
Porozumienie

zawańe w dniu 3 stycznia 2oo8 r.
pomiędzy zarządem KomPanii wę9|owej s.A.

a Komitetem Protestacyjno - straikowym Kompanii wę9|owej s.A.

strony Porofumienia ustalają że:

1' Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wynikające f przyrostu o którym mowa

w ań. 4 ust' 1 ustawy z dnia 16 grudnia !994 ( o negocjacyjnym systemie

kształtowania przyrostu przeciętnych Wynagrodzeń u przedsiębiorcóW oraz zmianie

niektórych Ustaw (Dz. U' z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn' zm'), W 2008 r. w Kompanii

Węg|owej s.A. (KW sA) Wynosi 5 22B,5o zł'

2. W ramach przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia określonego W ust. 1 usta|a się

oonadto' że:

1) pracownikom KW SA zatrudnionym w dniu 1 stycrnia 2008 r. zostanie 10 stycznia

2008 r' wvołacona kwota:

a) pracownicy zatrudnieni pod ziemią . 1 100,00 zł brutto,

b) pracownicy przeróbki mechanicznej Węgla - Bo0,00 zł brutto,

c) pozostal i pracownicy - 600,00 zł brutto,

2) począWsfy od 1 lutego 20oB r' do każdej prfepracowanej dnióWki przysługiwał

będfie stały gWarantowany dodatek kwotowy W wysokoścj okreś|onej dIa

poszczególnych grup pracown.czych W za,łączńiku 1 do niniejszego porozumjenia.

Dodatek ten skutkuje w eIementach płacowych nieujętych W załączniku 2'

tj ': nagrody rocznet dńióWka ur|opowa/ dnióWka chorobowa.

zmianie Ulegają wysokości (podstawy) następujących składnikóW Wyna9lodzenia

określonych W Porozumieniu z dnia 20 grudn.a 2004 r. I

1) Wysokość dodatkóW i innych świadczeń na podstawie art. 9' Kodeksu pracy Usta|a

się na poziomie obowiązującyń W grudniu 2007 r. - szczegółowy wykaz w/w

dodatków okreś|a zalłącznik 2,

2) Wartość fegarka pamiątkowego wynosi 300 zł,

3) do usta|enia podstawy Wymiaru nagrody jubileuszowej w 2008 r. przyjmuJe się

przeciętne Wynagrodzenie pracownika ufyskane W II1 kwartaIe 2007 r'

Brzrnienie i zasady wynikające z punktu 3 obowiązują w 2008 r.

strony niniejszego polofLlmienia co kwańał będą dokonywały analizy reaIizacji

3.

4,

niniejszego porozumieńia.
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5. związki zawodowe uznalą! że n|niejsze porozumienie zawiesza spory zbiorowe

w KW sA w zakresie kształtowania Wynagrodzeń, odstępując jednocześnie od
prok|amowanego na dzień 7 styczn|a 2008 r. strajku generaInego.

6. Rea|izaqja niniejszego porozumlen|a kończy spory zbiorowe'

7. Porozumienie Wchodz| W życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

załacznik|i 2

Komltet
ProtestacyJno - Strajkowy:

Przewodniczący Wojewódzklej
Komlsji Dia|ogu społecznego

zygmunt Łuk9szczyk
Wolewoda s|ąskii
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Katowjce, 3 stycznia 2008 r.



załącznik 1

Kwoty dopłat do dniówki przePracowanej
obowiązujące od 1'02.zooa r.

1. Pracownicy pod ziemlą

1) robotnlcy w wyroblskach

2) |nżynIeryJno-techniczni w wyrobIskach

3) robotnicy pozostall

4) inżynIeryJno.technIcznl pozostali

2. Pracownicy przeróbk| mechan|cznel Wę9la

3, Pozostali pracownlcy powlerzchnl

1) robotnicy

2) stanowlska nlerobotnicze,

z Wyjątkiem pracownIków centróW wydobywczych

3) stanowiska nierobotnlcze w Centrach wydobywczych

- 2a,oo złldn'
. z8'oo zł/dn,
- 2L'oo złldn'

- 21,00:#dn.

- 17,OO /dn,

- L4,oo złldn,

- 10,o0 złldn.
. 0,oo złldn.
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załącznik 2

Kwoty dodatków I innych świadczeń
wynikających z Porozumien|a 2 dnia 20 grudnia 2oo4 r'

1. Dodatek za pracę W porfe nocnej (5 8' Ust. 1 Porozumienia)
!) L,77 zł . d|a zatrudnionych pod ziemią
2) 1,o7 zł. d|a zatrudnionych na powierzchni

2, Dodatek dla sanitariusza (9 8'Ż Porozumlenia):
1) 5,66 fł . d|a zatrudnionych pod ziemią

'..2) 3,47 fł - dla zatrudn|onych na powierzchni

3. Dodatek dla przodowego (5 83 ust. l Pororumienia)i
1) 5,66 zł - w przodkach I na niebezpłecznych przebudowach
2) 4'72 zll - pozostałe roboty pod ziemią
3) 2,a4 zł'roboty na powierzchn|

4. Dodatek d|a górnika strzałowego (s 84 Porozurnienia) - 5.66 zł

5. Dodatek dla instruktora (5 8s Porozumienla)i
r) 2,36 z| - d|a zatrudnionych pod ziemią/
2) 1,42 zl - dla zatrudnionych na powierzchni

6. Ekwiwa|ent z tytułu pomocy szko|nych (5 8'3 ust. 3 Porofumienia) - 269,I8 zrt

7. Dodatek na przejazd urlopowy (5 81a ust. 4 Porozumie..|a) - 78,4o zł

8. Tradycyjne,,barbórkowe'' (s 8 ust. 4 załąchika nr 4 do Porozumienia) . 140,40 zł

9' Dodatek za pracę w warunkach szkod|iwych, ucląż|iwych i ni €bezpiecznych (5 2 ust. 2
załącznika nr 6 do Porozumienia):
1) I stop|eń . o,37 zł
2) II stopi €ń - 0,54 zł
3) uI stopień .0,70 zł
4) lV stopień - 0,86 zł

10. Dodatek za dyżur domowy (5 3 fałącznika nr 7 do Porozumienia):
1) 2,25 fł. w dniach roboczych,
2) 4'50 zł. w soboty, niedzje|e l śWięta oraz w lnnych dnlach wo|nych od pracy

11' Dodatki dla członkóW drUżyn ratowniczych (załącznik nr 8 do Porozumien.a)i
1) stały miesięczny dodatek ratowniczy (5 2 ust' 1) - 261,34 zł
2) dodatek za ćwiczenia w aparac.e oddechowym (Ę 4 ust. 2) - 2,7o z]I
3) dodatek za udział w akcji ratowniczej (5 8 pkt 1) . 20,91 fł
4) dodatek za pracę W aparacie t|enowym w akcii ratowniczej (g 8 pkt 2) . 10,46 zł
5) dodatek za udział w pracach profi|aktycfnych (5 9) - 10,46 zł
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