
POriOWY Koncem W'Illlowy S.A.

zawartew Jaworznie dnia 24.11. 2009 r. pomi~dzy:

PoludniowymKoncemem W~lowym S.A. jako pracodawc~reprezentowanymprzez 1..arz4dSpOlki,w

imieniu kt6regodzialaj~:
1.mgr inz. Andrzej Szymkiewicz

2. mgr Teresa Rajaca-Bisztyga

3. mgr mz. Jerzy Wrobel

4. mgr Tadeusz Bozek

- Prezes Zarntdu - DyrektorNaczelny

- Wiceprezes Zarzl\.du- Dyrektords. Ekonomiczno-Finansowych

- Wiceprezes ~du - Dyrektords. Handlowych

- WiceprezesZarnldu - Dyrektords. Pracy

I. Zaldadow~ Organizacj~ Koordynacyjn~ NSZZ "Solidarnosc" w Poludniowym
Koncernie WC(glowymS.A.

2. Zakladow~ Organizacj~ Koordynacyjn~ Zwi~ Zawodowego ,,Kontra" przy
Poludniowym Koncernie W((glowym S.A. w Jaworznie

3. Niezaleznym Samorz~ym Zwi~kiem Zawodowym Pracownik6w Poludniowego
Koncemu WC(glowegoS.A. Zaldad GOmiczy Janina w Libi~

4. Zwi~kiem Zawodowym G6mik6w w Polsce Zarz~em Mi<{dzyzaldadowym
Poludniowego Koncemu WC(glowegoS.A. w Jaworznie

5. Zwi~em Zawodowym ,,Kadra" przy Poludniowym Koncemie W((glowym S.A.
w Jaworznie

6. Zwi~kiem Zawodowym Pracownik6w DoIowych Poludniowego Koncemu
W((glowego S.A.

7. Zwi~kiem Zawodowym Ratownik6w GOmiezyeh w Polsce przy Poludniowym
Koncernie WC(g1owymS.A.

8. Zwi~kiem Zawodowym Pracownik6w Zaldad6w przer6bki Mechanicznej W((gla
w Polsce ,,Przer6bka" w Poludniowym Koncernie WC(glowymS.A.

9. MiC(dzyzakladowym Zwi~em Zawodowym Maszynist6w Wyci(lgowych Kopahl
w Polsce przy Poludniowym Koncernie WC(glowymS.A.

Strony postanawiaj~ z dniem 1.12.2009 roku uruehomic indywidualne przeszeregowanie
pracownik6w zgodnie z obowi<lZUj~cytn Regulaminem przyznawania indywidualnych
przeszeregowaii .
1. Przeszeregowani zostan~ praeowniey, kt6rzy w dniu 1.12.2009 roku b~~ spelniat

nast«puj~ce warunki:
a) taryfikator przewiduje wyzsz~ kategoriC(zaszeregowania na danym stanowisku,
b) spelniaj~ wytyczne zawarte w Ramowych Kryteriach przyznawania wytszych

kategorii zaszeregowania,
c) nie byli przeszeregowani w 2008 roku.

2. Dodatkowo bezposredni przelozony mote wyst'4Pic z wnioskiem 0 przeszeregowanie
praeownik6w, ktorzy spelniaj~ warunki podane w pkt.1a i Ie, do 5% stanu zalogi.



Regulamin przyznawania indywidualnych przeszeregowaii
obowi~j~y od 01.07.2006r.

1. Pracownik podejmuj~cy prac~ po raz pierwszy~na stanowisku robotniczym bez wzgIC(du
na posiadane kwalifikacje otrzyma najniZs~ kategori~ zaszeregowania.

2. Po rocznej pracy na stanowisku robotnika· niekwalifikowanego otrzyma najnizsZC\,
kategorif(zaszeregowania przewidziaIUlw taryfikatorze dIa danego stanowiska pracy.

3. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy na stanowisku nierobotniczym z wyksztalceniem
srednim otrzyma9 kategorif( zaszeregowani~ a pracownik z wyksztalceniem wyZszym
10kategorif(zaszeregowania.

4. Awans na wyzsze kategorie osobistego zaszeregowania bltdzie odbywal siC(wedlug
nastC(puj~ychzasad:
a) bezposredni przelozony (kierownik oddzialu, dzialu~ wydzialu) po zasiC(gni~ciu

opinii sztygara zmianowego, przodowego-brygadzisty bcedzie proponowal
poszczeg6lnych pracownik6w do przeszeregowani~

b) awansowanie na wyZsZC\. kategorif(osobistego zaszeregowania winno odbywac sif(w
oparciu 0 obowi~jflCe Vi PKW S.A. ramowe kryteria przyznawania wyZszych

------ kategorii oraz brae pod uwagf(obie~ ocen~ zawodow~praco~
c) imienna lista pracownik6w proponowanych do przeszeregowania w danym oddziale

(dziale) winna bye udost~niana do wgll\,duwszystkim pracownikom tegoz oddzialu
(dzialu),

d) ewentualne uwagi do przeszeregowan winny bye sIdadane w terminie do 7 dni
kierownikowi oddzialu (dzialu), celem ich rozpatrzenia przez kierownika pionu.

e) informacjf( 0 ilosci przydzielonych stawek indywidualnego zaszeregowania na
poszczeg6lne oddzialy pracodawca przekazuje organizacjom zwil\,Zkowym
dzialajClCymw PKW S.A.

5. Jezeli pracownik wykonuj~ pracf( zaIic~po 1~8do ustalania wysokosci emerytury,
b¢zie posiadal:
a) 1250 dni6wek tzw. przodkowychotrzyma 8 kategorif( zaszeregowania osobistego,
b) 2500 dni6wek tzw. przodkowych otrzyma 9 kategorif( zaszeregowania osobistego,
c) 3750 dni6wek tzw. przodkowychotrzyma 10 kategorif( zaszeregowania osobistego,
bez wzglf(duna tryb awansu podany wpunkcie 4.

6. Dopuszcza sicew indywidualnych przypadkach moZliwose przeszeregowania pracownika
o wysokich umiejf(tnosciach i dUZymzaangazowaniu w pracf( zawodow~ na wniosek .

,.- bezposredniego przelozonego i po d~i Prezesa ~u, bez wzglf(du na ramowe
kryteria przewidziane dla danego stanowiska pracy.

J..J-)


