Nr 7, grudzieñ 2007

Podpisano Protokó³ Dodatkowy Nr 30
do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników BOT KWB Turów S. A.
W dniu 6 grudnia 2007 r. strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego BOT KWB Turów S.A., tj. strona zwi¹zkowa: NZZG, KZ NSZZ “Solidarnoœæ”, KZ NSZZ Solidarnoœæ 80, ZZ Kadra i pracodawca Zarz¹d BOT KWB
Turów S.A. uzgodni³y i podpisa³y Protokó³ Dodatkowy
Nr 30. Protokó³ w swej koñcowej wersji zawiera m.in.
nastêpuj¹ce elementy:
1. Strony ZUZ uzgodni³y, i¿ gwaran- 4. Dodano do góry jedn¹ kategoriê zacja zatrudnienia wyd³u¿a siê o 3 lata
szeregowania w tabeli zawodów
w stosunku do obecnie okreœlonej
(za³¹cznik nr 2, 2a, 3). Jednoczew Umowie Spo³ecznej.
œnie ustalono zasadê, ¿e “Przy uru2. Pracownikom przyznaje siê urlop
chamianiu przeszeregowañ dyspowypoczynkowy w wymiarze o 4
nenci zobowi¹zani s¹ do proporcjodni wiêkszym od okreœlonego w
nalnoœci w poszczególnych kategokodeksie pracy.
riach zaszeregowania. Zobowi¹za3. Strony wyrazi³y zgodê na zwiêkszenie to wa¿ne jest do koñca 2010 r.”.
nie odpisu na ZFŒS o 200% w sto- 5. Skreœlono kategorie p³ac od 1 do 5.
sunku do odpisu podstawowego na
Oznacza to, ¿e najni¿sza stawka w
ka¿dego uprawnionego.
taryfikatorze- wykazie zawodów

(za³¹cznik nr 2, 2a, 3). obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2008 r. to grupa
6.
6. W za³¹czniku nr 2a do ZUZ ustalono, i¿ pozycja wykazu zatrudnienia
kierowców pojazdów samochodowych w ZTiST BOT KWB Turów
S.A. zale¿eæ bêdzie od uprawnieñ
jakie oni posiadaj¹.
7. Podniesiono o 50 punktów procentowych wielkoœæ nagród jubileuszowych.
Ustalenia wchodz¹ w ¿ycie z
dniem zarejestrowania, z moc¹ od 1
stycznia 2008 r. Podpisany Protokó³
Dodatkowy wymaga jeszcze rejestracji w Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Henryk Wielec

Moim zdaniem

System motywacji w Kopalni
Motywacja – si³a, która napêdza nas do dzia³ania (s³owo pochodzi od œredniowieczno³aciñskiego “motivum” - powód, motyw).
Istniej¹, co najmniej dwa podzia³y motywacji. Pierwszy - ze
wzglêdu na charakter powi¹zañ miêdzy d¹¿eniem i celem:
- motywacja wewnêtrzna – wynikaj¹ca z nas samych, z naszego
przekonania, ¿e tak nale¿y postêpowaæ (np. przychodzê do pracy, ¿eby pracowaæ, bo za to dostaje pobory),
- motywacja zewnêtrzna - za poœrednictwem nagród lub kar, stosowanych przez pracodawcê.
Jeœli ktoœ ma siln¹ motywacjê wewnêtrzn¹, to zewnêtrzne naciski mog¹ byæ niewielkie.
Ale szczerze trzeba przyznaæ, ¿e “silna motywacja wewnêtrzna” dotyczy niewielu, resztê nas trzeba zewnêtrznie motywowaæ.
Drugi podzia³ zosta³ dokonany ze wzglêdu na rodzaj bodŸca:
- motywacja pozytywna - polega na stwarzaniu pracownikowi perspektyw urzeczywistniania jego celów w miarê spe³niania oczekiwañ pracodawcy, stosowane s¹ bodŸce dodatnie, takie jak nagroda, pochwa³a.
- motywacja negatywna - ma ona miejsce gdy stosowane s¹ bodŸce
ujemne – kara, nagana, cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e opiera siê ona lêku i obawie (groŸba, wymuszenie, zagro¿enie utraty
posady).
Zwyk³o siê przypuszczaæ, ¿e odpowiednie wynagrodzenie jest
kluczowym “motywatorem” wspó³czesnego pracownika. I jest to niew¹tpliwie prawda, bo je¿eli pracownik dostrzega, ¿e jego wynagrodzenie jest ni¿sze ni¿ innych pracowników zajmuj¹cych analogiczne stanowiska, np. w innych zak³adach pracy, innych miastach, innych krajach, to jego poziom motywacji do wykonywania dalszej

