ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI
MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE

„PRZERÓBKA ”
Zarząd Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
40-127 KATOWICE, pl. Grunwaldzki 8-10, tel. 032/2565907, fax. 032/2091112, e-mail: khw@przerobka.pl
Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

Za pośrednictwem Zarządu
Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A.
Do Premiera RP
Pana Waldemara Pawlaka
Korzystając z możliwości bezpośredniego spotkania się z Panem Wicepremierem Waldemarem
Pawlakiem w imieniu załóg Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla, których praca ze względu na
bardzo duże nasycenie maszyn i urządzeń wykonywana jest w warunkach ciągłego zagrożenia i
możliwości wybuchu pyłów węglowych oraz metanu, a także w bezpośredniej styczności z
nadmiernym hałasem, zapyleniem, wibracją ogólną i miejscową oraz w specyficznym mikroklimacie w
lecie - gorącym, a zimą - zimnym, pytamy Pana Premiera:
1. Czy możliwe jest, aby pracownicy zatrudnieni w tych zakładach mogli utrzymać swe
dotychczasowe uprawnienia emerytalne do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po przepracowaniu 20 lat w
tych warunkach i osiągnięciu wieku emerytalnego 50 lat życia kobiety i 55 lat życia
mężczyźni?
2. Czy resort gospodarki zdaje sobie sprawę z tego, iż pracownicy zatrudnieni w tych
zakładach w przypadku wydłużenia im wieku emerytalnego, będą w zasadzie skazani na
pracę aż do śmierci, ponieważ w zdecydowanej większości nie dożywają oni obecni 65
lat życia?
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że ZPMW są aktualnie w warunkach polskich nieodłącznym
elementem kopalń. Zdecydowana ich większość jest powiązana technologicznie z podziemnymi
zakładami górniczymi, a tylko nieliczne stanowią odrębne jednostki gospodarcze zajmujące się
wzbogacaniem obcego surowca. Zadaniem zakładów przeróbczych jest ilościowe i jakościowe
przystosowanie urobku surowego do specyficznych wymagań odbiorców, realizowane w ciągu
technologicznym przez który przechodzi najczęściej cały urobek.
W związku z czym niezrozumiałe jest, że w projektowanych zmianach ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze z definicji „zakładu górniczego” ( art. 6 pkt 7 obecnej ustawy ) zamierza
się definitywnie wykreślić „obiekty i urządzenia przeróbki”.
Pytań i obaw pracowników ZPMW mamy bardzo wiele. Przy czym mając na względzie
ograniczony czas Pana Premiera, to prosimy o zajęcie stanowiska przynajmniej w tych dwóch
tematach. Z sygnałów bowiem, które do nas docierają – od załóg ZPMW – wynika jednoznaczne, że w
obronie swych uprawnień emerytalnych, z którymi nierozerwalnie związana jest również konieczność
wykonywania pracy w zakładach górniczych, pracownicy ZPMW są gotowi walczyć do końca, gdyż w
przeciwnym razie na swą zasłużoną emeryturę przejdą dopiero po śmierci.
Z poważaniem:

