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         Katowice, dnia 9 grudnia 2008 r. 
 

 

Przewodniczący  
Związku Zawodowego 

 „PRZERÓBKA”  
 

KOMUNIKAT 
Informuję, że z uwagi na fakt, iż w trakcie kolejnego spotkania Górniczych Związków 

Zawodowych w dniu 9 grudnia 2008 r. w Katowicach, wspólnie postanowiono: 
� jasno określić cel i sposób jego realizacji w zakresie utrzymania uprawnień emerytalnych 

przeróbkarzy i zaliczenia okresów chorobowych poprzez otwarcie się na podjęcie wspólnych 
działań, co do zaliczenie pracy wykonywanej bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla 
wraz z zaliczeniem okresów chorobowych do pracy górniczej,  

� skierować w dniu 10 grudnia br. pisemną prośbę do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o 
emeryturach pomostowych, 

� skierować w dniu 10 grudnia br. wniosek do Premiera RP o pilne wyznaczenie terminu 
spotkania z przedstawicielami strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników, 

� skoordynować działania protestacyjne w ramach Central Związkowych w zakresie 
kontynuowania pikiet organizowanych w dniach 17 i 18 grudnia 2008 r.  pod Sejmem RP, 

- termin przeprowadzenia zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2008 r. referendum strajkowego 
w zakładach przeróbki mechanicznej zostaje przesunięty na dzień 19 grudnia 2008 r.  
 

 W związku z powyższym należy poinformować o tym fakcie niezwłocznie załogi zakładów 
przeróbczych w formie masówek informacyjnych, w trakcie których należy również zapisywać chętne 
osoby do wzięcia udziału w organizowanej pikiecie (manifestacji) w dniu 17 grudnia 2008 r. pod 
Sejmem RP. 
   
 UWAGA: Listę zapisanych osób należy przesłać do Komitetu Protestacyjno – Strajkowego w 
Katowicach (Zarządu Krajowego) najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 15 grudnia br.  
 

 Przewiduje się bowiem, że w dniach od 16 – 19 grudnia br. w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu 
RP w tym roku, będzie głosowane weto Prezydenta RP złożone do ustawy o emeryturach 
pomostowych.  
 

 Warto zatem, aby przy tak istotnym dla przeróbkarzy i nie tylko głosowaniu w Sejmie, być w 
odpowiedniej sile, tak ażeby posłowie dosłownie i w przenośni poczuli oraz słyszeli naszą obecność. 

 
Za Komitet 

Protestacyjno – Strajkowy Związku 
  
.                                        


