1
UMOWA W SPRAWIE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU REALIZACJI PROGRAMU ZWOLNIEŃ MONITOROWANYCH

W dniu [_____________] 2009 r., w [_____________], pomiędzy:
(1) Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, NIP 526-030-02-04 reprezentowaną przez Pełnomocnika:
................................................................... ……………………………………………………
dalej zwaną „ARP”,
a
(2) [_____________], zamieszkałym/zamieszkałą: [_____________], ul. [_____________], nr [__], nr PESEL
[_____________]
zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem”;
zawarte zostało porozumienie o treści następującej:
1.

W związku z realizacją przez ARP programu zwolnień monitorowanych (zwanego dalej „PZM”) o którym mowa w
ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla
polskiego przemysłu stoczniowego (zwanej dalej „Ustawą”) ARP została m.in. zobowiązana do:
a. wypłacania Uczestnikom PZM świadczenia pieniężnego przysługującego od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy o pracę ze Stocznią do dnia podjęcia zatrudnienia u innego niż Stocznia pracodawcy,
lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
b. odprowadzania od tego świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

2.

Świadczenie, o którym mowa przysługuje w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczonemu jak
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na dzień 31 października 2008 r., jednakże w kwocie nie wyższej niż 200%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomniejszonej o należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części obciążającej pracownika.
Zważywszy na fakt podjęcia przez Uczestnika zatrudnienia (innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej) i
wynikającego stąd braku podstaw do uczestniczenia w PZM, zobowiązanie Agencji wynikające z wymienionej na
wstępie Ustawy ogranicza się w tym przypadku do obowiązku wypłaty opisanego wyżej świadczenia
pieniężnego.

3.

W tym celu strony postanawiają:
a. Agencja wypłaci Uczestnikowi należną kwotę ustaloną w wysokości proporcjonalnej do czasu, od
rozwiązania umowy o pracę ze Stocznią do dnia podjęcia innej pracy zarobkowej,
b. Kwota świadczenia zostanie ustalona na podstawie niezbędnych do jej wyliczenia danych, po ich uzyskaniu
przez Agencję lub zaangażowany do stosownej usługi podmiot,
c. Wypłata drogą przelewu bankowego, należnej Uczestnikowi kwoty świadczenia nastąpi najwcześniej jak to
będzie możliwe, jednak nie później niż do 10 kwietnia 2009 r.,
d. Uczestnik, zobowiązuje się do współdziałania w celu umożliwienia ARP wykonania obowiązku wypłaty
świadczeń.

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.:

Uczestnik:

________________________________

________________________
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