
Katowice, 17.Ot,z0ls

POROZUM!ENIE
zawarte pomiędzy stronq rzqdowq, '

Międzyzwiqzkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakladowymi
organizacjami zwiqzkowymi dzia|ajqcymi w Kompanii Węglowej S.A.

orazfarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węg|owej S.A.,
Węglokoks S.A.

Strony niniejszego porozumienia ustaIiły co następuje:

1. strona rzqdowa biorqc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne
kraju wystqpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o skorzystanie z
tzw. Europejskiego Funduszu dła |nwestycji d|a sektora górnictwa
węg|a kamiennego' Wniosek ten, po konsu|tacjach ze stronq
społecznq przygotowany będzie do dnia 28.02.2015 r.

2. Rzqd będzie gwarantem, że zgodnie z lJstowq
górnictwa węgla kamiennego przeprowadzone
naprawcze zorganizowanych części
wymienionych kopalni:
- KWK Brzeszcze;
- KWK Sośnica.Makoszowy (Ruch Makoszowy);
- KWK Bobrek-Centrum (Ruch Centrum);
- KWK Piekary

o funkcjonowaniu
zostanq programy
przedsiębiorstwa



Zarzqd SRK S.A. gwarantuje przygotowanie w uzgodnieniu ze
zwiqzkami zawodowymi p|anów naprawczych zorganizowanych
części przedsiębiorstwa wyżej wymienionych kopaIni' P|any te
będq również konsu|towane z władzami samorzqdowymi
właściwych gmin i miast.

3. Szczegó|nemu procesowi uzgodnień pod|egać będzie usta|enie
poziomu zatrudnienia w ramach niniejszego planu.

4, Wyircj wymienione kopa|nie będq prowadzić eksp|oatację
ramach przygotowanych programów naprawczych zgodnie
decyzjq Rady U E 2o7o/787 / UE z to.72.2O7o

5. Wykonanie p|anów naprawczych będzie podstawq do sprzedaży
wymienionych w pkt. 2 zorganizowanych części kopa|ni na rzecz
inwestorów Iub stworzenia z nich spółek pracowniczych

6' Strony niniejszego porozumienia gwarantujq Wykonanie tych
procesów.

Rzqd jest gwarantem zobowiqzań sRK s'A. oraz reaIizacji Programu
Naprowczego Kompanii Węglowej S,A.

8. z dniem nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
wymienionych w pkt. 2, sRK s.A' staje się z mocy prawa strona W
dotychczasowych stosunkach pracy na zasadach art. 231 Kodeksu
Pracy.

9' strony usta|ajq, iż w przypadku skorzystania z zapisów
znoweIizowanej l]stowy o funkcjonowaniu górnictwo węgla
kamiennego przez inne niż KW S.A. podmioty górnicze stosowane
będq zasady niniejszego porozumienia
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].0' W razie niepowodzenia procesów inwestorskich zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Wymienionych W pkt. 2 wchodzqcych w
sklad SRK S.A' udzie|a się gwarancji zatrudnienia d|a wszystkich
pracowników na zasadzie systemu alokacji uzgodnionego
pomiędzy sRK s.A. a innymi podmiotami górniczymi w przypadku
nieskorzystania z osłon socjalnych wynikajqcych z Ustowy o
fu n kcjonowa ni u górnictwo węgl a ko m ien neg o'

11. Strony ustalajq, że KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek zostanie
sprzedana na rzecz spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. wedtug
WeWnętrznego porozumienia.

12. Strona rzqdowa niezwtocznie podejmie rozmowy na temat sytuacji
W pozostatych spółkach górniczych oraz W Zakładach
Mechanicznych BUMAR 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|one zostanq w załqcznikach do
porozumienia oraz W porozumieniach wewnętrznych.

14. Tryb i zasady powstania tzw. Nowej Kompanii Węg|owej okreś|a
zatqcznik 3 do porozumienia.

'J'5.Zarzqd KW s.A. zobowiqzuje się, ze nie będzie wyciqgał
konsekwencji dyscyp|inarnych i prawnych wobec protestujqcych
pracowników i wyda w tej kwestii stosowne oświadczenie'

16. Pakiet osłon socja|nych stanowiqcy zatqcznik nr 1 do niniejszego
porozumienia zostanie wprowadzony do lJstawy o funkcjonowaniu
górn ictwo węg lo ka mie n nego.



1.7. Strona związkowa zapewni warunki pokoju społecznego
towarzyszQcego rea lizacji P|a nu Na prawczego Kompa nii Węglowej
S.A. i zakończenie protestów górniczych.

18. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Strony uzgodniĘ, że w trybie naĘchmiastowym wznawiajq prace nad
programem dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego. , ]
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Załącznik nr 1
do

POROZUMIENIA
zawartego pomiędzy stroną nqdową,

Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyino-Straikowym, zakładowymi
organizacjami zwiqzkowymi dzialającymi w Kompanii Węglowej S.A.

orazfarządami Spótki Restrukturyzacji Kopa|ń S.A., Kompanii Węg|owej S.A.,
Węg|okoks S.A.

