Katowice,17.Ot,z0ls

POROZUM!ENIE
zawartepomiędzystronqrzqdowq, '
MiędzyzwiqzkowymKomitetemProtestacyjno-Strajkowym,
zakladowymi
organizacjami
zwiqzkowymidzia|ajqcymi
w KompaniiWęglowejS.A.
orazfarządamiSpółkiRestrukturyzacjiKopalńS.A.,KompaniiWęg|owejS.A.,
WęglokoksS.A.

Stronyniniejszego
porozumienia
ustaIiły
co następuje:

1. strona rzqdowabiorqcpod uwagębezpieczeństwo
energetyczne
krajuwystqpido KomisjiEuropejskiej
z wnioskiemo skorzystanie
z
tzw. Europejskiego
Funduszudła|nwestycjid|asektoragórnictwa
węg|a kamiennego'Wniosek ten, po konsu|tacjach
ze stronq
przygotowany
społecznq
będziedo dnia28.02.2015
r.
2. Rzqdbędziegwarantem,że zgodniez lJstowqo funkcjonowaniu
górnictwa węglakamiennego przeprowadzone
zostanqprogramy
naprawcze zorganizowanych części przedsiębiorstwa
wymienionych
kopalni:
- KWKBrzeszcze;
- KWKSośnica.Makoszowy
(RuchMakoszowy);
- KWKBobrek-Centrum
(RuchCentrum);
- KWKPiekary

Zarzqd SRK S.A. gwarantujeprzygotowaniew uzgodnieniuze
zwiqzkamizawodowymip|anów naprawczych
zorganizowanych
częściprzedsiębiorstwa
wyżejwymienionych
kopaIni'P|anyte
będq również konsu|towane z władzami samorzqdowymi
gmini miast.
właściwych
3. Szczegó|nemu
procesowiuzgodnieńpod|egaćbędzieusta|enie
poziomuzatrudnienia
w ramachniniejszego
planu.
4, Wyircj wymienione kopa|nie będq prowadzićeksp|oatacjęW
ramach przygotowanychprogramów naprawczychzgodnie z
decyzjqRadyUE 2o7o/787/ UE z to.72.2O7o
5. Wykonaniep|anównaprawczych
będziepodstawqdo sprzedaży
wymienionychw pkt. 2 zorganizowanych
części
kopa|nina rzecz
inwestorówIubstworzeniaz nichspółekpracowniczych
6' Strony niniejszegoporozumieniagwarantujqWykonanietych
procesów.
Rzqdjest gwarantemzobowiqzańsRK s'A. orazreaIizacji
Programu
NaprowczegoKompaniiWęglowejS,A.
8. z dniem nabycia zorganizowanejczęści przedsiębiorstwa
wymienionychw pkt. 2, sRK s.A' stajesię z mocyprawastronaW
dotychczasowych
stosunkachpracyna zasadachart. 231Kodeksu
Pracy.
9' strony usta|ajq, iż w przypadku skorzystania z zapisów
znoweIizowanej l]stowy o funkcjonowaniu górnictwo węgla
kamiennegoprzezinne niżKW S.A.podmiotygórniczestosowane
będqzasadyniniejszego
porozumienia

].0'W razie niepowodzeniaprocesówinwestorskich
zorganizowanej
przedsiębiorstwa
części
Wymienionych
W pkt. 2 wchodzqcych
w
skladSRK S.A' udzie|asię gwarancjizatrudnienia
d|a wszystkich
pracowników na zasadzie systemu alokacji uzgodnionego
pomiędzy
sRK s.A. a innymipodmiotami
górniczymi
w przypadku
nieskorzystaniaz osłon socjalnychwynikajqcychz Ustowy o
fu nkcjonowaniu górnictwowęgla komiennego'
11.Stronyustalajq,
że KWK Bobrek-Centrum
RuchBobrekzostanie
sprzedanana rzecz spółki WęglokoksKraj Sp. z o.o. wedtug
porozumienia.
WeWnętrznego
12. Stronarzqdowaniezwtoczniepodejmierozmowyna temat sytuacji
W pozostatych spółkach górniczych oraz W Zakładach
MechanicznychBUMAR Łabędy S.A' w G|iwicach'jednocześnie
podjęty zostanie dia|og na temat sytuacji przemysłu
energochtonnego
na ś|qsku.
1"3.Szczegótowe rozwiqzania dotyczqce poszczegó|nych kopa|ń
wymienionych w pkt. 2 okreś|onezostanq w załqcznikachdo
porozumienia
oraz W porozumieniach
wewnętrznych.
14. Tryb i zasady powstaniatzw. Nowej KompaniiWęg|owejokreś|a
zatqcznik
3 do porozumienia.

