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REGULAMIN 

 

Programu Zmiany Pokoleniowej  

I etap  

Program Dobrowolnych Odejść  

w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.  

w 2017 roku 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

Definicje 

 

Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

 

1. „Pracodawca” – spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA w Bogdance 

2. „Regulamin” - niniejszy regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w LW 

Bogdanka SA,  

3. „Program” - Program Dobrowolnych Odejść stanowiący integralną część 

Programu Zmiany Pokoleniowej w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 

realizowany na zasadach określonych w Regulaminie 

4. „Pracownik” - osoba zatrudniona u Pracodawcy w dniu wejścia w życie 

Programu na podstawie umowy o pracę. 

5. „Uprawniony Pracownik” - Pracownik spełniający warunki określone w §5 ust. 

1 Regulaminu. 

6. Uprawnienia emerytalne” – uprawnienia emerytalne: z powszechnego wieku 

emerytalnego, emerytury górniczej bez względu na wiek lub ze względu na wiek 

ustalone na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 poz.887), w 

brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia Programu. 

7. „Rekompensata Finansowa” - kwota pieniężna, o której mowa w §10 

Regulaminu przysługująca Uprawnionemu Pracownikowi w przypadku 

rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron w ramach Programu. 

8. „ZUZP” - obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników LW 

Bogdanka S.A. 

 

§ 2  

Istota Programu 

 

1. Celem realizowanego Programu Zmiany Pokoleniowej obejmującego między 

innymi Program Dobrowolnych Odejść jest rozłożenie w czasie ryzyka 
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niekontrolowanego odpływu kompetencji, w szczególności w związku z 

nabyciem przez pracowników uprawnień emerytalnych.  

2. Przyczyny wprowadzenia Programu Zmiany Pokoleniowej oraz rozwiązywania 

umów o pracę za porozumieniem Stron z Uprawnionymi Pracownikami w 

ramach Programu nie stanowią przyczyn rozwiązywania stosunków pracy z 

pracownikami niedotyczących pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 13 

marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 

844, z późn. zm.); w szczególności nie są spowodowane przyczynami 

ekonomicznymi i nie mają na celu zmniejszenia zatrudnienia ani wprowadzenia 

zmian organizacyjnych. 

3. Zgłoszenie przez Uprawnionych Pracowników wniosku o przystąpienie do 

Programu oraz zawarcie przez nich porozumień o rozwiązaniu umów o pracę w 

ramach Programu następuje na zasadzie pełnej dobrowolności. 

4. Program polega na umożliwieniu Uprawnionym Pracownikom rozwiązania 

umowy o pracę na mocy porozumienia stron na zasadach i w terminach 

przewidzianych w Regulaminie, po wyrażeniu zgody przez Pracodawcę. 

 

§ 3  

Prawo do informacji 

 

1. Każdy Pracownik ma prawo do uzyskania informacji na temat zasad i warunków 

uczestnictwa w Programie oraz przewidywanej (szacunkowej) wysokości 

świadczeń w przypadku rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu. 

2. Informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą udzielać pracownicy działu 

spraw pracowniczych Pracodawcy, a w zakresie wysokości potencjalnych 

świadczeń pracownicy działu płac i ubezpieczeń. 

3. Udzielenie przez Pracodawcę Pracownikowi informacji o zasadach i warunkach 

uczestnictwa w Programie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do 

Programu lub złożeniem przez Pracodawcę oferty rozwiązania umowy o pracę 

w ramach Programu. Ponadto, w zależności od momentu złożenia Wniosku 

przez Pracownika oraz momentu ewentualnego rozwiązania umowy o pracę w 

ramach Programu z Uprawnionym Pracownikiem, ostateczna wysokość 

świadczeń  przysługująca Uprawnionemu Pracownikowi w związku z 

rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu, w stosunku do szacunkowej 

wysokości świadczeń, o której mowa w ust. 1 powyżej, może ulec zmianie w 

zakresie wynikającym z Regulaminu. Ostateczna wysokość świadczeń 

przysługująca Uprawnionemu Pracownikowi w związku z ewentualnym 

rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu będzie zaproponowana w 

treści decyzji Pracodawcy o uwzględnieniu wniosku, o której mowa w §7 ust. 5 

Regulaminu, oraz ustalona w treści porozumienia o rozwiązaniu umowy o 

pracę. 
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§ 4 

Ogólne warunki Programu 

 

1. W Programie może uczestniczyć wyłącznie Uprawniony Pracownik. 

2. Skorzystanie z Programu jest dobrowolne i jest uzależnione od zgodnej woli 

Uprawnionego Pracownika i Pracodawcy.  

