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POROZUMIENIE  
z dnia 16.02.2015 roku 

w sprawie zakresu, zasad i sposobu realizacji  
„Programu Naprawczego KHW S.A.” 

 
Wobec bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej całej branży 

górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym również KHW S.A., oraz możliwości 
utraty płynności finansowej zagrażającej m.in. realizacji bieżących wypłat 
wynagrodzeń dla pracowników, Zarząd Spółki przygotował i przedstawił do 
konsultacji z organizacjami związkowymi wielowariantowy „Program Naprawczy 
KHW S.A. – Działania dostosowujące do warunków zmieniającego się otoczenia 
gospodarczego”. Celem Programu jest utrzymanie maksymalnej ilości miejsc pracy 
i zapewnienie dalszej integralnej działalności KHW S.A. jako podmiotu 
gospodarczego, przy zrównoważeniu kosztów z przychodami. 

 
Uwzględniając zapisy i rozwiązania zawarte w: 
1. ustawie z dnia 22.01.2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 143), 

2. Porozumieniu zawartym pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym 
Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi 
działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A. z dnia 17.01.2015 r. – 
pkt. 9 Porozumienia, 

3. ustaleniach w sprawie powołania zespołów roboczych ds. realizacji Programu 
Naprawczego KHW S.A. z dnia 05.02.2015 r., 

4. protokole uzgodnień Zespołu roboczego ds. pracowniczych i zabezpieczeń 
socjalnych, powołanego ds. realizacji Programu Naprawczego KHW S.A. z dnia 
13.02.2015 r., 

5. wnioskach strony społecznej z prac Zespołu techniczno-ekonomicznego 
i organizacyjnego z dnia 12.02 i 13.02.2015 r., 

6. stanowiskach, opiniach i wnioskach przedłożonych przez partnerów społecznych 
w dniach 28.01, 30.01., 05.02., 12.02. i 13.02.2015 r., 

 
Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje: 

 
§ 1 

Projekt pt. „Program Naprawczy KHW S.A. – Działania dostosowujące do warunków 
zmieniającego się otoczenia gospodarczego”, zawierający wielowariantowe 
rozwiązania został przedstawiony przez pracodawcę (KHW S.A.) organizacjom 

związkowym, wspólnie omówiony, przeanalizowany i oceniony przez partnerów 
społecznych. 

§ 2 
W ramach wymienionego w § 1 „Programu Naprawczego KHW S.A…” podjęte 
zostaną działania mające na celu umożliwienie dobrowolnego skorzystania przez 
pracowników KHW S.A. z rozwiązań przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego, tj. urlopów górniczych i urlopów dla pracowników 
zakładu przeróbki mechanicznej węgla lub jednorazowych odpraw pieniężnych 
dla pracowników zatrudnionych na powierzchni, w tym pracowników zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla. 
W związku z tym m.in. oznaczone części zakładów górniczych, wymienione 
w „Programie Naprawczym KHW S.A. – Działania dostosowujące do warunków 
zmieniającego się otoczenia gospodarczego” zostaną objęte zasadami zawartymi 
w ww. ustawie, oraz dokumentach wymienionych w preambule niniejszego 
Porozumienia. 
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§ 3 
Powołane zgodnie ze wspólnymi ustaleniami z dnia 05.02.2015 r. Zespoły Robocze 
z udziałem przedstawicieli strony społecznej opracowały i przyjęły wnioski 
i uzgodnienia. 
W konsekwencji strony niniejszego porozumienia uzgodniły, że: 

1. Podstawowym celem przyjętego „Program Naprawczego KHW S.A. – Działania 
dostosowujące do warunków zmieniającego się otoczenia gospodarczego” jest:  
 utrzymanie miejsc pracy,  
 rozwój Spółki poprzez m.in. kontynuowanie przedsięwzięć 

udostępniających pokłady siodłowe w obszarze górniczym „Murcki I”, 
które stanowią największą bazę zasobową KHW S.A. gwarantującą 
rozwój Spółki oraz jej funkcjonowanie do roku 2060. 
Zarząd KHW S.A. przedstawi założenia do planu techniczno- 
organizacyjnego i finansowego udostępnienia tych zasobów do dnia 

30 maja 2015 r. 
2. Wykreślony. 
3. W wyniku przeprowadzonej analizy strony Porozumienia nie znalazły 

rozwiązania umożliwiającego prowadzenie wydobycia w obecnie 
udostępnionych pokładach w obszarze górniczym „Murcki I” bez generowania 
znaczących strat. Celem bieżącego potwierdzenia tych okoliczności Zarząd 
KHW S.A. będzie monitorował sytuację na rynku węgla w zakresie ceny 
i informował o niej stronę społeczną.  
W nawiązaniu do powyższego dodatkowo ustalono, iż w odniesieniu do 
pokładu 330 dokończone zostaną prace realizowane na podstawie zawartej 
umowy w trybie prawa zamówień publicznych udostępniające pole D, 
tj. pochylnia D 06 i chodnik D 304, zapewniające dostęp do zasobów 
w przypadku zdecydowanego wzrostu ceny węgla o tych parametrach. 

