Porozumienie
zawart€ w dniu 28 stycznia2008r'
pomiędzyzarządem Kompanii węglowej s.A.,
a orgatrizacjamizwiązków zawodowychdzialającymiw Kompanii węg|ow€ j s'A.

strony porozumieniaustalają zasady pźyznawaniastałychgwalantowanychdodatków
kwotowych(dopłat)do dniówek przepracowalych,o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz
załącznikunr l do Porozumięnia zawartegow dniu 3 stycznia 2008 r' pomiędzy Zarządem
KompaniiWęglowejS.A. a Komitet€ m Pfotęstacyjno
- strajkowm Kompanii Węglowejs.A',
zw anegodalej,t or ozumi ehi em".
l. Przez dńówki pŹeprżrcowanew wyrobiskach, o których mowa w ust' l pkt l i 2
f^łącfnikait l do Porozumienia, dla ceIów ustalenia uprawnień do kwoty dopłaty'
28'00 zl - Iozumie się wyłączniedniówki przepracowanena stanowiskachi przy robotach
wykonlranych w przodkach eksploatacyjnychi przygotowawczych,przy niebezpiecznej
przebudowie
oraz zbĄeniu i likwidacjiprzodków
1'1. W grupierobotnikówpod ziemiąsta.nowiska
(roboty)w w/w wyrobiskachto:
1.l ' l. Górnik przodorływ ścianię
i zabierce
1' l .2. Gómik przodowyw wyrobiskachpionowych
1.l.3. Gómik przodowy w wyrobiskachkamiennychpoziomych i kamienno.
węglowych poziomych (powyżej80%zawartościkamienia)
l .l '4. Gómik przodowyw chodnikuwęglowymi węglowo-kamiemym
l'l.5. Gómik kombajnista,
strugowy
L1.6. Pomocnikkombajnisty
l.1.7. Instruktorstzałowyza czaswykonywaniarobót strzałowych
w przodku
l.1.8. Gómik strzałowy
l.1.9. Gómik tamnistŹ'wlębiarz
1.l.l0. Gómik w ścianach
i zabierkach
l.l. l l. Gómik w w1robiskachkamiennychpoziomych, i kamienno-węglowych
poziomych (powyżej80%zawańościkamienia)
1'l.12. Gómik w wyrobiskachpionowych
l.1.l3.Gómik w chodnikuwęglowym
i węglowo.kamiennym
przebudowie
l.1.14.Górnik przy niebęzpiecznej
1.1'l5. Górnik labunkarz_ przy rabowaniuobudowy,zbrojeniui likwidacjiścian
1.l'l6' Gómik w przybierce
z wymianąobudowy
1.l.l7. Gómik w przybiercebez wymianyobudowyo przekrojupowyŻęj2 nl
l.l.18. Gómik przy wtłaczaniu
wodydo caliznyw przodku
sondażLowych
l.l.l9. Gómik, wiertaczprzy wierceniuotworówtęchnologicznych,
i wielkośrednicowych
lub
l 'l.20. Gómik budowacz_ pży uzupełnianiu
przodku
w
1'l.21. Gómik murarz(bętoniarz)
i)rarz' tamialz,
1.1.22.Gómik: podsadzkatz,
i likwidacji
l 'l.23' Gómik przyzbrojeniu
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l'l.24. Gómik' młodszygómik przy konsęrwacjii remontachw przodku(ściana'
chodnik)
1.l.25.Młodszygómik, robotnikniewykwalifikowanyl
- w pŹodku,
- prry przebudowie
. na przybiętcęz wymianąobudowy
- w transporciedo przodkai z przodka
- przy zbrojeniui likwidacji
-, na przybiercebez wymianyobudowyo przekoju powyżej2 m.
l.1.26.Slusarz za czas ptacy w kompleksachścianowycho wysokim stopniu
mechanizacji,automatyzacjii koncentracji
wydobycia
pracy
przy
przodku
I'|.2.|.S|usarzzaczas
w
oraz
zbrojeniu'likwidacjiścian
przenośnika
ścianowego
metodąrozbieralną
l 'l.28. cięślapvy przekładce
I '| .29. Cieślaza czas pracy w przodku
l.l.30. Elęktromontęr'telęmonter- za ozas pracy w kompleksachścianowych
o wysokimstopniumechanizacji,
automatyzacjii koncentracj
i wydobycia
1.1.31.Elektlomonter,telemonter- za czaspracyw przodku
I'1'32.Spawaczza czaspracyw przodkuorazprzy zbrojeniui likwidacjiścian
1.l'33. Fachowięc: cieśla,elektlomonter,ślusaĘ,hydraulik - przy zbrojeniu
i likwidacjiścian
1.1'34'Hydruulik maszyngómiczych ?a ozas ptacy w kompleksachścianowych
o wysokim stopniu mechanizacji,automatyzacji i koncentracji wydobycia
.
l 1.35. Hydraulik maszyn gómiczych ?A czas pracy w przodku
1.1.36.Podsadzkarz,rurarz, tarniuz, zamulacz- w przodku
1.1.37.Metaniarzw przodku
1.1.38.Pracownikpomiarowymiernictwaw przodku
l.l.39.Transport obudów zmechanizowanych, maszyn urabiających
i transporfującychprzy zbrojeniu lub likwidacji przodka
1.l .40. Pozostałytranspoń zmechanizowanyi ręczny do przodka
1.l .4l . obsługaprzenośnikówprzodkowych(ścianąchodnik) i podścianowych
1.l '42.Głębieniei remontyszybów i szybikówlub czyszczenierząlia szybowęgo
pod ziemią zalicza się wszystkiedniówki
1.2. w gnrpie inżynieryjno.tecbnicznych
przępBcowane przez dozóf niższy i średni oddziałów wydobywczych,
przygotowawczych i zbrojeniowo likwidacyjnych' a także te dniówki
pfzepracowane pruez pozostały doz& przy bezpośrednimnadzolowaniu robót
wykonywanych na stanowiskachwymieldonych w pkt. l'1, którę zgodnie
jego obecności.
z przepisamigómiczymi wymagały
2, Pv,ez pozostałędniówki przepracowanępod ziemią o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4
za|ączrtika
nt 1 do Porozumienia'dla celów ustaleniauprawnieńdo kwoty dopłaty21,00zI - rozumiesię;
2.1. wszystkie dniówki przepracowanę Przez placowników zatrudnionych
w kopalniachi zakładachmającychw umowieo pracęwpis o zatrudnieniupod
zlemlą

