
Załącznik do Protokołu  ze spotkania w ramach  

rokowań Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników AMP S.A.  z dnia 30.06.2020r., 

14.07.2020r., 28.07.2020r. oraz 30.07.2020r. 

 

 

R E G U L A M I N   

prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla 

pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Lipiec 2020 2 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§1 

W związku z wypowiedzeniem przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., zawartego w dniu 05.01.2010 

roku, w celu określenia zasad i trybu prowadzenia prac nad Zakładowym Układem 

Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zwanym dalej „ZUZP”, ustala 

się „Regulamin prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A.” – zwany dalej „Regulaminem”  

 

 Rozdział 2 

Strony  

 § 2  

1. Strony w pracach nad ZUZP  reprezentowane są przez imiennie upoważnianych  

przedstawicieli będących pracownikami AMP S.A., Spółek z Grupy ArcelorMittal lub 

będących Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki - Stron 

rokowań, z zastrzeżeniem, iż w danym posiedzeniu może uczestniczyć: 

1) ze Strony Pracodawcy – do czterech przedstawicieli, 

2) ze Strony Zakładowych Organizacji Związkowych: 

a) w przypadku organizacji reprezentatywnych - do dwóch przedstawicieli danego  

Związku, a w przypadku  ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A. – do pięciu 

przedstawicieli,  

b) w przypadku pozostałych Organizacji Związkowych - po jednym przedstawicielu 

Związku. 

2. Imiennie upoważnieni przedstawiciele, o których mowa w ust. 1., zwani są dalej w treści 

Regulaminu „Stronami rokowań” lub „Stronami” 

3. Upoważnień do prac nad ZUZP udziela się na piśmie przez uprawnione organy Spółki  

i Organizacji Związkowych. Kopie w/w upoważnień przekazywane są wszystkim 

Stronom  biorącym udział w rokowaniach ZUZP. 
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Rozdział 3 

Tryb i sposób prowadzenia rokowań 

§ 3 

1. Z uwzględnieniem ust.2. Strony obradują na posiedzeniach odbywanych w formie 

bezpośrednich spotkań, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego. 

2. Strony rokowań mogą zdecydować o odbyciu posiedzenia w formie zdalnej tj. za pomocą 

ustalonego  komunikatora lub w formule mieszanej tj. metodą zdalną połączoną  

z  bezpośrednim spotkaniem.  Informacja o uczestnictwie w posiedzeniu w formie zdalnej 

przekazywana jest Stronom nie później niż w dniu poprzedzającym dane posiedzenie, a jej 

przekazanie uniemożliwia uczestnictwo danej osoby w w/w posiedzeniu w sposób 

bezpośredni. 

3. Osoba uczestnicząca w rokowaniach w sposób zdalny zobowiązana jest do złożenia  

w formie elektronicznej pisemnego oświadczenia, iż w przebiegu rokowań nie będą 

uczestniczyły inne osoby. 

4. Na każdym posiedzeniu Strony ustalają datę, miejsce oraz porządek obrad kolejnego 

posiedzenia. 

3. Rokowania odbywają się w zależności od potrzeb/decyzji Stron. 

 

  § 4  

1. Strony rokowań w drodze uzgodnienia mogą utworzyć podzespół, którego zadaniem jest 

wykonanie określonych zadań lub uzgodnień roboczych dla potrzeb rokowań. 

2. Strony w podzespole reprezentowane są przez desygnowanych przez siebie  

przedstawicieli będących pracownikami AMP S.A., Spółek z Grupy ArcelorMittal lub 

będących Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki - Stron 

rokowań. 

3. Wyniki prac i uzgodnień podzespołu nie są wiążące dla Stron. 
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§ 5 

1. Strony w drodze uzgodnienia mogą powoływać ekspertów. W przypadku wystąpienia 

kosztów związanych z  powołaniem eksperta są one pokrywane przez Pracodawcę. 

2. Oczekiwanie na opinię lub pomoc eksperta nie wstrzymuje rokowań w pozostałych 

zakresach ZUZP nie wymagających opinii lub pomocy eksperta. 

3. Eksperci mogą brać udział w rokowaniach. 

4. Eksperci biorący udział w pracach nie mogą udostępniać informacji z rokowań. 

5. Opinie przedstawiane przez ekspertów nie są wiążące dla Stron rokowań. 

§ 6 

1. Pracami Stron rokowań przewodniczą naprzemiennie przedstawiciel Pracodawcy i Strony 

Związkowej, zwany dalej „Przewodniczącym Rokowań”.   

Pierwsze posiedzenie Stron prowadzone jest przez przedstawiciela Pracodawcy. 

