
              ZWIĄZEK  ZAWODOWY 
                   PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI 

                      MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE 

          „P          „P          „P          „PRRRRZZZZEEEERRRRÓÓÓÓBBBBKKKKA”A”A”A”    
       Zarząd Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej Kompanii W ęglowej S.A.  

                     40-127 KATOWICE,  Plac Grunwaldzki 8-10, IV-piętro pok. 419, 
                     tel. 032/2565907, fax. 032/2091112, www.przerobka.pl, kompania@przerobka.pl 

 
                                                                                                 Katowice, dnia 5 czerwca 2009 r. 

L. dz.01/06/2009/KW-SA 
 

 
Do Zarządu Kompanii  
Węglowej S.A. w Katowicach 

  
Zgodne z pismem Zarządu Kompanii Węglowej S.A. (znak: L/LD/279/09) z dnia 4 czerwca 

br. zapraszającego stronę związkową na spotkanie w dniu 19.06.2009 r., w ramach którego ma być 
omówiony „Program działań antykryzysowych Kompanii Węglowej S.A. na 2009 r.”, zgłaszamy 
poniŜej następujące sprawy do omówienia i załatwienia na tym spotkaniu: 
1. Z uwagi na to, Ŝe Zarząd Kompanii Węglowej S.A. w sposób jednostronny interpretuje treść  

Porozumienia zwartego w dniu 2 kwietnia 2009 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 
a Komitetem Protestacyjno – Strajkowym Kompanii Węglowej S.A. w zakresie uprawnionych 
pracowników do dopłat w wysokości 8.00 zł za kaŜdą przepracowaną dniówkę oraz 
jednorazowej wypłaty, to zachodzi pilna konieczność jego wspólnego zinterpretowania. W tym 
celu przedkładamy w załączeniu projekt interpretacji przedmiotowego „Porozumienia…”. 

2. W związku z trwającymi pracami w zakresie opracowania zgodnie z ustawą o emeryturach 
pomostowych – wykazu miejsc i stanowisk pracy w szczególnych warunkach determinowanymi 
procesami technologicznymi i wykonywanymi bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla 
oraz przy innych pracach, które uprawniać mają do emerytur pomostowych – wnosimy o 
przedstawienie stronie związkowej dotychczasowego dorobku tych prac oraz włączenia do nich 
przedstawicieli strony społecznej.   

3. Wnosimy o pilne odblokowanie przyjęć do pracy w zakładach przeróbczych, gdyŜ nasila się fala 
składania podań pracowników przeróbki o przeniesienie do pracy pod ziemią, która w 
niepokojący sposób uszczupla stan zatrudnienia w oddziałach przeróbki mechanicznej węgla.    
Z materiałów przygotowywanych dla Zespołu ds. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej 
Kompanii Węglowej S.A. za okres I-IV 2009 r. wynika, Ŝe w zakresie danych dotyczących 
zatrudnienia, to w stosunku do PTE I-IV na 2009 r. nastąpił spadek zatrudnienia wśród 
pracowników powierzchni aŜ o 92 pracowników. Dlatego uznajemy nasze wystąpienie w tym 
zakresie za w pełni zasadne i oczekujemy pozytywnego jego rozpatrzenia w trakcie mającego 
się odbyć spotkania.  

 
Załącznik: 
- Projekt interpretacji „Porozumienia z dnia 2.04.2009 r.” 
Do wiadomo ści: 
- Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A., 
- Strony Związkowej Kompanii Węglowej S.A., 
- Mediów, 
- Załóg Górniczych. 
 

Z powaŜaniem 



 2 

-Projekt- 
Interpretacja  

z dnia …………2009 r. 
do Porozumienia zwartego w dniu 2 kwietnia 2009 r. pomi ędzy Zarz ądem 

Kompanii W ęglowej S.A. a Komitetem Protestacyjno – Strajkowym Kompanii 
Węglowej S.A. 

 
§ 1. 

Wypłata jednorazowej kwoty, o której mowa w pkt I Porozumienia zwartego w dniu 2 kwietnia 

2009 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a Komitetem Protestacyjno – Strajkowym 

Kompanii Węglowej S.A. naleŜy się równieŜ pracownikom, będącym w stanie zatrudnienia od 1 

stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. w wysokości proporcjonalnej w stosunku do przepracowanego 

w tym okresie czasu pracy.  

§2. 

Przez dniówki przepracowane przez pracowników przeróbki mechanicznej węgla, o których 

mowa w Porozumieniu z dnia 2 kwietnia 2009 r. uprawniające do kwoty dopłaty w wysokości 8,00 zł 

- rozumie się dniówki przepracowane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych i nierobotniczych w oddziałach: 

� przygotowania węgla, 

� wzbogacania węgla, 

� załadunku węgla i odpadów, 

� zwałów węgla i kamienia, 

� kontroli jakości węgla, 

� ekspedycji, 

� kolejowych, 

� napraw i konserwacji maszyn i urządzeń przeróbczych, 

� energomaszynowych, skierowanych do wykonywania prac przy urządzeniach 

przeróbki mechanicznej węgla tj. eksploatowanych lub zainstalowanych w tym 

zakładzie w obrębie ciągu technologicznego począwszy od skipu lub wywrotu na 

nadszybiu do punktu załadowczego transportu kołowego lub kolejowego, 

 

§3. 

Niniejsze interpretacja ma zastosowanie do Porozumienia zwartego w dniu 2 kwietnia 2009 r. 

pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a Komitetem Protestacyjno – Strajkowym Kompanii 

Węglowej S.A.  

 

Za 

Strony Porozumienia z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

 
 

 


