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Porozumienie
zawarte w dniu 16 lutego 2Ol2 r.

pomiqdzy Zarz4dem Kompanii Wqgtowej S.A.
a organizacjami zwiEzk6w zawodowych

Ustala siQ nastqpujqce przyrosty przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia w Kompanii
Wqglowej  S.A.  w 2OL2 r . :

1) na wynagrodzenia pracownicze - w wysokoSci 2,8 o/o,
2) na wynagrodzenia pracownicze, kt6re rekompensujq zmianq zasad realizacj i  wqgla

'deputatowego w naturze - w wysokoSci O,9 o/o,
3) na ujednolicenie ekwiwalentu pieniq2nego za deputat wqglowy - w wysokoici 3,5 o/o,

w lqcznej wysoko6ci 7,2 o/o, tj. do poziomu 6 674,76 zl.
Dopuszczalne przeciqtne miesiqczne wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych KW S.A.
w 2072 r. okredla zalqcznik do Porozumienia.
W ramach przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia w Kompanii Wqglowej S.A., o kt6rym mowa
w pkt 1, wprowadza siq wzrost ekwiwalentu pieniq2nego za deputat wqglowy dla pracownik6w do
wysoko6ci 6LB,OO zl/t.
Strony ustalajq, 2e po przeanalizowaniu wynik6w techniczno-ekonomicznych KW S,A. za
I p6lrocze 2Ot2 r. oraz prognozowanych- na II poNrocze 2Ot2 r.,  kontynuowai bqdq negocjacje
wskaZnika przyrostu wynagrodzefi.  W przypadku uzgodnienia wyzszego wska2nika, ni2
postanowiono w pkt. 1, strony ustalajq, 2e polowa rolnicy wysoko6ci wska2nika (nie mniej jednak
ni2 0,7o/o) przeznaczona zostanie na czq6ciowe bqd2 calkowite wyr6wnanie dysproporcj i  w
przeciqtnych miesiqcznych wynagrodzeniach pomiqdzy kopalniami Kompanii Wqglowej S.A.
Calkowita l ikwidacja dotychczasowych 162nic w przeciqtnych miesiqcznych wynagrodzeniach
pomiqdzy kopalniami Kompanii Wqglowej S,A. nastqpi najp62niej do roku 2014, corocznie w
wysoko6ci nie nizszej ni2O,7o/o wskaZnika przyrostu przeciqtnych miesiqcznych wynagrodzeri.
Na podstawie $ 817 ,,Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2OO4 r. pomiqdzy Zarzqdem
KW S.A. a organizacjami zwiqzkow zawodowych - tekst jednoli ty na dzieri 19 grudnia 2O!! r."
Strony ustalajq wska2nik waloryzacji  dodatk6w i Swiadczei wymienionych w tym przepisie -
w I p6lroczu 20t2 r. w wysoko6ci 0,0 o/o. Strony powr6cq do negocjacj i  tego punktu w ramach
rozm6w przewidzianych zgodnie z pkt 3.
Porozumienie wchodzi  w zyc ie z  dniem podpisania.
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