
Katowice, 1 marca 2012 r.

Interpretacja
Aneksu nr  2 z  dnia 16 lu tego 2072 r .  do, ,Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia

2004 r. pomiqdzy Zarzqdem Kompanii Wqglowej S.A. a organizacjami zwiqzk6w
zawodowych - tekst jednoli ty na dzieri 19 grudnia 20LL r."

Strony Aneksu nr 2 z dnia 16 lutego 2012 r. do ,,Porozumienia zawartego w dniu
20 grudnia 2004 r. pomiqdzy Tarzqdem Kompanii Wqglowej S.A. a organizacjami
zwiqzk6w zawodowych - tekst jednoli ty na dzie6 19 grudnia 207L r." ustalajq
nastqpujEcq in terpretac jq pkt  4  i  5  Aneksu nr  2  z  dnia 16 lu tego 2Ot2 r . :
1)  przy dokonywaniu wyplaty  indywidualnej  rekompensaty w dw6ch ratach,  w termin ie:

- do dnia 30 czerwca danego roku (I rata), poza terminem wyplaty wynagrodzenia
za pracQ - zostanie naliczona warto66 rekompensaty za okres I p6Nrocza danego
roku,

- do dnia 30 l istopada danego roku (II  rata), poza terminem wyplaty
wynagrodzenia za prace - zostanie naliczona wartoS6 rekompensaty za okres
Ii  p6lrocza danego roku,

2)  przy dokonywaniu wyptaty  indywidualnej  rekompensaty jednorazowo,  w termin ie
do dnia 30 l is topada danego roku,  poza terminem wyplaty  wynagrodzenia za pracQ -

zostanie naliczona warto66 rekompensaty za okres danego roku,
3) wyplata indywidualnej rekompensaty bqdzie przychodem pracownika w miesiEcu jej

wyplaty, stanowiqcym podstawq opodatkowania oraz podstawq wymiaru skladek ZUS,
4) postanotruienia pkt 1-3 stosuje siQ odpowiednio do ekwiwalentu pieniq2nego za

deputat  wqglowy.
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