
 

 

 

 
Porozumienie podpisane 
 
Po kilkumiesięcznych rozmowach 15 stycznia 2013 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy 
pracodawcą a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi  w sprawie: doładowań kart na 2013 r., 
zasilenia funduszu socjalnego , odwrócenia proporcji przy podziale premii, nowych zapisów 
odnośnie tzw. „R” w systemie zmianowym, wprowadzenia dodatku za pełnienie funkcji skoczka 
oraz podniesienie dodatku za pełnienie funkcji brygadzisty. Warto nadmienić, że Porozumienie w 
zdecydowanej większości było  wypracowane pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi 
już w grudniu 2012 r. i tylko  ze względu na fakt, że w międzyczasie nie było  możliwości spotkać się 
z Zarządem Z.Ch. „POLICE” SA - porozumienie zostało podpisane dopiero w styczniu. 
 
Premia 
Odwrócone zostały proporcje, tak aby większa część premii była bardziej zależna od wyników 
wydziału i jednostki a nie jak było do tej pory od wyników całego zakładu. W nowej wersji 20 % 
premii będzie zależne od komponentu spółki, 30 % od komponentu jednostki i 50 % od 
komponentu wydziału. 
 
Zasilenie Kart podarunkowych 
W roku 2013 karty będą zasilone w takiej samej wysokości jak w roku 2012. 
 
Zasilenie funduszu socjalnego 
W związku ze sprzedażą OW „Brzózki” zasilony zostanie fundusz socjalny o 1,2 mln zł z 
przeznaczeniem na zwiększenie wysokości pożyczek mieszkaniowych. 
 
Skoczek 
Wprowadzona została funkcja skoczka w systemie zmianowym a dodatek za pełnienie tej funkcji 
będzie wynosił 300 zł. miesięcznie. 
 
„R” 
Nastąpiła zmiana odnośnie odpracowywania tzw. „R”. Odpracowywanie będzie możliwe oczywiście 
w uzgodnieniu z pracownikiem na: zmianie rannej wyłącznie w trzecim lub czwartym dniu bloku dni 
wolnych, zmianie popołudniowej wyłącznie w drugim lub trzecim dniu bloku dni wolnych i zmianie 
nocnej wyłącznie w pierwszym lub drugim dniu bloku dni wolnych. 
 
Dodatek brygadzistowski 
Od 1 lutego wzrośnie dodatek brygadzistowski do 2 zł za godzinę pracy. 
 
Wynagrodzenia w formie przelewu 
Od 1 lutego pracodawca będzie wypłacał pracownikom poza uzasadnionymi przypadkami 
wynagrodzenie wyłącznie w formie przelewu na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. 
 
Negocjacje płacowe 
Po zakończeniu I kwartału 2013 strony porozumienia rozpoczną negocjacje na temat wzrostu 
funduszu wynagrodzeń w 2013 r. 

 