3. Pracodawca może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę z 

Uprawnionym Pracownikiem w ramach Programu na zasadach określonych w 

Regulaminie – jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przyczyn określonych w § 7 

ust. 7 lub ust. 8 Regulaminu. W takim przypadku Uprawnionemu Pracownikowi 

nie przysługuje roszczenie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy 

porozumienia stron w ramach Programu, ani też roszczenie o wypłatę 

jakichkolwiek świadczeń wynikających z Programu. 

4. Uprawniony Pracownik rozwiązujący umowę o pracę w ramach Programu 

otrzymuje świadczenia związane z Programem na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie. 

5. Pracownik może uczestniczyć tylko w jednym Programie Dobrowolnych Odejść 

realizowanym w spółkach, w których LW Bogdanka SA lub ENEA S.A. jest 

kapitałowo zaangażowana. 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROGRAMU 

 

§ 5 

Grupy Pracowników uczestniczących w Programie 

 

1. Do Programu mogą przystąpić Pracownicy: 

 zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na dzień 

wejścia w życie programu, bez względu na  charakter wykonywanej pracy 

oraz 

 niebędący, na dzień podejmowania decyzji, o której mowa w §7 ust. 5 

Regulaminu, w okresie wypowiedzenia, urlopu bezpłatnego oraz którzy nie 

zawarli porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę poza Programem z 

datą rozwiązania umowy o pracę w przyszłości, w tym także w związku z 

przejściem na emeryturę oraz  

 niebędący, na dzień rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu, 

zatrudnieni na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej w innej spółce, w której LW Bogdanka S.A. lub ENEA S.A. 

jest kapitałowo zaangażowana oraz 

 należący do jednej z poniższych grup:  

(zwani dalej „Uprawnionymi Pracownikami”): 
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1) Pracownicy, którzy: 

(a) nabyli uprawnienia emerytalne do dnia 31 grudnia 2016 roku i nie 

rozwiązali umowy o pracę z tytułu przejścia na emeryturę, 

(b)  nabędą uprawnienia emerytalne do dnia 31 grudnia 2017 r. 

włącznie („Grupa I”); 

2) Pracownicy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne w okresie od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku włącznie 

(„Grupa II”); 

3) Pracownicy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne po dniu 31 

grudnia 2022 roku („Grupa III”).  

 

§ 6 

Okres obowiązywania Programu 

 

1. Program obowiązuje od dnia  30 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia  2017 

roku. W zależności od przebiegu Programu, zainteresowania Pracowników i 

szczególnych potrzeb Pracodawcy, Pracodawca może przedłużyć termin 

obowiązywania Programu, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub ustalić 

dodatkowe terminy składania i rozpatrywania wniosków,  o których mowa 

odpowiednio w §7 ust. 3 i §7 ust. 6 Regulaminu. 

 

§ 7  

Procedura rozwiązywania umów o pracę w ramach Programu  

 

1. Pracownik zamierzający skorzystać z Programu składa Pracodawcy wniosek  

o zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu,  w 

którym wyrazi wolę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. 

Wzór wniosku o zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w 

ramach Programu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu („Wniosek”). Do 

rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu na zasadach wynikających z 

Regulaminu konieczne jest podpisanie przez Pracodawcę i Uprawnionego 

Pracownika porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu, 

na zasadach wynikających z Regulaminu. 

2. Druki Wniosków będą dostępne w Intranecie Pracodawcy i będą również 

wydawane przez dział spraw pracowniczych Pracodawcy .  

3. Wniosek należy złożyć osobiście w dziale kadr Pracodawcy lub wysłać listem 

poleconym na adres: Dział Spraw Pracowniczych LW „Bogdanka” S.A.  21-013 

Puchaczów w terminie od dnia 14 marca 2017r. do dnia 31 marca 2017 roku. W 

przypadku Wniosku wysłanego listem poleconym decyduje data stempla 

pocztowego. Wnioski składane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 



 

5 | S t r o n a  

 

4. Pracownik działu spraw pracowniczych Pracodawcy przyjmujący Wniosek 

potwierdza danemu Pracownikowi na jego żądanie złożenie Wniosku na jego 

kopii.  