'J'5.ZarzqdKW s.A. zobowiqzujesię, ze nie będzie
wyciqgał
konsekwencjidyscyp|inarnych
i prawnychwobec protestujqcych
pracownikówi wydaw tej kwestiistosowneoświadczenie'
16. Pakiet osłonsocja|nychstanowiqcyzatqczniknr 1 do niniejszego
porozumieniazostaniewprowadzonydo lJstawyo funkcjonowaniu
górn ictwo węglo kamiennego.

1.7.Strona związkowa zapewni warunki pokoju społecznego
towarzyszQcego
realizacjiP|anu NaprawczegoKompanii Węglowej
protestówgórniczych.
S.A.i zakończenie
18.Porozumienie
wchodziw życiez dniempodpisania.
Strony uzgodniĘ, że w trybie naĘchmiastowymwznawiajqprace nad
programemdla całegosektoragórnictwawęglakamiennego.
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Załącznik
nr 1
do
POROZUMIENIA
zawartegopomiędzystronąnqdową,
MiędzyzwiązkowymKomitetemProtestacyino-Straikowym,
zakładowymi
organizacjami
zwiqzkowymidzialającymi
w KompaniiWęglowejS.A.
orazfarządamiSpótki RestrukturyzacjiKopa|ńS.A.,KompaniiWęg|owejS.A.,
Węg|okoksS.A.
Stronarzqdowaistronazwiqzkowauzgodniły:
1. Pakiet osłonsocja|nych dla każdejz grup uprawnionychpracowników,
którychobejmujep|annaprawczy:
- górnicyzatrudnienina do|e,którzymajq4 |atai mniejdo emeĄ^uryrnajqdo
dyspozycji4 |etnie ur|opy górnicze w wysokości75 proc. miesięcznego
wynagrodzenia
i moż|iwość
samozatrudnienia
i zatrudnienia
pozagórnictwem;
- pracownicyzaktadówprzeróbkimechanicznej
węg|a,którzymajq3 |atai mniej
do emeryturymajędo dyspozycjiur|opyprzedemeryta|ne
- 3 |etnieur|opyw
wysokości75 proc. miesięcznegowynagrodzeniapracownika;Uprawnieni
majqmoż|iwość
samozatrudnienia
pozagórnictwem;
i zatrudnienia
- pracownicyprzeróbkimechanicznej
węg|a,administracji
i powierzchni,mogq
skorzystać
z odpraww wysokości
12 miesięcznego
wynagrodzenia.
Dodatkowo
osobom tym przys|ugujqustawowe odprawy wynikajqce z .Jstawy o
szczególnych zosadoch rozwiqzywoniaz pracownikomi stosunku procy z
przyczyn niedoĘczqcychprocowników :
jeże|ipracownikbyłzatrudnionykrócej niż2
a) 1-miesięczne
wynagrodzenie,
lata;
jeże|ipracownikbyłzatrudniony
b) 2 -miesięczne
wynagrodzenie,
od 2 do 8 |at;
jeże|ipracownik
c) 3 -młesięczne
-miesięczne
wynagrodzenie,
byłzatrudniony
ponad8 lat.
aIe nie więcej niż 15-krotność
minimaInegowynagrodzeniaza pracę,
obowiqzujqcego
w dniurozwiqzania
stosunkupracy'

'z Kompanii
2. Program na rzecz wsparcia pracowników odchodzących
Węg|owej
S.A'opracujeMinisterstwoPracyi Po|itykiSpołecznej
3' Programreindustria|izacji
śląska
i Małopolski,
któregoce|emjest wsparcie
rozwoju regionu,który będzie sĘmu|owałpowstanienowych miejsc pracy
zostanieopracowanyprzy udzia|estrony społeczneji samorzqdowejprzez
powołany
zespółrządowy.

