
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA 

 
KWESTIONARIUSZ   ANKIETY 

 
Szanowna Pani,  
Szanowny Panie,  
 
„Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ” (Dz.U. z 2015r. poz.410 z 
późniejszymi zmianami ) wprowadziła dla pracowników restrukturyzowanych 
zakładów górniczych możliwość skorzystania z niżej wymienionych instrumentów 
osłonowych: 
 

 Urlop górniczy w wymiarze do czterech lat  – dla pracowników 
zatrudnionych pod ziemią, którym ze względu na wiek, łączny staż pracy lub 
staż pracy pod ziemią brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do 
emerytury, a prawo do emerytury nabędą przed dniem 1 stycznia 2023 r.  

 Urlop dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla w wymiarze do 
trzech lat - którym ze względu na wiek, łączny staż pracy brakuje nie więcej 
niż trzy lata do nabycia prawa do emerytury, a prawo do emerytury nabędą 
przed dniem 1 stycznia 2022 r.  

 Jednorazowa odprawa pieniężna  w wysokości 12, 8 lub 4 krotnego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( w zależności  od terminu 
rozwiązania umowy o pracę) dla osób, z którymi umowa o pracę zostanie 
rozwiązana na podstawie porozumienia stron, nie później niż do końca 
2018r,  przeznaczona dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej i 
powierzchni kopalń posiadających co najmniej 5 letni staż pracy w 
przedsiębiorstwie górniczym oraz nie mniej niż 12 miesięcy do uzyskania 
uprawnień emerytalnych. 

 
W związku z powyższym Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA  zwraca się z 
prośbą do osób zainteresowanych skorzystaniem z w/w osłon o wypełnienie niniejszej 
ankiety. 
Ankieta służy jedynie do oszacowania poziomu zainteresowania skorzystaniem  z 
przedstawionej oferty. 
Wypełnienie ankiety nie stanowi wiążącej deklaracji skorzystania z któregokolwiek z 
powyższych instrumentów osłonowych. 
 
 
 

1. Czy byłby Pan/Pani zainteresowany/a skorzystaniem z przestawionej oferty 
instrumentów osłonowych (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 
 

o TAK      
 

o NIE        
 
2. Jestem zainteresowany/na skorzystaniem z: (proszę podkreślić właściwą 
odpowiedź): 
  

o Urlopu górniczego dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 
o Urlopu  dla pracowników przeróbki mechanicznej, 
o Jednorazowej odprawy pieniężnej. 

 
 



 
3. Chcę skorzystać z przedstawionych instrumentów osłonowych ponieważ: (proszę 
podkreślić      właściwą odpowiedź): 

o oferowane warunki odejścia są atrakcyjne  
o nie chcę już pracować w górnictwie, 
o mam ofertę innej pracy , 
o chcę wyjechać w celach zarobkowych za granice, 

  
 
Dane metryczkowe:  ( proszę podkreślić  właściwą odpowiedź): 
 
1. Płeć:   Mężczyzna   Kobieta 
 
1. Staż pracy w Katowickim Holdingu Węglowym SA 
 
           - od 6 do 10   - od 11 do 15 
     - od 16 do 20   -  od 21 do 30    
  - od 31 do 35    - od 36 do 40 
    -  powyżej 40 
 
2. Miejsce pracy : 
  Pion Górniczy      Pion Mierniczo Geologiczny 
  Pion Energomaszynowy   Pion Przeróbki Mechanicznej 
  Pion Wentylacji    Pion Pracowniczo Ekonomiczny 
  Pion Strzelniczy      
  Pion Tąpań i Obudowy  
 
3. Charakter Pracy: 
    etat pod ziemią     etat na powierzchni 
     fizyczny pod ziemią     fizyczny na powierzchni 
 
4. Stanowisko pracy ( dla pracowników etatowych): 
  Dozór niższy    pozostali pracownicy etatowi 
  Dozór średni 
  Dozór wyższy 
  Kierownik działu ruchu 
 
5. Wykształcenie: 
      wyższe techniczne    wyższe inne 
      średnie techniczne    średnie inne 
      zawodowe     podstawowe 

 
        6 .       Zakład pracy: 
  

 KWK „Mysłowice Wesoła” 
 KWK „ Wieczorek” 
 KWK „ Wujek” – Ruch Wujek 
 KWK „ Wujek” – Ruch Śląsk 
 KWK „Murcki Staszic”  
 Biuro Zarządu 

 
           7.   Nr stały …………………………….. 

  