5. Pracodawca rozpatruje Wniosek, oceniając, czy Pracownik, który złożył 

Wniosek, należy do grupy Uprawnionych Pracowników oraz czy nie zachodzą 

podstawy uzasadniające odmowę wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu ze względu na okoliczności 

(przyczyny), o których mowa w ust. 8 poniżej. Wzór decyzji Pracodawcy o 

odmowie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach 

Programu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór decyzji Pracodawcy o 

wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w 

ramach Programu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  

6. Decyzję, o której mowa w ust. 5 powyżej, Pracodawca podejmuje w okresie 30 

dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków o którym mowa w ust. 3 

powyżej, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę wniosków (poziom 

zainteresowania Programem), konieczność zapewnienia przez Pracodawcę 

ciągłości pracy w zakładzie pracy Pracodawcy, zapotrzebowanie Pracodawcy 

na określone kompetencje, indywidualną sytuacją Pracowników, proces 

przekazywania zadań i obowiązków przez takich Pracowników, siatkę urlopów 

innych Pracowników przypisanych do tej samej jednostki organizacyjnej co 

Pracownik, który złożył Wniosek. 

7. Pracodawca wydaje decyzję o odmowie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu 

umowy o pracę w ramach Programu, jeżeli został on złożony przez Pracownika 

nie spełniającego wymogów Programu. 

8. Pracodawca może wydać decyzję o odmowie  zawarcia porozumienia o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu, w przypadku, gdy: 

(a) wniosek złożył Uprawniony Pracownik szczególnie przydatny do realizacji 

celów Pracodawcy ze względu na posiadane przez niego doświadczenie, 

umiejętności i kwalifikacje; 

(b) przeciwko rozwiązaniu umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem 

przemawiają szczególne potrzeby Pracodawcy, w szczególności 

zaangażowanie Uprawnionego Pracownika w aktualnie realizowane 

projekty, plany czy programy Pracodawcy i konieczność zakończenia prac 

z nich wynikających; 

(c) uwzględnienie Wniosku Uprawnionego Pracownika wiązałoby się dla 

Pracodawcy z niedoborem zatrudnienia lub dezorganizacją 

funkcjonowania komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest 

Uprawniony Pracownik;  

(d) Pracodawca nie ma realnej możliwości zastąpienia Uprawnionego 

Pracownika na danym stanowisku lub dokonania przesunięć 

wewnętrznych bez uszczerbku dla ciągłości i organizacji pracy u 

Pracodawcy; 



 

6 | S t r o n a  

 

(e) wystąpią inne  okoliczności istotne  z punku widzenia  interesów 

Pracodawcy przemawiające za odmową zawarcia porozumienia o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu. 

9. Złożenie Wniosku przez Uprawnionego  Pracownika, jak również wydanie przez 

Pracodawcę decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu, nie jest  równoznaczne z 

rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu, a Regulamin nie stanowi 

oferty rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w ramach 

Programu. 

10. Rozwiązanie umów o pracę na mocy porozumienia stron w ramach Programu z 

Uprawnionymi Pracownikami, w stosunku do których Pracodawca wydał 

decyzje o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o 

pracę w ramach Programu, następować będzie w indywidualnych terminach  

określonych w treści porozumienia stron o rozwiązaniu umów o pracę w ramach 

Programu, z poszczególnymi Uprawnionymi Pracownikami, na zasadach 

określonych w treści tych porozumień. 

11. Decyzja Pracodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu z konkretnym Uprawnionym 

Pracownikiem stanowi jednocześnie ofertę rozwiązania umowy o pracę z 

danym Uprawnionym Pracownikiem za porozumieniem stron w ramach 

Programu . Załącznikiem do powyższej decyzji będą dwa egzemplarze projektu 

porozumienia stron  o rozwiązaniu umowy o pracę, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Regulaminu. Rozwiązanie umowy o pracę w ramach 

Programu następuje poprzez podpisanie przez danego Uprawnionego 

Pracownika i Pracodawcę powyższego porozumienia stron o rozwiązaniu 

umowy o pracę. 

