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Wrocław, dnia 25 kwietnia 2019

r,
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Zakład Usłu g

E

nergetycznych

,,epeKoks" Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 9
58

-

305 Wałbrzych

PoWlADoMlENlE
o

wpisaniu do rejestru układów

2 Kodeksu pracy i § 8 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania

DziałĄąc na podstawie ań.

24111 §1 pkt

w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i

akt

rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kań rejestrowych (Dz, U. Nr 34, poz.

408) powiadamiam, ze protokół dodatkowy nr 3 do Zakładowego układu zbiorowego pracy

dla pracowników

Za}<ładu

Usług Energetycznych ,,epeKoks" Sp.

zawarIyw dniu 27.03.2019 r.

z

o.o. w Wałbrzychu

został wpisa ny do rejestru

układóww dniu

25.04.2019r. pod nr U - MCCCXLI.

\N załączeniu egzemplarz protokołu dodatkowego - dla każdego podmiotu, który zawarł
układ.

pe7S6Pracy
Łagockcł

5,1-a)ż
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Wałbrzych, dn. 27-03-2019

r.

Zakład Usług Energetycznych

,,epeKoks" Sp. z o.o,

PROTOKOŁ DODATKOWY NR

z

dnia 27-a3-2019

3

r.

do tekstu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zawartego w dniu 02-06-2016 r. dla
pracowników Zakładu Usług Energetycznych ,,epeKoks" Sp. z o.o.
w sprawie: zmiany treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Y

§1

,1 do Zakładowego Układu Zbiorowego
PracY- Taryfikator kwalifikacyjny dla stanowisk robotniczych - w ten sposob, że

Zmienia się dotychczasową treśćzałącznika nr

dotYchczasową treŚc Taryfikatora kwalifikacyjnego dla stanowisk robotniczych zastępuje się
noWYm Taryfikatorem kwalifikacyjnym dla stanowisk robotniczych o ponizszej treści.

TARYF| KAToR KWAL| Fl KACYJ NY DLA

Lp.

7

2

Nazwa

l(ategoria

stanowiska

zaszeregowania

pracownik
gospodarczy
magazynier

l

urządzeń

|_lll

ślusarz

zawodowe

zasadnicze zawodowe

przyuczenle na

średnie zawodowe lub zasadnicze

zawodowe albo

l<urs

przyuczenle na

kwalifikacyjny

sta nowisku

o specjalności magazynier
l1_1ll

skrawających

4

Doświadczenie
Wykształcenie

stanowisl<u

operator
3

sTANoWlsK Ro BoTN lcZYcH

l1-1ll

średnie zawodowe lub zasadnicze

zawodowe w zawodzie tokarz

l rok pracy

średnie zawodowe lub zasadnicze

przyuczenle na

zawodowe o profilu mechanicznym

sta nowisku

Protokół dodatkowy nr 3 z dnia 27-03-2018 r.
do tekstu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego w dniu 02-06-2016
dla pracowników Zakładu Usług energetycznych ,,epeKoks'' Sp. z o.o,

f,
r

//
/

średnie zawodowe lub zasadnicze

zawodowe o profilu
5

ślusarz-spawacz

ll1-1V

mechanicznym, zaświadczenie o

rok pracy

ul<ończeniu szkolenia albo

świadectwo egzaminu spawacza
lub książeczka spawacza

6

kierowca

średnie zawodowe lub zasadnicze

zawodowe o profilu

ll1-1V

1

mechanicznym, samochodowym

kierowca7

operator

lV_V

9

elektromonter

lV-V

średnie zawodowe lub zasadnicze

przyuczenie na

zawodowe o kierunku
elektrycznym lub automatyki

sta nowisku

średriie zawodowe lub zasadnicze
zawodowe o kierunku elektrycznynr
lub autonratyki

przyuczenle na

średnie zawodowe lub zasadnicze

przyuczenie na

urządzeń

zawodowe o kierunku

stanowisl<u

energetycznych

elel<trycznym lub elektronicznym

automatyk
mechanik

10

1 rok pracy

mechanicznym, samochodowym

pojazdów

8

średniezawodowe lub zasadnicze
zawodowe o profilu

lV-V
lV-V

sta nowisku

wyzsze zawodowe lub średnie

i1 i

rok pracy

specjalista
techniczny

4 lata

zawodowe
V1-1x

pracy
I

].0-1etni staz pracy

zawodowe

w danej
specja l ności

§2
Zmienia się dotYchczasową treŚó załącznika nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego
PracY- TarYfikator kwalifikacyjny dla stanowisk nierobotniczych _ w ten sposob, że
dotYchczasową treŚÓ Taryfikatora kwalifikacyjnego dla stanowisk nierobotniczych
zastępuje
Sle nowYm TarYfikatorem kwalifikacyjnym dla stanowisk nierobotniczych ponizszej
o
tresci:

Protokół dodatkowy nr 3 z dnia 27-Q3-20L8 r.
do tekstu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego w dniu 02-06-201,6
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TARYFI KAToR KWAL!
Lp.

