ANEKS
do POROZUMlENlA z dnia 5 lutego 201,4

r.

zawarty w dniu 27 maja 201-4 r. w Gorlicach pomiędzy:
Zakładem Maszyn Górniczych "GLlNlK" sp. z o.o. w Gorlicach, reprezentowany przez:
- Dariusza Ginalskiego - Wiceprezesa Zarządu
- Mariusza Kozioła - Prokurenta
zwana dalej Pracodawcą lub ZMG
a

Związkami zawodowymi działającymi w ZMG:
- NSZZ Solidarność
- MZZ P racowników Glinik
- MZZKadra-Glinik

zwanych dalej Związkami zawodowymi
Pracodawca i Związki zawodowe, z uwagi na to, że sytuacja ZMG obecnie nie uległa poprawie na
rynku zamówień, w wyniku czego nadal nie będzie zamówień zapewniających obłożenie mocy
produkcyjnych, na podstawie pkt 2 porozumienia ustalają, że:
Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4, Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca żOt4 r. w
ten sposób, że w czerwcu pracodawca nadal będzie proponował, aby pracownicy rozumiejący trudną
sytuację ZMG w tym miesiącu również skorzystali z 1 tygodnia (4 dni roboczych) z urlopu
bezpłatnego. Termin, w którym pracownicy mogą skorzystać z urlopu bezpłatnego został uzgodniony
na trzecitydzień czerwca - od 16 do 20 czerwca201,4 r., przy czym 19 - jest dniem wolnym od pracy
'J".

(Boże Ciało).

Złożeniewniosku o urlop bezpłatny jest dobrowolne.

2, Pracodawca, z uwagi na brak obłożenia mocy produkcyjnych oświadcza, że w drugim tygodniu
czerwca - od 9 do 13 czerwca 201,4 r, zdecydował o zastosowaniu dla wszystkich pracowników (za
wyjątkiem pracowników wskazanych w pkt. 4) płatnego przestoju w rozumieniu art. 81 kodeksu
pracy. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może zdecydować o zmianie terminu postoju dla
konkretnego pracownika, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłościwykonywania niektórych zadań
przez Spółkę. W przypadku gdy tak się stanie, wówczas postój zostanie zastosowany względem tego
pracownika w innym terminie w czerwcu 2014 r.

3.

Pracodawca zapewnia, że nie będzie zalecał pracownikom aby w czerwcu korzystali z
przysługującego im urlopu wypoczynkowego. W przypadku braku obłożenia pracą w czerwcu, (poza
czasem urlopu bezpłatnego i postoju) pracownikowi zostaną powierzone do wykonywania prace
zastępcze. Powyższe nie powoduje zadnego ograniczenia pracownika we wnioskowaniu o udzielenie
mu urlopu wypoczynkowego.
Jednocześnie pracodawca zmienia plan urlopów w tym znaczeniu, że dzień 20 czerwca 2013 r. - nie
jest dniem, w którym pracodawca zaleca wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, w związku z
propozycją wykorzystania urlopu bezpłatnego.
4, W stosunku do pracowników wykonujących pracę na terenie hali R3 lub wykonujących pracę na
rzecz zadań wykonywanych na hali R3 Program zostaje zakończony z dniem 31 maja 2O'J,4 r., co

oznacza, że Ci pracownicy nie będą objęci propozycją skorzystania z urlopu bezpłatnego ani
postojem w czerwcu. Celem uniknięcia wątpliwości zostanie sporządzona lista tych pracowników,
w pń]ijż
Dziale Kadr i u rier96ffiWydziału R3.
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