2.2' PozosIaŁędniówki pŹepracowanepod ziemią

/,'?Ą'.
i w pk t .2 .1 .

w ust. I

węgla(PMw)'
przezplacownikówprzeróbkimechanicznęj
3 . Przezdniówki przepracowane

o których mowa w ust.2 załącziikaN l do Porozumienia,dla celów ustalęniauprawnień
do kwoty dopłaty_ 17'00 zl - rozumie się dniówki przepracowaneprzez:
3'1. Wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
w oddziałach:
. oddziały Przygotowaniawęgla (sortownie)'
. oddziaĘ WzbogacaniaWęgla,
. oddziĄ ZaładuŃu Węgla,
- oddziĄ Eksploatacji Zwałów (węgla,kamienia)'
- oddziaĘ ZaładuŃu odpadów,
. oddziĄ Kolejowe'
. oddziĄ Napraw i Konserwacji Masz}.ni UrzĄózeńPrzeróbczych'
3.2. Pracowników na stanowiskachrobotniczychw oddziałachenergomaszynowych'
urządzeniach PMw'
wykonywania prac przy
skierowanych do
tj. ęksploatowanych lub zainstalowanych w tym zakładzie w obrębie ciągu
od skipu lub \ł7wrotuna nadszybiudo punktu załadowczego
technologicznego
kołowęgolub kolejowego.
transportu
robotniczychw oddziale Kontroli
3'3. PEcowników zatrudnionychna stanowiskach
Jakości
węgla.
3.4. Pracowników na stanowiskachnierobotniczychw oddziałachwymienionych
w pkt 3'l, a także nadzorujących pracę pracowników wymienionych
w pkt.3.1, 3.2i 3.3.

4. Przęz dniówki pżepracowanę przez pozostałychpracowników powierzchni, o których

mowawust'3pkt1i2zatącznikaru1doPorozumienia,dlacelówustaleniauprawnień
do kwoty doplaty_ 14,00zl . rozumie się:
w pkt.3'1,3-2i 3.3'
d! ówki,niewymienione
4.l. W grupierobotników.pozostałe
4.2. W gnrpie pracowników na stanowiskach nielobotniczych . dniówki
pŹeplacowane plzy nadzorowaniu prac wykonywanych przęz pracowników
wymienionychw pkt 4.1.
Centrach
Wydob1rłczych,o których mowa w ust. 3 pkt 3 załącznikanr 1 do Porozumienia, do
któryctr doplata ńe przysługuje,rozumie się dniówki przepacowane na powierzchni
przez placowników cęntrów wydob}nvczych zatudnionyah na stanowiskach
nie wymienionew ust.3-4
nierobotniczych,

5 . Przez dniówki plzepracowane na stanowiskach nięrobotniczych w

stanowiskachnięrobotniczych,o których
Przez dniówki pzepracowanena pozostałych
dla celów ustaleniauprawnieńdo
mowaw ust' 3 pkt 4 załącznikanr l do Porozumienia,
na powierzchni
_
pJzepracowane
kwotydopłaty 10,00z| - rozumiesię pozostałe
tiówki
. 3.3,3.4 i 4.2 oraz w ust.5.
na stanowiskachnierobotniczych nie wymienione
/

