
Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A.

z Organizacjami Zwiazkowymi Spólki w zakresie wzrostu

plac w roku 2014

W dniu 14.04.2014. Strony Porozumienia:

ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowany przez:

Pani Monika Roznerska - Dyrektor Personalny

oraz

Zakladowe Organizacje Zwiazkowe dzialajace w ArcelorMittal Poland S.A.,

reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego Porozumienia,

dzialajac w oparciu o postanowienia §31 ZUZP, dotyczace negocjacji zmian placowych

pracowników w roku 2014, dokonaly nastepujacego uzgodnienia:

lo

1. Z dniem 01.04.2014r. Pracodawca przeznacza na wzrost funduszu wynagrodzen kwote

stanowiaca iloczyn 150 zl brutto ( bez skladki ZUS Pracodawcy) oraz liczby pracowników

Spólki objetych ZUZP dla pracowników AMP S.A. Kwota, o której mowa powyzej

stanowic bedzie, w okresie ustalonym przez Strony, zródlo finansowania skutków zmian

zasad wynagradzania wprowadzanych w ramach ujednolicania ZUZP AMP S.A.

2. Kwota 150 zl brutto, o której mowa w ust. 1., uruchomiona zostaje w formie stalego

dodatku do wynagrodzenia dla kazdego pracownika Spólki objetego ZUZP

- zwanego dalej dodatkiem ukladowym, z przyjeciem ponizszych zasad:

1) dodatek ukladowy jest wyplacany wraz z wynagrodzeniem ( po raz pierwszy wraz

z wynagrodzeniem za kwiecien 2014r.), w odrebnej pozycji na liscie plac,

2) do dodatku ukladowego uprawnieni sa pracownicy pozostajacy w zatrudnieniu

od dnia 01.04.2014r., przy czym przez pozostawanie w zatrudnieniu nalezy rozumiec

pozostawanie w stosunku pracy, za który przysluguje wynagrodzenie lub zasilek

z ubezpieczenia spolecznego,

3) w przypadku zatrudnienia, lub ustania zatrudnienia w trakcie miesiaca dodatek

wyplacany jest proporcjonalnie do czasu zatrudnienia pracownika w danym miesiacu,

zgodnie z harmonogramem czasu pracy,



4) dodatek ukladowy nie jest uwzgledniany:

a) w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasilków,

b) w podstawie sredniej urlopowej i podstawie ekwiwalentu za urlop.

II.

1. Uwzgledniajac termin wprowadzenia zmian pLacowych, Strony uznaja za zasadne

uruchomienie wraz z wynagrodzeniem za maj 2014r. jednorazowej "nagrody

tJkladowej" w wysokosci 450PLN dla kazdego pracownika Spólki objetego ZUZP, który w

dniu 01.04.2014r. bedzie pozostawal w zatrudnieniu, przy czym przez przepracowanie

lub pozostawanie w zatrudnieniu nalezy rozumiec pozostawanie w stosunku pracy, za

który przysluguje wynagrodzenie lub zasilek z ubezpieczenia spoLecznego.

2. Jednorazowa nagroda nie jest uwzgledniana:

1) w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasilków,

2) w podstawie sredniej urlopowej i podstawie ekwiwalentu za urlop.

III.
1. Strony zgodnie uznaja, ze w roku 2014 uprawnionym pracownikom Spólki wypLacona

zostanie roczna nagroda za wklad pracy pracowników w funkcjonowanie Spólki w roku

2013 wynikajaca z Porozumien PLacowych zawieranych zgodnie z ZUZP.

2. Wysokosc nagrody, o której mowa w ust.1., wynosi 1000 PLN zl/pracownika

i zostanie wyplacona wg nastepujacych zasad:

1) wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2014r., uprawnionym pracownikom SpóLki

wyplacona zostanie nagroda zaliczkowa w jednakowej wysokosci dla wszystkich

uprawnionych pracowników, tj. 500 zl/ pracownika,

2) wraz z wynagrodzeniem za sierpien 2014r., uprawnionym pracownikom Spólki

wypLacona zostanie nagroda uzupelniajaca w jednakowej wysokosci dla wszystkich

. uprawnionych pracowników, tj. 500 zl/pracownika,

przy czym:

a) z uwzglednieniem ppkt.b. i ppkt.c., uprawnionymi do nagród, o których mowa

w ust.2., beda pracownicy Spólki objeci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal

Poland S.A., którzy przepracowali caly 2013r. oraz w dniu 01.07.2014r. 

w przypadku nagrody, o której mowa w ust.2.1 oraz w dniu 01.09.2014r. 

w przypadku nagrody, o której mowa w ust.2.2, beda pozostawali

w zatrudnieniu, przy czym przez przepracowanie lub pozostawanie

w zatrudnieniu nalezy rozumiec pozostawanie w stosunku pracy, za który

przysluguje wynagrodzenie lub zasilek z ubezpieczenia spolecznego,
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b) z uwzglednieniem ppkt.c., w przypadku pracowników Spólki, którzy objeci sa

ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali pelnych 12

miesiecy roku 2013, a przed zatrudnieniem swiadczyli prace na rzecz AMP S.A.

w nastepujacych podmiotach gospodarczych: AMP S.A. Oddzial

w Zdzieszowicach, ZEN Sp. z 0.0., Grupa Manpower, ABC Sp. z 0.0. - roczna

nagroda za wklad pracy pracowników w funkcjonowanie Spólki w roku 2013

przysluguje w pelnej wysokosci, z przyjeciem zasady, ze nagroda otrzymana

w w Iw podmiotach gospodarczych pomniejsza nagrode w AMP S.A.,

c) w przypadku pracowników Spólki, którzy objeci sa ZUZP dla pracowników

ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali pelnych 12 miesiecy roku 2013

z powodu: urlopu bezplatnego, urlopu wychowawczego i nieobecnosci

nieusprawiedliwionej, wysokosc nagród zostaje pomniejszona o 1112 za kazdy nie

przepracowany pelny miesiac roku 2013,

Organizacje Zwiazkowe ArcelorMittal Poland S.A. Pracodawca
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