4. Przeprowadzona zostanie analiza możliwości wykorzystania infrastruktury 
Zakładu Przeróbczego Ruchu Boże Dary do przygotowywania mieszanek 
węglowych w oparciu o węgle wydobywane w kopalniach KHW S.A., na które 
jest zapotrzebowanie na rynku. 

5. Przeprowadzona zostanie analiza w zakresie szerszego wykorzystania metanu 
do produkcji energii elektrycznej.  

6. Dopuszczają możliwość udziału inwestora strategiczno-finansowego w celu 
kontynuacji prac związanych z udostępnianiem zasobów w obszarze 
górniczym KWK „Murcki-Staszic” z uwzględnieniem pokładów grupy 
siodłowej. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą odrębnie uzgadniane 
ze stronami niniejszego porozumienia. 

7. Koncesja dla złoża KWK „Murcki” (OG „Murcki I”) nie zostanie przekazana do 
SRK, a w przypadku koniecznym (wynikającym z opinii prawnej) przekazana 

zostanie nieznaczna, wydzielona część obszaru górniczego. Przekazanie 
powierzchni Ruchu Boże Dary zostanie poddane analizie własnościowej. 
W ocenie stron Porozumienia, prawdopodobnie po udostępnieniu pokładów 
siodłowych obecnie istniejąca struktura szybów nie będzie wykorzystywana 
na Ruchu Boże Dary (nawet z wykorzystaniem struktury szybików 
międzypoziomowych lub szybów łamanych).  

8. Przekazanie Ruchu Mysłowice do SRK zostanie ograniczone do powierzchni 
niestanowiącej wartości komercyjnej dla KHW S.A. oraz obiektów 
podstawowych związanych z prowadzeniem odwodnienia.  

9. W związku z zamiarem przekazania do SRK części pracowników KHW S.A. 
może nastąpić zmiana struktury zatrudnienia w Spółce. Nie może to jednak 
mieć wpływu na system wynagradzania zawarty w HUZ i w odrębnych 
porozumieniach do czasu określenia nowego modelu struktury zatrudnienia 
w KHW S.A. 

10. Strony przyjmują wzór kwestionariusza ankiety, która będzie skierowana 
do pracowników KHW S.A. – potencjalnie uprawnionych do skorzystania 
z rozwiązań osłonowych przewidzianych w Rozdziale 3a ustawy z dnia 
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7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
(Dz. U. z 2007 r., nr 192, poz. 1379, z późn. zm.), w wersji nadanej w ustawie 
z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 143). 

11. Tryb i zakres przeprowadzenia ankiety, przy wykorzystaniu wymienionego 
w pkt. 10 kwestionariusza, jest następujący: 

a) ankieta skierowana będzie do osób (pracowników) zidentyfikowanych jako 
potencjalnie uprawnionych do skorzystania z rozwiązań osłonowych 
przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego (rozdział 3a art. 11b, 11d), tj.: 

‐ pracowników zatrudnionych pod ziemią, nabywających prawo 
do emerytury nie później niż do dnia 1 stycznia 2020 r., 

‐ pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej 

węgla, nabywających prawo do emerytury nie później niż do dnia 
1 stycznia 2019 r., 

‐ pracowników zatrudnionych na powierzchni kopalni, którzy legitymują 
się 5 letnim stażem pracy w przedsiębiorstwie górniczym. 

b) ankieta zostanie przeprowadzona w okresie do końca marca 2015 r., 

c) służby kadrowo-zatrudnieniowe pracodawcy w terminie niezwłocznym 
dokonają wstępnej weryfikacji pracowników uprawnionych do nabycia 
emerytury pod kątem wyłączenia ze stażu pracy okresów niezaliczanych 
zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z późniejszymi zamianami, 

d) służby pracodawcy przygotują na wniosek pracownika i wyślą do ZUS 
wniosek o weryfikację uprawnień emerytalnych, 

e) wstępną decyzję po uzyskaniu potwierdzenia przez ZUS, że konkretny 
pracownik kwalifikuje się do otrzymania przedmiotowego świadczenia 
podejmie Dyrektor Zakładu KHW S.A. z uwzględnieniem zabezpieczenia 
potrzeb pracodawcy, 

f) analizę ankiet, o których mowa w pkt. 10 niniejszego Porozumienia 
opracują niezwłocznie służby pracodawcy, a jej wyniki zostaną 
przedstawione wszystkim zakładowym organizacjom związkowym i ich 
strukturom w poszczególnych zakładach KHW S.A.  