Nazwa stanowiska

Fl

KACYJ NY

Kategoria

D

LA STAN owl sK

N

l

ERoBoTN lcZYcH

Wykształcenie

zaszeregowania
L

2

księgowa

Vl-Vll

inspektor BHP

Vl-Vlll

zawodowe (minimalne}
średnie
el<onomiczne lub
wvżczp
wyższe o kierunku
BHP lub średnieo

kierunktl BHP

3

starszy inspektor BHP

Vl1-1x

Doświadczenie

wyższe o kierunku
BHP lub średnieo

2 lata pracy

przyuczenle na
stanowisku
3 lata pracy w służbie BHP

kiprl lnlrl l Rl{D

wyższe lub średnie

odpowiednie do
specjal ista techniczny,

ekonomiczny

Vll-Vlll

i

sta nowisl<a

administracyjny
zawodowe

gtówny specjalista

5

techniczny,
ekonomiczny

i

administracvinv

wydziału/działu

10-1etni staz pracy w

danej specjalności

wyzsze lub średnie

Vlll - X

zaStępca kierownika

4 lata pracv

zajmowanego

odpowiednie do

5-1etni staz pracy w dane.j

zajmowanego

specjalności

sta nowiska
wyzsze lub średnie

odpowiednie do

Vlll-x

zajmowanego
stanowisl<a

zawodowe

min. 3 lata pracy rra
stanowisku związanym z
kierowaniem konrórką
organizacyjrlą
10-1etni staż pracy rv
dane.j spec.jalności

wyższe lub średnie

odpowiednie do

kierownik
wydziału/działu

lX-xl

zajmowanego
stanowisl<a

zawodowe

4 lata pracy na
samodzielnym lub
kierowniczym stanowisku

]_0-1etni staz pracy w

danej specjalności

dyrektor pionu
technicznego,
ekonomicznego

i

administracyjnego

X-Xll

\yyZsZe

5 lat pracy na podobnynl

odpowiednie do
zajnlowanego

statlowisliu, o zbl izonyn

stanowiska

odpowiedzialności

zakresie
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do tekstu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego w dniu 02-06-2016
dla pracowników Zakładu Usług energetycznych ,,epeKoks'' Sp. z o.o.

r.

Niezależnie od wymagań kwalifikacyjnych określonychw niniejszym załączniku, pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach okreŚlonych w taryfil<atorze powinni posiadać niezbędne uprawnienia
wynikające z odrębnych przepisów.

§3
Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania, po zarejestrowaniu przez Okręgową lnspekcję Pracy,
zakładowe orqanizacie zwiazkowe

1.

Międzyzakładowa OrganizaĄa Związkowa

rlt..l,Ł}FłICZĄC§Go
Związkowej
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NSZZ Pracowników przy Wałbrzyskich

?,z

ićzącY

P

Związek Zawodowy

l

Międzyzakładowej

4

Związkowej

Zn,azek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
iirłałbl-zyskich Zakładach Koksowniczych
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s,A.

PRZE}YODNIC ZĄCY
-s,3Ę'
rs:: t§;łĄ--1
,l
i.l§li
.}# /
El j,t b.;-ł+-*lwg

Fł ftsb:,,J

Protokół dodatkowy nr 3 z dnia 27-03-20t8 r.
Układu Zbiorowego Pracy zawartego w dniu 02-06-20!6
dla pracowników Zakładu Usług energetycznych ,,epeKoks'' Sp. z o.o.

r.

OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY we Wrocławiu
Wpisano do Rejestru
Zal<ladowych Układ ów Zbior owych Pracy
W dniu 25.04.20t9

r.

KARTA REJESTROWA UKŁADU
Nr: U

-

MCCCXLV3

dla pracowników Zakładu Usług Energe§cznych,epeKoks" Sp. z o.o. w Wałbrrychu
;kręgorvy _t_nspektorat Pracy
zawarĘ w dniu 27.03.2019 r.
we wrocławiu
obowiązuj ący od dnia: 25.04.2019 r.