pracy bêdzie coraz ni¿szy.
Pieni¹dze to podstawa, ale jednak
nie wszystko! Inne nie mniej wa¿ne “motywatory” to miêdzy innymi stabilizacja i
pewnoœæ zatrudnienia, dobre relacje ze
wspó³pracownikami i prze³o¿onymi, mo¿liwoœæ awansu, przejrzyste regu³y pracy,
jej kontroli i oceny, presti¿ zawodowy.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e motywowanie ludzi nie jest rzecz¹ prost¹, bo
ka¿dy reprezentuje ró¿ny zasób doœwiadczeñ, wiedzy i umiejêtnoœci, ka¿dy preferuje inny system wartoœci i ma ró¿ne przyzwyczajenia. Ró¿nimy siê charakterami i mamy inne oczekiwania, co do pracy i p³acy. Nie istnieje jeden uniwersalny system motywacyjny idealny dla wszystkich ludzi.
A jaki jest system motywacji w KWB?
Moim zdaniem (mo¿e nie tylko moim?) nie ma przejrzystych
zasad oceny pracy, od których przecie¿ s¹ uzale¿nione indywidualne przeszeregowania, a tym bardziej zasad pozwalaj¹cych dostaæ
nagrodê lub wyró¿nienie. W tej dziedzinie panuje pe³na uznaniowoœæ szefa (no chyba, ¿e sam siê ograniczy i skonsultuje to ze wspó³pracownikami), a przecie¿ dobrze by³oby wiedzieæ, co nale¿y zrobiæ, ¿eby dostaæ “stawkê” lub nagrodê. Trudno, wiêc dziwiæ siê takim reakcjom “po, co siê szarpaæ skoro i tak wiadomo kto dostanie
stawkê?”. A jeœli chodzi o rodzaju bodŸca, to mam wra¿enie, ¿e nadu¿ywana jest motywacja negatywna, pracownik jest zauwa¿any tylko wtedy, gdy mu coœ nie wyjdzie. Niedoceniana natomiast jest si³a
drzemi¹ca w motywacji pozytywnej i to nie tylko jej strona finansowa, ale i ta pozamaterialna tkwi¹ca w przys³owiowym “uœcisku d³oni
szefa”, która czasami ma wiêksze znaczenie dla pracownika ni¿ stawka.
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Wynagrodzenia dla nowo przyjmowanych pracowników
W ostatnim czasie najbardziej aktualnym tematem poruszanym
przez pracowników, s¹ stawki zaszeregowania przyznawane dla nowo przyjmowanych pracowników. Zgodnie z naszym Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy, stawki zaszeregowania dla nowo przyjmowanych pracowników absolwentów s¹ œciœle okreœlone w zale¿noœci od wykszta³cenia jakie posiadaj¹: zawodowego, œredniego lub wy¿szego. Natomiast w pozosta³ych przypadkach pracodawca ma prawo przyznaæ kategoriê zaszeregowania wed³ug w³asnego uznania nie wiêksz¹ jednak, ni¿ okreœlona w danej grupie zawodu w jakiej jest zatrudniany nowo przyjmowany (nie absolwent) i tu zaczynaj¹ siê schody. Najliczniejsz¹ coroczn¹ grup¹ pracowników odchodz¹cych na emerytury s¹ pracownicy zatrudnieni na odkrywce, czyli w produkcji podstawowej.
Pracodawca chc¹c zapewniæ wymagany stan zatrudnienia zmuszony
jest do uzupe³nienia wakatów przez przyjmowanie nowych pracowników.
Jednak w ostatnim czasie sytuacja na rynku pracy zmieni³a siê w sposób
niekorzystny dla pracodawcy. Zatrudniaj¹c pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach trzeba zaproponowaæ im wy¿sze p³ace ani¿eli proponowano w minionym okresie. Wp³ynê³y na to przede wszystkim mo¿liwoœæ podjêcia pracy w Czechach na doœæ dobrych warunkach p³acowych w bliskiej
odleg³oœci od miejsca zamieszkania po prostu za miedz¹. Inn¹ przyczyn¹
to fakt, i¿ du¿a czêœæ m³odych, zdolnych z inicjatyw¹ ludzi, otwartych na
œwiat, wyjecha³o za granicê w poszukiwaniu lepiej p³atnej pracy i wiêkszych zabezpieczeñ socjalnych jakie oferuje Unia Europejska w takich chocia¿by krajach jak Anglia, Irlandia, Szwecja itd.
Te zmiany doprowadzaj¹ czasami do sytuacji, i¿ nowo zatrudniony
otrzymuje stawkê zaszeregowania tak¹ sam¹ lub wy¿sz¹ od ju¿ zatrudnionych pracowników posiadaj¹cych nieraz kilkunastoletni sta¿ pracy na równorzêdnym stanowisku którzy posiadaj¹ du¿¹ wiêksz¹ wiedzê praktyczn¹,
jednak do swoich kategorii zaszeregowania dochodzili w d³ugim okresie
pracy w kopalni. Pracownicy zadaj¹ pytania czy jest to
sprawiedliwe, czy ¿eby dostaæ wy¿sz¹ stawkê trzeba siê
zwolniæ i zatrudniæ ponownie? Rzeczywiœcie z tym fantem trzeba coœ zrobiæ i to jak najszybciej. Zrozumia³e jest,
¿e sytuacja na rynku pracy wymusza takie postêpowanie
przez pracodawcê w stosunku do nowo zatrudnianych, jednak koniecznym jest znalezienie rozs¹dnego rozwi¹zania, które
podniesie stawki zaszeregowania pracownikom z wy¿szym sta¿em, bo to oni s¹ t¹ grup¹, która faktycznie nadaje ton w poszczególnych grupach zawodowych wp³ywaj¹c na jakoœæ wykonywanej pracy, szybkoœæ w podejmowaniu w³aœciwych decyzji w

