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Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. z 

Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2023. 

 

W dniu 17.02.2023r. Strony Porozumienia: 

 

ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. reprezentowaną przez: 

 

Pani Beata Piotrowicz – Członek Zarządu  

Pani Anna Wyczesany  – Dyrektor ds. HR 

Pan Priyambhu Aria –  Prezes Zarządu  

Pan Michal Papuga  - Członek Zarządu  

 

zwana dalej również „Spółką” 

 
oraz  

 
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. 

Sp.k., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego Porozumienia, 

 
postanawiają o przeznaczeniu na realizację zmian płacowych w roku 2023: 

 

I. Płace zasadnicze  

 
A. Z dniem 01.03.2023 r. na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich uprawnionych pracowników 

przeznacza się 600 PLN brutto / uprawnionego pracownika.  

Grupa osób wyłączonych z grupy pracowników uprawnionych do wzrostu płac zasadniczych 

obejmuje: 

 

1. Osoby zatrudnione w Spółce po 30.09.2022 r    

2. Osoby w trakcie okresu wypowiedzenia  

3. Osoby nieaktywne w momencie uruchomienia podwyżek:   

a. osoby na urlopach wychowawczych oraz urlopach bezpłatnych  

b. osoby na urlopach macierzyńskich 

c. osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich   

 

W przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich (3b) oraz długotrwałych 

zwolnieniach chorobowych (3c) podwyżka 600 PLN brutto  zostanie wdrożona z dniem  powrotu do 

pracy  po wykonaniu badan kontrolnych i dostarczeniu orzeczenia lekarza medycyny pracy 

o zdolności do pracy.   

 

B. Z dniem 01.04.2023 r. na wzrost indywidualnych płac zasadniczych przeznaczeniem na wzrost płac 

zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce przeznacza się 

75 PLN / uprawnionego pracownika do decyzji kierownictwa oraz Dyrektora Biura. Środki na 

podwyżki indywidualne zostaną rozdysponowane nie później niż do 30.04.2023 r. 
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II. Nagroda wyrównawczo-inflacyjna   

 

1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki 

wypłacona zostanie nagroda wyrównawczo-inflacyjna. 

2. Wysokość nagrody wyrównawczo-inflacyjnej wynosi 2 000 PLN brutto /uprawnionego pracownika i zostanie 

wypłacona wszystkim uprawnionym pracownikom  

a) wraz z wynagrodzeniem za luty 2023r.  uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część 

nagrody w wysokości 1 000 PLN brutto / pracownika 

b) wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023r.  uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część 

nagrody w wysokości 500 PLN brutto / pracownika 

c) wraz z wynagrodzeniem za październik 2023r.  uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 

część nagrody w wysokości 500 PLN brutto / pracownika 

3. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy Spółki, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu 

w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłat poszczególnych części nagrody.   

4. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości 

proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 

5. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną 

pracowników, ustala się, że nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu 

chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.  

 

III. Dofinansowanie posiłków  

 

1. Dodatkowo Strony Porozumienia uzgodniły, iż z uwagi na aktualną sytuację dodatkowym składnikiem wzrostu 

przychodów w roku 2023 dla pracowników będzie od 01.03.2023r. waloryzacja dofinasowania do posiłków 

do kwoty 1,50 PLN za każdą godzinę świadczenia pracy w danym miesiącu wynikającą z harmonogramu 

czasu pracy Pracownika.       

 

IV. Postanowienia końcowe  

 

1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia jak również ich interpretacja, dokonywana jest przez 

Strony w formie pisemnego uzgodnienia.  

2. Przez długotrwałe zwolnienie lekarskie należy rozumieć czas niezdolności do pracy trwający łącznie 

dłużej niż pełen kalendarzowy miesiąc podczas,  którego pracownik pozostaje w stosunku pracy 

i  przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe  lub  zasiłek chorobowy.   

 

Za ArcelorMittal Business Center  

of Excellence Sp. z o.o. Sp.k.      Organizacje Związkowe 
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Agreement of representatives of ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. with 

the Company's Trade Union Organizations in terms of wage increases in 2023. 

 

on February 17th, 2023 

 

Parties to the Agreement:  

 

ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. represented by:  

 

Beata Piotrowicz - Member of the Management Board  

Anna Wyczesany - HR Director  

Priyambhu Aria - President of the Management Board  

Michal Papuga - Member of the Management Board  

 

hereinafter also referred to as the "Company"  

 

and Company Trade Unions operating in the ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k., 

represented by the signatories of this Agreement,  

 

agree to allocate for the implementation of wage changes in 2023:  

 

I. Basic wages  

 

A. as of 01/03/2023, PLN 600 gross / eligible employee will be allocated to the increase in base salaries 

for all eligible employees.  

The group of people excluded from the group of employees entitled to an increase in basic wages 

includes:   

 

1. People employed in the Company after September 30, 2022   

2. People during the notice period 

3. People inactive i.e. staying at:  

a. parental and unpaid leaves 

b. maternity leave 

c. long-term sick leave  

 

In the case of persons on maternity leave (3b) and long-term sick leave (3b), an increase of PLN 600  

gross will be implemented on the day of return to work after the completion of check-ups and the 

delivery of an occupational medicine certificate on the ability to work and paid together with the 

nearest salary.  

 

B. as of 01/04/2023, PLN 75 gross / eligible employee according to the decision of the management and 

the Office Director will be allocated to the increase of basic salaries of employees as part of the 

harmonization of the remuneration rules in the Company.  Funds for individual increases will be 

distributed no later than April 30, 2023.  
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II. Equalization and inflation reward  

 

1. The Parties agree that, taking into account the current situation, in 2023 all eligible employees of the 

Company will be paid an equalization and inflation bonus.  

2. The amount of the compensation and inflation bonus is PLN 2 000 gross / eligible employee and will 

be paid to all eligible employees together with the remuneration for March 2022.  

a) along with remuneration for February 2023 eligible employees of the Company will be paid 1 part of the 

bonus in the amount of PLN 1 000 gross /employee  

b) along with remuneration for July 2023 eligible employees of the Company will be paid the 2nd part of 

the bonus in the amount of PLN 500 gross /employee  

c) along with remuneration for October 2023 eligible employees of the Company will be paid the 3rd part 

of the bonus in the amount of PLN 500 gross /employee 

3. The employees of the Company who will be employed on the first day of the month in which individual 

parts of the prize are paid out are entitled to the prize in full amounts.  

4. For a part-time employee, the amount of bonuses is determined in proportion to the working time 

specified in the employment contract.  

5. Due to the state of epidemic threat and its negative impact on the health situation of employees, it is 

agreed that awards will not be reduced for employees on sick leave or caring for a sick family member 

or a sick or healthy child.    

 

III. Co-financing of meals  

 

1. In addition, the Parties to the Agreement agreed that due to the current situation, an additional 

component of the increase in revenues for employees in 2023 will be the indexation from 01/03/2023 

of subsidies to meals up to PLN 1,50 for each hour of work in a given month, resulting from the working 

time schedule worker's.  

 

IV. Final Provisions  

 

1. The provisions of this Agreement as well as their interpretation shall be changed by the Parties in the 

form of a written agreement.  

2. Long-term sick leave shall be understood as the period of inability to work lasting in total longer than 

the full calendar month during which the employee remains in the employment relationship and is 

entitled to sick pay or sickness benefit.  

 

ArcelorMittal Business Center  

of Excellence Sp. z o.o. Sp.k.      Trade Unions 

     

 


