PROTOKOL DODATKOWY NR 7
do Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy
dla Pracownikow Poludniowego Koncernu W((glowego S.A.

Poludniowym Koncemem W<:(glowym S.A. jako
Spolki, w imieniu ktorego dzialaj'l::
1. Andrzej Szymkiewicz
- Prezes Zarz'l:du,
2. Teresa Rajca-Bisztyga
- Wiceprezes Zarz'l:du,
3. Jan Matuszewski
- Wiceprezes Zarz'l:du,
4. Jerzy Wrobel
- Wiceprezes Zarz'l:du,
5. Tadeusz Bozek
- Wiceprezes Zarz'l:du,
a
organizacjami zwi'l:zkowymi reprezentuj'l:cymi pracownikow, dzialaj'l:cymi w Poludniowym
Koncemie W<:(glowymS.A.:
1. Zakladow'l: Organizacj'l: Koordynacyjn'l: NSZZ "Solidamosc" w Poludniowym Koncemie
W<:(glowymS.A.
2. Zakladow'l: Organizacj'l: Koordynacyjn'l: Zwi'l:zku Zawodowego "Kontra" przy Poludniowym
Koncemie W<:(glowymS.A. w Jaworznie.
3. Niezaleznym Samorz'l:dnym Zwi'l:zkiem Zawodowym Pracownikow Poludniowego Koncemu
W<:(glowegoS.A. Zaklad Gomiczy Janina w Libi'l:zu.
4. Zwi'l:zkiem Zawodowym Gomikow w Polsce Zarz'l:dem Mi<:(dzyzakladowym Poludniowego
Koncemu W<:(glowegoS.A. w Jaworznie.
5. Zwi'l:zkiem Zawodowym "Kadra" przy Poludniowym Koncemie W<:(glowymS.A. w Jaworznie.
6. Zwi'l:zkiem Zawodowym Pracownikow Dolowych Poludniowego Koncemu W<:(glowegoS.A.
7. Zwi'l:zkiem Zawodowym Ratownikow Gomiczych w Polsce w Poludniowym Koncemie
W<:(glowymS.A.
8. Zwi'l:zkiem Zawodowym Pracownikow Zakladow Przerobki Mechanicznej W<:(glaw Polsce
"Przerobka" w Poludniowym Koncemie W <:(glowymS.A.
9. Mi<:(dzyzakladowym Zwi'l:zkiem Zawodowym Maszynistow Wyci'l:gowych Kopaln w Polsce
przy Poludniowym Koncemie W<:(glowymS.A.
§1
Strony zgodnie postanawiaj'l: dokonac nast<:(puj'l:cychzmian w Zakladowym Ukladzie Zbiorowym
Pracy dla Pracownikow Poludniowego Koncemu W<:(glowegoS.A. z dnia 31.05.2006 r., zwanym
dalej "Ukladem", wpisanym do rejestru zakladowych ukladow zbiorowych pracy pod numerem
U-MDCCLXXXVIII/06. :
1) w § 1 Zal~cznika nr 15 do Ukladu "Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy"
ust. 1 otrzymuje brzmienie :
,,1. Za czas niezdolnosci pracownika do pracy trwaj'l:cej l'l:cznie do 33 dni w ci'l:gu roku
kalendarzowego, a w przypadku pracownika, ktory ukonczy150 rok zycia - trwaj'l:cej l'l:cznie do 14
dni w ci'l:guroku kalendarzowego, pracownikom przysluguje wynagrodzenie w wysokosci :
1) 100 % podstawy wymiaru - gdy niezdolnosc do pracy powstal'l: wskutek wypadku w drodze
do pracy lub z pracy, lub choroby przypadaj'l:cej w czasie ci'l:zy,
2) 100% podstawy wymiaru- gdy niezdolnosc do pracy powstala wskutek choroby lub
odosobnienia w zwi'l:zku z chorob'l: zakazn'l: - w przypadku pracownikow, ktorzy
przepracowali co najmniej 8 lat,
3) 100% podstawy wymiaru - gdy niezdolnosc do pracy powstala wskutek poddania si<:(
niezb<:(dnymbadaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatow na dawcow komorek,
tkanek lub narz'l:dow oraz poddania si<:(zabiegowi ich pobrania,

4) 80% podstawy wymiaru - gdy niezdolnosc do pracy powstala wskutek choroby lub
odosobnienia w zwi'tzku z chorob't zakazn't - w innych przypadkach niz okreslono w pkt
1,2i3";
2) w § 1 Zal~cznika nr 15 do Ukladu ust. 3 otrzymuje brzmienie :
,,3.Za okres nieprzerwanej niezdolnosci pracownika do pracy wskutek choroby lub
odosobnienia w zwi'tzku z chorob't zakazn't - trwaj'tcej dluzej niz 33 dni, pocz'twszy od 34 dnia
az do 90 dnia w1'tcznie jej trwania, a w przypadku pracownika, kt6ry ukonczyl 50 rok zyciatrwaj'tcej dluzej niz 14 dni, pocz'twszy od 15 dnia az do 90 dnia wl'tcznie j ej trwania,
pracownikowi przysluguje "dodatek do zasilku chorobowego" wyplacany w ramach srodk6w na
wynagrodzenia, w wysokosci r6znicy pomi{(dzy 100% podstawy wymiaru zasilku
chorobowego, a kwot't otrzymanego zasilku chorobowego";
3) w § 1 Zal~cznika nr 15 do Ukladu dodaje sift ust. 3a w brzmieniu :
,,3a. Postanowienia ust. 1 i 3 w cz{(sci dotycz'tcej pracownika, kt6ry ukonczyl 50 rok zycia,
dotycz'tniezdolnosci pracownika do pracy przypadaj'tcej po roku kalendarzowym, w kt6rym
pracownik ukonczyl 50 rok zycia."
§2

Pozostale postanowienia Ukladu nie ulegaj't zmianie.
§3

Postanowienia mmeJszego protokolu
obowi'tzuj'tc't od dnia 1.02.2009 roku.
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Nr: U- MDCCLXXXVIII/71

Poludniowy Koncem W~glowy S.A.
.................................................................................................................

Jaworzno
zawarty w dniu : 05.02.2009r.
abawiq,zujq,cy ad dnia : 27.02.2009r.
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