celu wykonania zleconego zadania, to oni dbaj¹ o odpowiednie zachowanie “nowych” na odkrywce czy na poszczególnych maszynach i urz¹dzeniach górniczych w szeroko rozumianym bezpieczeñstwie na stanowisku
pracy. Z dobrej niczym nie przymuszonej woli przekazuj¹ im w³asn¹ wiedzê, zdobyt¹ na przestrzeni wielu lat pracy, bez tego wszystkiego nowo
przyjêci praktycznie nie mieli by szansy na stanie siê prawdziwymi fachowcami w tak specyficznej pracy jak praca w kopalni. Tych umiejêtnoœci nie mo¿na nabyæ praktykuj¹c w innych zak³adach a jedynie w kopalni.
Temat jest trudny i skomplikowany, nie ma tu winnych, konieczne jest jednak podjêcie szybkich dzia³añ w celu wypracowania rozwi¹zañ systemowych, które wyeliminuj¹ sygnalizowane negatywne zjawisko.
Henryk Wielec

Regulamin przyznawania
bezzwrotnych zapomóg z MPKZP
Na stronie obok przedstawiamy czytelnikom “Zwi¹zkowca”
nowy “Regulamin przyznawania bezzwrotnych zapomóg z
MPKZP” uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów MPKZP
12 paŸdziernika 2007 r.
Przy tej okazji, Prezydium NZZG sk³ada serdeczne podziêkowanie Zarz¹dowi MPKZP i wszystkim Delegatom za pracê spo³eczn¹ jak¹ wykonali w minionym roku dzia³alnoœci. Wiemy, ¿e jest to
trudna praca spo³eczna która np. w przypadku zapomóg wymaga
indywidualnego podejœcia do ka¿dej sprawy. Cieszy nas fakt, ¿e nowo
przyjêty Regulamin jest klarowny i sformu³owany w sposób
zrozumia³y dla ka¿dego pracownika. Uwa¿amy za s³uszne pomaganie innym w trudnych sytuacjach ¿yciowych
jak tylko jest to mo¿liwe. ¯yczymy wszystkim Cz³onkom
MPKZP, aby nasze wspólnie sk³adane pieni¹dze mog³y
zawsze wspomagaæ tych którym jest najtrudniej lub spotka³o ich jakieœ nieszczêœcie. Ju¿ w samej nazwie jest zawarta istota idei powo³ania tej szacownej instytucji “Kasa
Zapomogowo Po¿yczkowa” jesteœmy przekonani, ¿e to nie
przypadek postawienia w nazwie “zapomóg” przed “po¿yczkami”. Delegaci tak trzymaæ!
ze Zwi¹zkowym pozdrowieniem w imieniu Prezydium NZZG
przewodnicz¹cy Henryk Wielec