Strona rzqdowa istrona zwiqzkowa uzgodniły:

1. Pakiet osłon socja|nych dla każdej z grup uprawnionych pracowników,
których obejmuje p|an naprawczy:

- górnicy zatrudnieni na do|e, którzy majq 4 |ata i mniej do emeĄ^ury rnajq do
dyspozycji 4 |etnie ur|opy górnicze w wysokości 75 proc. miesięcznego
wynagrodzenia i moż|iwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem;

- pracownicy zaktadów przeróbki mechanicznej węg|a, którzy majq 3 |ata i mniej
do emerytury maję do dyspozycji ur|opy przedemeryta|ne - 3 |etnie ur|opy w
wysokości 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia pracownika; Uprawnieni
majq moż|iwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem;

- pracownicy przeróbki mechanicznej węg|a, administracji i powierzchni, mogq
skorzystać z odpraw w wysokości 12 miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo
osobom tym przys|ugujq ustawowe odprawy wynikajqce z .Jstawy o
szczególnych zosadoch rozwiqzywonia z pracownikomi stosunku procy z
p rzyczy n n i ed oĘczqcych procow n i ków :

a) 1-miesięczne wynagrodzenie, jeże|i pracownik był zatrudniony krócej niż 2
lata;

b) 2 -miesięczne wynagrodzenie, jeże|i pracownik był zatrudniony od 2 do 8 |at;

c) 3 -młesięczne -miesięczne wynagrodzenie, jeże|i pracownik był zatrudniony
ponad 8 lat.

aIe nie więcej niż 15-krotność minimaInego wynagrodzenia za pracę,
obowiqzujqcego w dniu rozwiqzania stosunku pracy'



2. Program na rzecz wsparcia pracowników odchodzących 'z Kompanii
Węg|owej S.A' opracuje Ministerstwo Pracy i Po|ityki Społecznej

3' Program reindustria|izacji śląska i Małopolski, którego ce|em jest wsparcie
rozwoju regionu, który będzie sĘmu|ował powstanie nowych miejsc pracy
zostanie opracowany przy udzia|e strony społecznej i samorzqdowej przez
powołany zespół rządowy.

Strona nądowa



Za|qcznik nr 2

do
POROZUMIENIA

zawartego pomiędzy stroną rządowę,
Międzyzwiqzkowym Komitetem Protestacyino.Strajkowym, zakladowymi

organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węg|owej S.A.
orazfarządami Spółki Restrukturyzaci! Kopalń S.A., Kompanii Węgtowej S.A.,

Węg|okok S.A.

Zarzqd SRK S.A. zobowiqzuje się, w przypadku nie dojścia do skutku zbycia KWK
Brzeszcze na rzecz potencjalnego inwestora, do przeniesienia KWK Brzeszcze do
nowej spółki powstałej na bazie majqtku Węglokoks S.A' tzw.,,Nowej Kompanii
Węg|owej,,, zgodnie z Plqnem Naprowczym Komponii Węglowej S.A., do
września 2015 roku'

Zarząd SRK S.A. Strona związkowa
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Załącznik nr 3
do

POROZUMIENIA
zawartego pomiędzy stroną rządową,

Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyino-Strajkowym, zakładowymi
organizacjami związkowymi działaiącymi w Kompanii Węg|owej S.A.

orazZarządami Spótki Restrukturyzacji Kopa|ń S'A., Kompanii Węglowej S.A.,
Węglokoks S.A.

Strony uznają, ze rzqdov,ry p|an naprawczy d|a Kompanii Węg|owej S'A. zostanie
dostosowany do niniejszego porozumienia. Tworzenie nowej spółki (tzw.
,,Nowej Kompanii Węg|owej,,) odbywać się będzie w trybie pełnych konsu|tacji
ze strona społecznq. Przejście pracowników dotychczas zatrudnionych w
Kompanii Węg|owej S'A. odbywać się będzie w trybie artyku|u 231 Kodeksu
Pracy.

Podstawq do rokowań nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dla
,,Nowej Kompanii Węg|owej S'A.,, będq dotychczasowe zapisy porozumień
zbiorowych funkcjonujqcych w Kompanii Węg|owej S.A'

Jednocześnie strony uzgodnitytakże, że przedmiotem negocjacji będzie zmiana
organizacji czasu pracy, m.in' w zakresie wprowadzenia 6 dniowego Ęgodnia
pracy w spółce, przy zagwarantowanym 5 dniowym tygodniu prary d|a
pracownika.

Proces tworzenia tzw.,,Nowej Kompanii Węg|owej,,, w której znajdą się:

- KWK Chwatowice

- KWK Ryduttowy-Anna

- KWK Marcel

- KWKJankowice

- KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica

- KWK Bo|esław śmiały

- KWK Ziemowit



- KWK Piast

- KWK Bielszowice

- KWK Halemba-Wirek

- KWK Pokój

- Zakład Górn iczych Robót |nwestycyjnych

- Zakład Logistyki Materiałowej

- fakład InformaĘki i Te|ekomunikacji

- Zakład EIektrocieplowni S.A.

- Zakład Remontowo-Produkcyjny

Proces zostanie zakończony do 30.09'2015 roku.
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Strona rządowa
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