Stronanądowa

Za|qcznik
nr 2
do
POROZUMIENIA
zawartegopomiędzystronąrządowę,
MiędzyzwiqzkowymKomitetemProtestacyino.Strajkowym,
zakladowymi
organizacjamizwiązkowymidziałającymi
w KompaniiWęg|owejS.A.
orazfarządamiSpółkiRestrukturyzaci!KopalńS.A.,KompaniiWęgtowejS.A.,
Węg|okok S.A.

ZarzqdSRKS.A.zobowiqzuje
się,w przypadkunie dojścia
do skutkuzbyciaKWK
Brzeszczena rzeczpotencjalnego
inwestora,do przeniesienia
KWKBrzeszcze
do
nowejspółkipowstałej
na baziemajqtkuWęglokoksS.A'tzw.,,NowejKompanii
Węg|owej,,,zgodnie z Plqnem Naprowczym Komponii Węglowej S.A., do
września
2015roku'

ZarządSRKS.A.

Stronazwiązkowa
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Załącznik
nr 3
do
POROZUMIENIA
zawartegopomiędzystronąrządową,
MiędzyzwiązkowymKomitetemProtestacyino-Strajkowym,
zakładowymi
organizacjamizwiązkowymidziałaiącymi
w KompaniiWęg|owejS.A.
orazZarządamiSpótki RestrukturyzacjiKopa|ńS'A., KompaniiWęglowejS.A.,
WęglokoksS.A.
Stronyuznają,ze rzqdov,ry
p|annaprawczyd|aKompaniiWęg|owej
S'A.zostanie
dostosowanydo niniejszegoporozumienia.Tworzenienowej spółki (tzw.
odbywaćsię będziew trybiepełnychkonsu|tacji
,,NowejKompaniiWęg|owej,,)
ze strona społecznq.Przejściepracownikówdotychczaszatrudnionychw
KompaniiWęg|owejS'A. odbywaćsię będziew trybie artyku|u231 Kodeksu
Pracy.
Podstawqdo rokowań nowego zakładowego
układuzbiorowegopracy dla
,,Nowej KompaniiWęg|owejS'A.,, będq dotychczasowezapisy porozumień
zbiorowychfunkcjonujqcych
w KompaniiWęg|owej
S.A'
Jednocześnie
stronyuzgodnitytakże,
żeprzedmiotem
negocjacji
będziezmiana
organizacjiczasupracy,m.in' w zakresiewprowadzenia
6 dniowegoĘgodnia
pracy w spółce, przy zagwarantowanym5 dniowym tygodniu prary d|a
pracownika.
Procestworzeniatzw.,,NowejKompaniiWęg|owej,,,
w którejznajdąsię:
- KWKChwatowice
- KWKRyduttowy-Anna
- KWKMarcel
- KWKJankowice
- KWKSośnica-Makoszowy
RuchSośnica
- KWKBo|esław
śmiały
- KWKZiemowit

- KWKPiast
- KWK Bielszowice
- KWKHalemba-Wirek
- KWK Pokój
- ZakładGórn iczychRobót |nwestycyjnych
- ZakładLogistykiMateriałowej
- fakładInformaĘkii Te|ekomunikacji
- ZakładEIektrocieplowni
S.A.
- ZakładRemontowo-Produkcyjny
Proceszostaniezakończony
do 30.09'2015
roku.

Stronarządowa
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