REGULAMIN funduszu zapomogowego MPKZP
BOT KWB Turów S.A. z dnia 12.10.2007 r.
1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie pomocy
finansowej w postaci zapomóg, dla wszystkich cz³onków
MPKZP.
2. Uprawnionymi do ubiegania siê o przyznanie zapomogi s¹ osoby, które s¹ cz³onkami kasy co najmniej 1 rok i zosta³y dotkniête wydarzeniami losowymi.
3. Okres karencji miêdzy kolejnymi zapomogami powinien wynosiæ co najmniej 6 miesiêcy.
4. Zapomoga losowa – na cele zdrowotne przyznawana bêdzie
cz³onkowi MPKZP, który spe³ni ni¿ej wymienione warunki:
- uleg³ ciê¿kiemu wypadkowi,
- zapad³ na chorobê nieuleczaln¹,
- cierpi na chroniczne schorzenia wymagaj¹ce ci¹g³ego leczenia,
- przeszed³ skomplikowan¹ operacjê ratuj¹c¹ ¿ycie lub zdrowie
i wymaga sta³ej opieki medycznej i rehabilitacji,
- dofinansowanie wszelkich protez do w³aœciwego funkcjonowania jako osoba niepe³nosprawna,
- dotknê³a j¹ ciê¿ka choroba cz³onka rodziny pozostaj¹cego na
jej wy³¹cznym utrzymaniu.
5. Zapomoga losowa dla osób dotkniêtych wydarzeniami losowymi bêdzie przyznawana cz³onkowi MPKZP, który:

USTAWA
o zasadach nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w procesie
konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego
(Dz. U. z dnia 18.10.2007r. Nr. 191 poz.1367) Uchwalona przez
Sejm RP w dniu 07.09.2007 r. Podpisana przez Prezydenta RP
w dniu 04.10.2007 r.
Z dniem 18 listopada br. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa, reguluj¹ca
zasady nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji
spó³ek sektora elektroenergetycznego. Poni¿ej prezentujemy zapisy ustawy w ca³oœci - pozwalaj¹c sobie w przypisach redakcyjnych
na uszczegó³owienie niektórych dat i sformu³owañ.
Art. 1. Ustawa reguluje zasady nieodp³atnego nabywania akcji przez
uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców oraz zamiany
akcji posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy lub zamiany
prawa do ekwiwalentu w zwi¹zku z procesem konsolidacji spó³ek
sektora elektroenergetycznego.
Art. 2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) spó³ce konsoliduj¹cej - rozumie siê przez to spó³kê z udzia³em
Skarbu Pañstwa lub spó³kê z udzia³em spó³ki ze 100% udzia³em
Skarbu Pañstwa, na pokrycie kapita³u zak³adowego której Skarb
Pañstwa wnosi, w ramach procesu konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego, akcje spó³ek konsolidowanych; (przyp. Red. - w
naszym przypadku spó³k¹ konsoliduj¹c¹ jest BOT Górnictwo i Energetyka SA z siedzib¹ w £odzi)
2) spó³ce konsolidowanej - rozumie siê przez to spó³kê z udzia³em Skarbu Pañstwa, której akcje zosta³y wniesione na pokrycie
kapita³u zak³adowego spó³ki konsoliduj¹cej; (przyp. Red. -w naszym przypadku spó³k¹ konsolidowan¹ jest BOT KWB Turów
SA)
3) uprawnionych pracownikach - rozumie siê przez to:
a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z
póŸn. zm. s¹ uprawnione do nieodp³atnego nabycia od Skarbu Pañstwa akcji spó³ki konsolidowanej,
b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, przed dniem
wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy naby³y od Skarbu Pañstwa akcje
spó³ek konsolidowanych lub prawo do nieodp³atnego nabycia akcji
spó³ek konsolidowanych lub naby³y prawo do ekwiwalentu;
4) uprawnionych akcjonariuszach - rozumie siê przez to akcjonariuszy spó³ki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w
rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji lub jako spadkobiercy takich osób, nabyli przed dniem

- zosta³ dotkniêty klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
- uleg³ innym wypadkom losowym udokumentowanym przez w³aœciwe jednostki
ratownictwa lub administracji.
6. Podstawê do przyznania zapomogi stanowi wype³niony na okreœlonym druku wniosek z³o¿ony przez
cz³onka MPKZP, (w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wniosek mo¿e zostaæ z³o¿ony przez cz³onka jego rodziny lub
wspó³pracownika). Do wniosku nale¿y do³¹czyæ za³¹czniki lub
ich kserokopie potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³em przez
pracownika ksiêgowoœci potwierdzaj¹ce fakty zawarte we wniosku, aktualne zaœwiadczenia lekarskie, oraz udokumentowane
dochody cz³onków rodziny wnioskodawcy.
7. Decyzjê o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarz¹d MPKZP w
drodze g³osowania i zapisuj¹c w protokole. Decyzja odmawiaj¹ca przyznania zapomogi jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia pisemnego.
8. Zapomogi bêd¹ przyznawana w miarê posiadanych œrodków na
funduszu MPKZP.
9. Maksymalna kwota zapomogi nie mo¿e przekroczyæ 1 500 z³.
10. Regulamin obowi¹zuje z dniem 15.10.2007r., zatwierdzony
zosta³ przez Walne Zebranie Delegatów.
wejœcia w ¿ycie ustawy akcje spó³ki konsolidowanej nieodp³atnie od
Skarbu Pañstwa, jak równie¿ pozosta³ych akcjonariuszy spó³ki konsolidowanej, którzy nabyli akcje spó³ki konsolidowanej zbyte przez
takie osoby;
5) prawie do ekwiwalentu - rozumie siê przez to ekwiwalent prawa
do nieodp³atnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ust. 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 3. 1. W przypadku wniesienia przez Skarb Pañstwa akcji spó³ki
konsolidowanej na pokrycie kapita³u zak³adowego spó³ki konsoliduj¹cej uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do nieodp³atnego
nabycia akcji spó³ki konsolidowanej, mog¹ skorzystaæ z prawa do
nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej.
2. konsolidowanej na pokrycie kapita³u zak³adowego spó³ki konsoliduj¹cej bêd¹cej jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañstwa uprawnieni
pracownicy, w miejsce prawa do ekwiwalentu, mog¹ skorzystaæ z
prawa do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej.
3. Suma akcji spó³ki konsoliduj¹cej udostêpnionych uprawnionym
pracownikom spó³ek konsolidowanych lub uprawnionym akcjonariuszom, na zasadach okreœlonych w ust. 1 oraz art. 5 ust. 1, nie
mo¿e przekroczyæ 15% akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa w tej
spó³ce, na pokrycie kapita³u zak³adowego której zosta³y wniesione
akcje spó³ek konsolidowanych.
4. Suma akcji spó³ki konsoliduj¹cej, o której mowa w ust. 2, udostêpnionych uprawnionym pracownikom spó³ki konsolidowanej, na
zasadach okreœlonych w ust. 2 oraz art. 6, nie mo¿e przekroczyæ
15% akcji objêtych przez Skarb Pañstwa w spó³ce konsoliduj¹cej w
zamian za wniesione akcje spó³ki konsolidowanej.
Art. 4. 1. Prawo do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej powstaje po up³ywie szeœciu miesiêcy od dnia powstania prawa
do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsolidowanej i wygasa z
up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia jego powstania. W przypadku,
gdy prawo do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsolidowanej
zosta³o nabyte przez uprawnionego pracownika lub jego spadkobiercê przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy i prawo to w tym terminie nie wygas³o, bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim
rozpoczyna siê up³ywie szeœciu miesiêcy od dnia wejœcia w ustawy
w ¿ycie. (przyp. Red – czyli po 18 maja 2006 r.)
2. Uprawnieni pracownicy lub ich spadkobiercy mog¹ skorzystaæ z
prawa do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej o ile z³o¿¹
pisemne oœwiadczenia o zamiarze nabycia akcji tej spó³ki. Termin
do sk³adania oœwiadczeñ o zamiarze nieodp³atnego nabycia akcji
spó³ki konsoliduj¹cej rozpoczyna siê w dniu powstania prawa do
nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsolidowanej i koñczy siê z
up³ywem trzech miesiêcy od dnia jego rozpoczêcia. Niez³o¿enie
oœwiadczenia w powy¿szym terminie powoduje utratê prawa do niedokoñczenie na stronie 4-ej.

USTAWA...

odp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej.
3. Œmieræ uprawnionego pracownika, która nast¹pi³a po rozpoczêciu biegu terminu do z³o¿enia oœwiadczenia, o którym mowa w ust.
2, a przed z³o¿eniem przez niego tego oœwiadczenia, przerywa, do
dnia uprawomocnienia siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku, bieg terminu na z³o¿enie oœwiadczenia o zamiarze
nieodp³atnego nabycia akcji przez jego spadkobierców oraz zrealizowanie prawa do nieodp³atnego nabycia akcji.
4. Prawo do nieodp³atnego nabycia akcji przez spadkobierców mo¿e
byæ zrealizowane o ile wniosek o stwierdzenie nabycia spadku zosta³ z³o¿ony nie póŸniej ni¿ do dnia wygaœniêcia prawa, o którym
mowa w ust. 1.
5. Do nieodp³atnego udostêpniania akcji spó³ki konsoliduj¹cej maj¹
zastosowanie przepisy dzia³u IV rozdzia³u 2 z wy³¹czeniem przepisów art. 38 ust. 1- 4,ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
6. Do nieodp³atnego udostêpniania akcji spó³ki konsolidowanej maj¹
zastosowanie przepisy dzia³u IV rozdzia³u 2, z wy³¹czeniem przepisów art. 38 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 5. 1. Uprawnieni akcjonariusze mog¹ skorzystaæ z prawa zamiany posiadanych akcji spó³ki konsolidowanej na akcje spó³ki konsoliduj¹cej, o ile z³o¿¹ pisemne oœwiadczenie o zamiarze dokonania takiej zamiany. (przyp. Red – czyli zamiany akcji BOT KWB
Turów S.A. na BOT GiE S.A. )
2. Art. 4 ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do zamiany akcji przez
uprawnionych akcjonariuszy, z tym ¿e bieg terminu na sk³adanie
oœwiadczenia rozpoczyna siê po up³ywie szeœciu miesiêcy od dnia
wejœcie w ¿ycie ustawy. ( przyp. Red. – czyli po 18 maja 2008 r. )
3. Prawo do zamiany, o którym mowa w ust. 1, powstaje po up³ywie
dwunastu miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy ( przyp. Red. –
czyli po 18 listopada 2008 r. ) i wygasa z up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia powstania.
4. Do zamiany, o której mowa w ust. 1, nie stosuje siê przepisów art.
38 ust. 2-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 6. 1. Uprawnieni pracownicy lub ich spadkobiercy, którzy nabyli
prawo do ekwiwalentu przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, mog¹
skorzystaæ z prawa do zamiany tego prawa na prawo do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej, o ile w terminie dwóch miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy ( przyp. Red.- czyli
do 18 stycznia 2008 r.) z³o¿¹ pisemne oœwiadczenie o zamiarze
dokonania tej zamiany.
2. Prawo do nieodp³atnego nabycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej powstaje po up³ywie trzech miesiêcy od dnia zbycia przez Skarb Pañstwa pierwszych akcji spó³ki konsoliduj¹cej na zasadach ogólnychi
wygasa z up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia powstania tego prawa. Je¿eli zbycie akcji Skarbu Pañstwa na zasadach ogólnych nast¹pi³o w okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do nieodp³atnego
nabycia akcji powstaje po trzech miesi¹cach od up³ywu terminu na
z³o¿enie oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 7. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:
1) listê spó³ek konsolidowanych, których akcje podlegaj¹ wniesieniu na pokrycie kapita³u zak³adowego spó³ek konsoliduj¹cych,
2) listê spó³ek konsoliduj¹cych
- maj¹c na uwadze politykê energetyczn¹ pañstwa przyjêt¹ przez
Radê Ministrów zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn.
Art. 8. 1. Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa okreœli, w
drodze rozporz¹dzenia, sposób okreœlenia liczby akcji spó³ki konsoliduj¹cej przeznaczonych do nieodp³atnego nabycia przez uprawnionych pracowników spó³ki konsolidowanej lub do nabycia przez
uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spó³ki konsolidowanej, której akcje zosta³y wniesione na pokrycie kapita³u zak³adowego spó³ki konsoliduj¹cej, tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spó³ki konsolidowanej na akcje spó³ki konsoliduj¹cej, maj¹c na uwadze równe
traktowanie uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartoœæ akcji spó³ek konsolidowanych i konsoliduj¹cych oraz
koniecznoœæ zapewnienia zgodnie z interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynnoœci zwi¹zanych z udostêpnianiem i zamian¹ akcji.
2. W przypadku zamiany, o której mowa w art. 6, uprawnieni pracownicy spó³ki konsolidowanej lub ich spadkobiercy otrzymaj¹ akcje spó³ki konsoliduj¹cej o wartoœci równej przyznanej kwocie ekwiwalentu prawa do akcji, ustalonej na podstawie wyceny, o której
mowa w art. 9.