.ł-

7. Dniówkę określa się jako przepracowaną przy lobotach lub na stanowiskach
wymienionych,o których mowa powyżejna podstawiewpisów w książkachlaponowych
i dowodach zarcbkowych. Jeżeli w fuakciedniówki występuje więcej niz jedno miejsce
pracy, to do takiej dniówki należyprzypisaó wżLsząz dortat kwotowych wynikających
z niniejszegoPorozumienia.
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POROZUMIENIE
z onta 2d stvcfnrazuuB r,
zawańe pomiędzyZarfądem KompaniiWęgIowejs'A.
a or9anizacjamif WiązkóWza!Ąodowych
w sprawię przyrostu pr.eciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w Kompanli węg|owej s.A. w 2oo8 r.
Na podstawieań. 4 ust. 1 ustawy z dnja 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnymsystemie
kształtowaniapęyrostu przeciętnych Wyna9rodzeń u przedsiębiorcóW oraz zmianie niektórych
Ustaw (Df. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z póżn' zfi')I o|az uwfg|ędniającpostanowienia
Porofum|enia zawartego W dniu 3 Śtycznia 2008 r. pomiędzy zdrządem Kompanii
Węg|oWeJ
s.A. a Komitetem Protestacyjno- strajkowym Kompanii Węg|owejs.A' i sytuację
ekonomIczno.finansowąw Kompanii Wę9|owej s'A., strony niniejszego Porozumienia
postanawiają co następuje:
51
1. Prfeciętne miesięczne wynagrodzenieW Kompanii Węglowej s.A. w 2008 r' Wyniesie
5 228,50 zl.
2. UstaIoned|a poszczególnychjednostekorganizacyjnychKompanii Wę9|owejs'A. Wysokości
dopuszczaInego przeciętne9o miesięcznego Wynagrodzenia okreś|a załącznik do
Porozumienia.

92
Porozumienie
Wchodziw życiez dniem podpisania,
z mocą obowiązującą
od dnia 1stycznia
2008r.
załaczn|ki
!
Or9anizacje
związków zawodowych:
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za zarząd
Kompanii
Węg|owej
s.A.:

Załącznik do Por ozumienia
z dnia 28.01.2008r-

Wysokościdopuszczalnegoprzeciętnegomiesięcznego
wynagrodzeniaw j€ d nostkach organizacyjnychKw s.A.
w 2008r.

Lp

Jednostki organizacyjne
Kompanii węglowej s'A.

Dopuszczalne
przeciętne
miesięczne
wynagrodz€ n ie
w 200Er.

2

J

5 28t,65
5 28t,65
5 281,65
5 278.84

I

Jankowice
2 Piast
3 Brzeszcze. Silęsia
4 Ziemowit
5 Marc€ l
6 Rydułtowy- Anna
? Chwałowice
8 ZG Piekaxy
9 Pokói
1 0 Bielszowice
ll Halemba- Wirek

5 257.08

5 187.05
5 187.05
5 163,41
5163,41
5 t63.41
5163,41
5 163,41
5 163.41

l 2 Bobrek- cęntrurn

Sośnica- Makoszowv
I4 łJolesławsmlalv
15 szczygłowice
IJ

1ó
T7
18
19
20
2I
22

s 1,63.4r
5 l ó 3.4l

I(nuów
ZakładGómiczych Robót Inwestycyjnych
ZakładZagospodarowaniaMienia
ZakładRęmontowoProdukcyjny
Elektrociepłownie

ZakładInformatvkii Telekomunikacii
Centrala

/,?
-=-aV t

//ĄĄ

5163,41
s 798,78
4 99'1,t0
4 488,5't
4 084,32
5131,.4'7
'I 645,40

Aneks nr 2
z dnia 28 stycznia 2OOBr.
do Porozum|€ n ia zawańego w dniu 3 styczn|a 2oo8 r.
pom|ędzyzarządem Kompanii wę9|owel s.A.
a Komitetem Protestacyjno - stralkowym KompanIi wę9|owej s.A.

stronyPorozumienia
ustaIająŹe:
1do Porozumienia
1. W załącznjku
z dnia3 stycznia2008 r. ust. 3 otrzymujebrzmleniei
pracownlcy
powierzchni
Pozostali
,,3.
1) robotnicy
- 1'4,o0złldn.
2) stanowiskanie.obotnicze,w przypadkunadzorowania
prac pracownikówwymienionychW pkt 1
- I4'oo złldn.
. 0'o0 złldn'
3) stanowiskanierobotniczew Centrachwydobywczych
. 10,00złldn.
4) Dofostałestanowiskanierobotnicze
2. AneksWchodzi
W życ|ez dniem1 stycznia2008r.

Komit€ t
Protestacyjno - Straikowy:

zarząd
KompaniiWęglowej
s.A.:

