, w razie ponow-

nego zatrudniania pracowników w tej samej grupie
zawodowej, je˝eli pracownik zg∏osi zamiar powrotu
do zak∏adu pracy w ciàgu roku od rozwiàzania stosun-
ku pracy.

Art. 13. Do nieuzasadnionych lub niezgodnych
z prawem wypowiedzeƒ umów o prac´ majà odpo-
wiednie zastosowanie przepisy oddzia∏u 4 rozdzia∏u II
dzia∏u drugiego Kodeksu pracy.

Art. 14. (skreÊlony).21)

Art. 15. (skreÊlony).22)

Art. 16. Przepisy ustawy nie naruszajà uprawnieƒ
samorzàdu za∏ogi, wynikajàcych z przepisów odr´b-
nych.

Art. 17.23) Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pra-
cowników zatrudnionych na podstawie mianowania.
Jednak˝e pracownikom tym przys∏uguje odprawa,
przewidziana w art. 8, w razie rozwiàzania stosunku
pracy w okolicznoÊciach, o których mowa w art. 1
ust. 1 i 2, je˝eli przepisy regulujàce ich prawa i obo-
wiàzki nie przewidujà ̋ adnych Êwiadczeƒ z tego tytu∏u.

Art. 18—22. (pomini´te).24)

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.25)

———————
20) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

———————
21) Przez art. 50 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 14.
22) Przez art. 22 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie

roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci praco-
dawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 1994 r.

23) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 4 ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

24) Zamieszczone w obwieszczeniu.
25) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 27 stycznia 1990 r.