12. Ostateczną decyzję o przekazaniu zainteresowanego pracownika do SRK S.A. 
w trybie art. 231 i art. 2418 Kodeksu Pracy podejmie Zarząd KHW S.A.  

13. Pracodawca gwarantuje pracownikom dotychczas zatrudnionym 
w oznaczonej części zakładów przekazanych nieodpłatnie do SRK S.A., którzy 
nie skorzystają z rozwiązań osłonowych zawartych w przywołanej wyżej 

ustawie, zatrudnienie w innych zakładach KHW S.A., uwzględniając 
możliwości pracodawcy, ich oczekiwania, kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe zainteresowanych pracowników. 

14. Pracodawca gwarantuje, że wysokość wynagrodzenia zainteresowanych 
pracowników przechodzących do innych zakładów KHW S.A. utrzymana 
będzie na poziomie porównywalnym z wynagrodzeniem odpowiednich grup 
pracowniczych. 

15. Pracodawca zobowiązuje się do opublikowania przygotowanych i omówionych 
ze stroną związkową wyjaśnień dotyczących rozwiązań ustawowych 
i wynikających z Programu Naprawczego KHW S.A. w wersji drukowanej – 
jako informator dla załogi do końca marca 2015 r., co jednak uwarunkowane 
będzie ukazaniem się przepisów wykonawczych do ustawy w tym zakresie. 

§ 4 

Związki zawodowe, jako strona niniejszego Porozumienia, w ramach swoich 
kompetencji zobowiązują się do niepodejmowania działań utrudniających 
pracownikom KHW S.A. skorzystanie z rozwiązań ustawowych, tj. urlopów 
górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla lub 
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jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników zatrudnionych na 
powierzchni, w tym pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. 

§ 5 
Podejmowane będą wspólne działania przez Strony niniejszego Porozumienia, które 
umożliwią skorzystanie pracownikom posiadającym uprawnienia emerytalne do 
odejścia z zakładów KHW S.A. w ramach realizowanego „Programu Naprawczego 
KHW S.A.” i optymalizacji zatrudnienia przy uwzględnieniu zapisów ustawowych 
oraz bezwzględnym zabezpieczeniu potrzeb ruchowych pracodawcy wynikających 
z prawa górniczo-geologicznego. 

§ 6 
Związki zawodowe zobowiązują się rzetelnie informować swoich członków – 
pracowników KHW S.A. o „Programie Naprawczym KHW S.A…”, będą działać 
wspólnie z pracodawcą na rzecz zapewnienia warunków spokoju społecznego 
w trakcie realizacji „Programu Naprawczego…” oraz deklarują wolę 

niepodejmowania działań skutkujących wzrostem napięcia w zakładach KHW S.A. 
§ 7 

1. Niniejsze Porozumienie kończy proces konsultacji i uzgodnień „Programu 
Naprawczego KHW S.A.” 

2. W okresie realizacji „Programu Naprawczego KHW S.A…”, tj. w latach 2015-
2020 co najmniej raz na rok w terminie do końca lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2016, uprawnione strony niniejszego Porozumienia 
dokonają oceny efektów wdrożonego Programu. 

3. Strony ustalają, że będzie prowadzony comiesięczny monitoring sytuacji 
techniczno-ekonomicznej Ruchu Boże Dary oraz dokonana zostanie szczegółowa 
analiza na koniec sierpnia 2015 r. z udziałem sygnatariuszy niniejszego 
Porozumienia. 

§ 8 

W kwestii sprzedaży spółek ze 100% udziałem KHW S.A., wskazanych w „Programie 
Naprawczym KHW S.A.” uzgodnienia będą prowadzone na poziomie strony 
społecznej danej spółki, która objęta jest zmianą statutu lub sprzedażą. 

§ 9 
Jeżeli KHW S.A. nie osiągnie celu dalszego finansowania KHW S.A. do 31 marca 
2015 r. niniejsze porozumienie traci swoją moc.  

 
§ 10 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Związki Zawodowe      Zarząd KHW S.A. 
 