12. Za wyjątkiem świadczeń, o których mowa w §9 Regulaminu, w wyniku 

rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu Uprawnionemu Pracownikowi 

nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie lub odprawa z tytułu powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa pracy i źródeł prawa pracy obowiązujących u 

Pracodawcy. Warunkiem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron 

w ramach Programu jest złożenie przez Uprawnionego Pracownika w treści 

porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę oświadczenia, że wypłata na jego 

rzecz Rekompensaty Finansowej i świadczeń określonych w treści tego 

porozumienia w całości wyczerpuje wszelkie, w tym potencjalne, roszczenia 

Uprawnionego Pracownika związane z obowiązywaniem i rozwiązaniem umowy 

o pracę, przewidziane zarówno w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa pracy, jak i w źródłach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy, w 

tym między innymi roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o wypłatę odprawy 

pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844, z późn. zm.) – na 
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wypadek przysługiwania takiego roszczenia, oraz oświadczenia o zrzeczeniu 

się względem Pracodawcy wszelkich tych roszczeń. 

13. Wszystkie  porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach 

Programu mogą zostać zawarte w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

listopada 2017 r. 

14. Wszystkie umowy o pracę  Uprawnionych Pracownikami, z którymi Pracodawca 

zawarł porozumienia o rozwiązaniu tych umów za porozumieniem stron w 

ramach Programu winny zostać rozwiązane w nieprzekraczalnym terminie do 

30 listopada 2017 r. 

15. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach  Pracodawca i Uprawniony 

Pracownik mogą uzgodnić datę rozwiązania umowy o pracę przypadającą  w 

terminie innym niż określony w ust. 14, jednak nie później niż do dnia 30 

listopada 2018r. (dotyczy wyłącznie grupy I i II)      

 

§ 8 

Urlop wypoczynkowy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 

 

1. O ile przemawiają za tym potrzeby Pracodawcy, w porozumieniu stron o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu, strony określą termin 

wykorzystania przez Uprawnionego Pracownika należnego urlopu 

wypoczynkowego (albo jego części). W przypadku braku możliwości 

wykorzystania urlopu wypoczynkowego do dnia rozwiązania umowy o pracę, 

Pracodawca wypłaci Uprawnionemu Pracownikowi ekwiwalent pieniężny za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy na zasadach wynikających z 

obowiązujących przepisów. 

 

2. O ile przemawiają za tym potrzeby Pracodawcy, w treści porozumienia stron o 

rozwiązaniu umowy o pracę w ramach Programu, strony mogą ustalić, że przez 

cały okres lub określoną część okresu pomiędzy dniem zawarcia tego 

porozumienia, a dniem rozwiązania stosunku pracy w ramach Programu 

Uprawniony Pracownik  będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości. 

 

 

III. ŚWIADCZENIA 

 

§ 9 

Świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu 

 

1. Z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu Uprawniony 

Pracownik otrzyma Rekompensatę Finansową w wysokości i na zasadach 

określonych w Regulaminie.  
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2. Ponadto, w przypadku spełnienia przez Uprawnionego Pracownika warunków 

wynikających z ZUZP, Uprawniony Pracownik, którego umowa o pracę zostanie 

rozwiązana w ramach Programu, otrzyma dodatkowo następujące świadczenia: 

(a) nagrodę jubileuszową, jeżeli do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej 

Uprawnionego Pracownika brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia 

rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu  (dotyczy wyłącznie 

Uprawnionych Pracowników z Grupy I i II, których umowa o pracę zostanie 

rozwiązana w ramach Programu w związku z nabyciem uprawnień 

emerytalnych); 

(b) jednorazową odprawę pieniężną w razie rozwiązania umowy o pracę w 

ramach Programu w związku z nabyciem przez Uprawnionego Pracownika 

prawa do emerytury; 

(c) nagrody roczne za rok 2016 tj. nagroda ok. Dnia Górnika oraz dodatkowa 

nagroda roczna tzw. 14-sta pensja (o ile nie została już wypłacona) oraz 

za rok 2017 w części proporcjonalnej do okresu przepracowanego przez 

Uprawnionego Pracownika. 

3. Szczegółowe warunki wypłaty i wysokości świadczeń, o których mowa w ust. 2 

powyżej, określa ZUZP.  