2. Do zadań Przewodniczącego Rokowań należy m.in.: 

1) przewodniczenie rokowaniom z poszanowaniem interesów stron, w tym udzielanie głosu 

przedstawicielom Stron i ekspertom,  

2) przedstawianie propozycji terminu kolejnych rokowań i programu kolejnego  

posiedzenia. 

 § 7 

 Strony rokowań w ich trakcie powinny: 

1) działać w dobrej wierze, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony, 

2) stosować argumenty merytoryczne, 

3) przestrzegać zasad Regulaminu. 

  

Rozdział 4 

Sprawy organizacyjne 

§ 8 

1. Niezbędne środki finansowe na pokrycie kosztów rokowań ponosi Pracodawca. 

2. Obsługę organizacyjną rokowań zapewnia Sekretariat rokowań – wyznaczony przez każdą ze 

Stron w równych częściach. 
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3. Do zadań i obowiązków Sekretariatu rokowań należy również przechowywanie 

protokołów i innych dokumentów z posiedzeń.  

§ 9 

1. Protokół z posiedzenia Stron  zawiera w swojej treści: 

1) przyjęty przez Strony porządek posiedzenia, 

2) stanowiska Stron rokowań ZUZP odnoszące się do spraw będących przedmiotem 

posiedzenia i jego przebiegu, 

3) częściowe uzgodnienia Stron rokowań, jeżeli zostały one dokonane w trakcie 

posiedzenia, przy czym wiążące dla Stron są wyłącznie uzgodnienia dotyczące całości 

treści ZUZP, 

4) listę imienną uczestników spotkania wraz z podpisami osób w nim uczestniczących, 

5) ustalony przez Strony rokowań termin, godzinę i miejsce oraz planowany porządek 

kolejnego posiedzenia. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1. pkt 3 i 4: 

1) sporządzane są w trakcie posiedzenia, 

2) podpisywane są przez wszystkich uczestników rokowań biorących udział w danym 

posiedzeniu;   

W przypadku uczestnictwa w rokowaniach w sposób zdalny: 

a) akceptacja częściowych uzgodnień Stron rokowań dokonywana jest w formie 

mailowej, stanowiącej załącznik do protokołu, 

b) uczestnictwo w spotkaniu potwierdzane jest w protokole w formie elektronicznej 

poprzez dokonanie tzw. „zrzutu ekranu” . 

3. Projekt protokół z przebiegu posiedzenia przygotowuje członek Sekretariatu – przedstawiciel 

pracodawcy i przesyła pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych do Stron biorących 

udział w rokowaniach. Ewentualne uwagi w zakresie treści protokołu przesyłane są zwrotnie 

w formie elektronicznej nie później niż do godz. 12 dnia poprzedzającego kolejne 

posiedzenie.  

W przypadku, gdy ustalony termin kolejnego spotkania uniemożliwia dotrzymanie  

w/w terminów, sporządza się protokoły łączne z przebiegu spotkań. 

4. Protokół jest przyjmowany przez Strony na następnym posiedzeniu. Przyjęty protokół 

podpisują Strony uczestniczące w posiedzeniu, którego dotyczy dany protokół. 

5. W przypadku braku zgody Stron na zapisy protokołu, umieszczają one w jego treści zdania 

odrębne. 
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6. Kopie protokołów z posiedzeń  Strony rokowań otrzymują w formie elektronicznej.  

7. Sekretariat wspólnie ustala zakres, treść oraz formę komunikacji wewnętrznej oraz 

zewnętrznej na temat przebiegu rokowań.  

§ 10 

1. Jeżeli w ustaleniach z ostatniego spotkania w ramach rokowań nie postanowiono inaczej, 

zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Stron rokowań oraz materiały 

dotyczące tych posiedzeń są przesyłane drogą elektroniczną przez przedstawiciela 

pracodawcy – członka sekretariatu na co najmniej dwa dni robocze przed ustalonym 

terminem posiedzenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek każdej ze stron, może zostać 

zwołane nadzwyczajne posiedzenie Stron rokowań. 

3.  W przypadku zwołania posiedzenia w trybie, o którym mowa w ust. 2, zawiadomienia 

o posiedzeniu winny być przekazane Stronom niezwłocznie, nie później jednak niż 

w przeddzień posiedzenia nadzwyczajnego. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§11 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony. 

2. Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Stron w formie pisemnego uzgodnienia 

Stron. 

3. Zmiany do Regulaminu wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej i wprowadzane są 

w formie aneksu. 

4. Uprawnionymi do występowania z projektami zmian do Regulaminu są wyłącznie jego 

Strony. 

 

30.07.2020. 

 

 

Organizacje Związkowe                                          Pracodawca 

 