Art. 9. Wartoœæ akcji spó³ek konsolidowanych i konsoliduj¹cych zostanie okreœlona wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1. jako wartoœæ akcji spó³ek konsolidowanych przyjêta zostanie wartoœæ, po której akcje spó³ek konsolidowanych zosta³y wniesione na
pokrycie kapita³u zak³adowego odpowiednich spó³ek konsoliduj¹cych;(przyp. Red. - wartoœæ akcji np. BOT KWB Be³chatów SA
na dzieñ 29.09.2004r. tj. rejestracji podwy¿szenia kapita³u zak³adowego BOT G/E SA okreœlona zosta³a na ok. 7mld 700 min
z³otych, wartoœæ BOT Elektrowni Be³chatów SA okreœlona z tego
samego powodu opiewa³a na poziomie ok.3mld z³otych)
2. wartoœæ akcji spó³ek konsoliduj¹cych zostanie ustalona wed³ug
tych samych metod, wed³ug których zosta³a ustalona wartoœæ akcji
spó³ek konsolidowanych na potrzeby wniesienia na pokrycie kapita³u zak³adowego tych spó³ek konsoliduj¹cych na dzieñ rejestracji podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ek konsoliduj¹cych.
Art. 10. 1. Do zbywania przez Skarb Pañstwa akcji spó³ek konsoliduj¹cych objêtych w zamian za aport w postaci akcji spó³ek konsolidowanych ograniczenia wynikaj¹cego z art. 336 § 1 i 2 ustawy z
dnia 15 wrzeœnia 2000 r. - Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z póŸn. zm. nie stosuje siê.
2. Akcje spó³ek konsoliduj¹cych nabyte przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców na podstawie art. 4 nie mog¹ byæ
przedmiotem obrotu przed up³ywem dwóch lat od dnia wejœcia w
¿ycie ustawy,
Art. 11. Akcjonariusze spó³ek PGE-Energia spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie oraz BOT Górnictwo i Energetyka spó³ka akcyjna z siedzib¹ w £odzi, którzy nabyli akcje tych spó³ek na zasadach
okreœlonych w niniejszej ustawie, staj¹ siê akcjonariuszami spó³ki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie w wyniku po³¹czenia spó³ki PGE-Energia spó³ka akcyjna z
siedzib¹ w Warszawie oraz BOT Górnictwo i Energetyka spó³ka
akcyjna z siedzib¹ w £odzi ze spó³k¹ Polskie Sieci Elektroenergetyczne spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie, w trybie art. 492 § 1
pkt. 1 ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. - Kodeks spó³ek handlowych, przez przeniesienie ca³ego maj¹tku spó³ek PGE - Energia
spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie oraz BOT Górnictwo i Energetyka spó³ka akcyjna z siedzib¹ w £odzi na spó³kê Polskie Sieci
Elektroenergetyczne spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie,
(przyp. Red - czyli akcjonariusze BOT KWB Be³chatów SA, którzy zamieniaj¹c swoje akcje na akcje BOT Górnictwo i Energetyka SA staj¹ siê “z automatu” akcjonariuszami PSE SA - obecnie PGE Polskiej Grupy Energetycznej)
Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm. w
art. 24 dodaje siê ust. 16 w brzmieniu:
“16. Dochód uzyskany z tytu³u zamiany akcji spó³ki konsolidowanej
na akcje spó³ki konsoliduj¹cej lub prawa do ekwiwalentu w spó³ce
konsolidowanej na akcje spó³ki konsoliduj¹cej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o zasadach nabywania od
Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr..., poz....) nie podlega opodatkowaniu
w momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje.
Dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypadaj¹cy z zamiany akcji spó³ki konsolidowanej na zbyte akcje spó³ki konsoliduj¹cej lub zamiany prawa do ekwiwalentu w spó³ce konsolidowanej
na akcje spó³ki konsoliduj¹cej podlega opodatkowaniu w momencie
uzyskania dochodu ze zbycia akcji spó³ki konsoliduj¹cej otrzymanych w wyniku zamiany.”.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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