 

§ 10 

Rekompensata Finansowa 

 

1. Z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu Uprawniony 

Pracownik otrzyma Rekompensatę Finansową w następującej wysokości:  

 

(a) dla Grupy I – maksymalnie 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt 

tysięcy zł) brutto: 

gdzie: 

Rekompensata Finansowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach 

Programu równa jest trzykrotności średniego wynagrodzenia obliczonego jak za 

urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota rekompensaty 

nie może być wyższa niż kwota 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

złotych) brutto proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy; 

 

 

(b) dla Grupy II: 

 

 

A = 50%(W+P) x M + E + J 

 

gdzie: 
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A - Rekompensata Finansowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach 

Programu, 

W - średnie miesięczne wynagrodzenie Uprawnionego Pracownika na dzień 31 

grudnia 2016 roku obliczone jak za urlop wypoczynkowy, 

P - równowartość 1/12 nagród rocznych (nagrody z ok. Dnia Górnika i dodatkowej 

nagrody rocznej tzw. 14-stej pensji)  przysługujących proporcjonalnie za okres 

wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy (obliczonej na bazie ostatnio 

naliczonej Uprawnionemu Pracownikowi), do których Uprawniony Pracownik 

nabyłby prawo, gdyby pozostawał w zatrudnieniu do dnia nabycia Uprawnień 

emerytalnych (nagród innych niż wypłacanych na podstawie § 9 ust. 2 lit. c 

niniejszego Regulaminu),  

M - ilość pełnych miesięcy pozostających do osiągnięcia przez Uprawnionego 

Pracownika powszechnego wieku emerytalnego, wieku uprawniającego do 

emerytury górniczej bez względu na wiek lub ze względu na wiek liczonych od 

pierwszego miesiąca następującego po rozwiązaniu umowy o pracę w ramach 

Programu, 

E - równowartość odprawy emerytalnej wynikającej z ZUZP według stażu pracy. 

J - równowartość kolejnej nagrody jubileuszowej wynikającej z ZUZP – 

bezpośrednio następująca po wypłaconej Uprawnionemu Pracownikowi do 

dnia wejścia w życie programu. (innych niż wypłacane na podstawie § 9 ust. 2 

lit. c niniejszego Regulaminu). 

 

 

z zastrzeżeniem, że minimalna kwota rekompensaty nie może być niższa 

niż 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a maksymalna kwota 

rekompensaty nie może przekroczyć 220.000 PLN (słownie: dwieście 

dwadzieścia tysięcy złotych) brutto proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

 

(c) Dla Grupy III:  

 

A = W x 9 miesięcy  

 

gdzie: 

A - Rekompensata Finansowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach 

Programu, 

W – średnie miesięczne wynagrodzenie Uprawnionego Pracownika na dzień 31 

grudnia 2016r. obliczone jak za urlop wypoczynkowy, powiększone o 1/12 ostatnio 

wypłaconych nagród rocznych    

 

z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota rekompensaty nie może 

przekroczyć 120.000 PLN (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto 
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2. Rekompensata Finansowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych. 

3. Od Rekompensaty Finansowej nie pobiera się składek na ubezpieczenie 

społeczne.  

4. Określone w ust. 2 i 3  powyżej zasady opodatkowania i podlegania 

ubezpieczeniom społecznym Rekompensaty Finansowej obowiązują na dzień 

wejścia w życie Programu. W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie, do 

opodatkowania i podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne 

Rekompensaty Finansowej będą mieć zastosowanie zasady wynikające z  

obowiązujących przepisów prawa.  

5. Zgodnie z Wnioskiem Uprawnionego Pracownika, Rekompensata Finansowa 

może zostać wypłacona:  

(a) jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w 

ramach Programu albo 

(b) w dwóch, równych ratach: 

- pierwsza rata w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w 

ramach Programu, 

- druga rata w terminie do 31 stycznia 2018 roku, 

na rachunek bankowy Uprawnionego Pracownika, na który Pracodawca 

przekazywał dotychczas wynagrodzenie Uprawnionego Pracownika. 

6. Warunkiem rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron w ramach 

Programu jest złożenie przez Uprawnionego Pracownika w treści 

porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę oświadczeń określonych w § 7 

ust. 12 Regulaminu oraz oświadczenia, że w przypadku ponownego 

zatrudnienia Uprawnionego Pracownika u Pracodawcy lub w spółkach, w 

których LW Bogdanka S.A. lub ENEA S.A. jest kapitałowo zaangażowana, a 

także ich następców prawnych w okresie 5 lat od dnia rozwiązania umowy o 

pracę w ramach Programu lub złożenia przez niego nieprawdziwego 

oświadczenia dotyczącego zatrudnienia w innej spółce, w której LW Bogdanka 

S.A. lub ENEA S.A. jest kapitałowo zaangażowana, Uprawniony Pracownik,  

zobowiązuje się  zwrócić Pracodawcy wartość świadczeń otrzymaną w 

ramach niniejszego Programu w pełnej wysokości wraz z odsetkami 

ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty do dnia ich zwrotu. 
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IV. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

 

§ 11 

Wpływ rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu na inne 

zobowiązania 

 

1. Rozwiązanie umowy o pracę w ramach Programu nie narusza prawa 

Uprawnionego Pracownika do innych ewentualnych uprawnień wynikających z 

ZUZP, które zostały wprost wymienione w treści porozumienia o rozwiązaniu 

umowy o pracę w ramach Programu. 

2. Rozwiązanie umowy o pracę w ramach Programu powoduje rozwiązanie umów 

szkoleniowych i o podnoszeniu kwalifikacji zawartych pomiędzy Pracodawcą  

a Uprawnionym Pracownikiem. Zobowiązania wynikające z indywidualnych 

umów pracowniczych o podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz z analizy 

kosztów poniesionych przez Pracodawcę z tego tytułu ustalone zostaną w 

indywidualnym porozumieniu o rozwiązaniu stosunku pracy. 

3. W przypadku uczestnictwa Uprawnionego Pracownika w grupowym 

ubezpieczeniu emerytalnym na wypadek śmierci i dożycia typ Firma 

obowiązującym u Pracodawcy Pracodawca opłaci ostatnią, należną składkę z 

tytułu tego uczestnictwa za miesiąc, w którym dojdzie do rozwiązania umowy o 

pracę w ramach Programu. 

4. O ile Pracodawca nie postanowi inaczej, rozwiązanie umowy o pracę w ramach 

Programu powoduje również rozwiązanie umów o zakazie konkurencji w 

zakresie obowiązywania zakazu konkurencji i wzajemnych zobowiązań stron z 

tego tytułu, tj. obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji przez 

Uprawnionego Pracownika oraz obowiązku zapłaty przez Pracodawcę 

odszkodowania z tego tytułu. Rozwiązanie umowy o pracę w ramach Programu 

nie wpływa na obowiązywanie umów o zachowaniu poufności lub też 

postanowień o zachowaniu poufności ujętych w innych umowach. W tym 

zakresie umowy lub postanowienia o zachowaniu poufności nadal obowiązują. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności pisemnej uchwały 

Zarządu LW Bogdanka S.A. i podanie do wiadomości Pracowników w sposób 

zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w ramach Programu Zmiany 

Pokoleniowej w Lubelski Węgiel Bogdanka SA w 2017 roku 

 

WNIOSEK UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA 

O ZAWARCIE POROZUMIENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ W 

RAMACH PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W LUBELSKIM WĘGLU 

BOGDANKA SA, W 2017 ROKU 

 

 

Ja, niżej podpisany  ___________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

(imię nazwisko, stały nr komputera, stanowisko, komórka organizacyjna) 

 

na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu,  wyrażam niniejszym wolę przystąpienia do 

Programu na zasadach określonych w Regulaminie oraz wolę rozwiązania umowy o 

pracę na mocy porozumienia stron w ramach Programu, w terminie uzgodnionym z 

Pracodawcą. 

 

Oświadczam, że w swojej ocenie spełniam warunki przynależności do Grupy I / II / 

III*, a w szczególności, że nie jestem zatrudniony na podstawie jakiejkolwiek umowy 

o pracę lub umowy cywilnoprawnej w innej spółce, w której LW Bogdanka S.A. lub 

ENEA S.A. jest kapitałowo zaangażowana, i stan ten nie ulegnie zmianie na dzień 

ewentualnego rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron  w ramach 

Programu. 

 

Jednocześnie, w przypadku rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu 

wnoszę o wypłatę Rekompensaty Finansowej jednorazowo lub w dwóch równych 

ratach płatnych w następujących terminach [■] na rachunek bankowy, na który 

Pracodawca przelewał moje wynagrodzenie ze stosunku pracy pomiędzy 

Pracownikiem i Pracodawcą.* 

Oświadczam również, że zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w 

Regulaminie i są one dla mnie zrozumiałe. 

W przypadku zmiany okoliczności powołanych we wniosku zobowiązuję się 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracodawcę. 

 

_____________________________  _____________________________ 

miejscowość i data  podpis Pracownika 

 

*niewłaściwe skreślić 


