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         Katowice, dnia 3 grudnia 2008 r. 
 

 

Przewodniczący Górniczych  
Związków Zawodowych  

 
W przededniu górniczego święta „Barbórki 2008” w imieniu Związku Zawodowego 

„PRZERÓBKA” kieruję za Waszym pośrednictwem do wszystkich Członków Waszych organizacji 
związkowych życzenia Górniczego Szczęścia oraz zapraszam na kolejne spotkanie Górniczych 
Związków Zawodowych w dniu 9 grudnia 2008 o godz. 11.00 w sali 501, mieszczącej się na V-
piętrze w Gmachu  przy Pl. Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach. 

Tematyką tego spotkania, będzie skoordynowanie działań protestacyjno – strajkowych w 
górnictwie, a w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytanie:  

Czy jest wola wszystkich Górniczych Związków Zawodowych do zorganizowania wspólnego 
referendum strajkowego wśród całych załóg wszystkich kopalń i zakładów, aby spełnić wymóg 
określony w art. 20 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czy też jako ZZ 
„PRZERÓBKA” mamy przeprowadzić to referendum tylko wśród pracowników zakładów 
przeróbki mechanicznej węgla w oparciu o art. 6 ust. 4 Europejskiej Karty Społecznej (choć 
ust. 4 tego artykułu nie jest został ratyfikowany przez RP, to jednak stanowi jej podstawy 
rdzeń) wzorem lekarzy i pielęgniarek?  

Pytania referendalne, które mają być zadane, będą przedstawione w formie propozycji otwartej na 
wszelkie uwagi i sugestie bezpośrednio w dniu spotkania.  

Licząc na Waszą osobistą obecność na tym spotkaniu oraz w celu poszanowania czasu 
wszystkich jego uczestników proszę o telefoniczne lub elektroniczne potwierdzenie udziału w nim 
najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 8 grudnia 2008 r.    

O konieczności osobistego uczestniczenia w nim wszystkich Przewodniczących Górniczych 
Związków Zawodowych wskazuje bardzo wyraźnie pismo, które otrzymaliśmy od Krajowej Komisji 
Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, którego treść przedkładam w załączeniu.  

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu, to proszę o 
przesłanie przynajmniej pisemnego poparcie (lub jego braku) dla żądań i działań podejmowanych 
przez naszą organizację związkową w ramach wszczętego z dniem 21 listopada 2008 r. 
wielozakładowego sporu zbiorowego, którego treść również przedkładam w załączeniu.  

Załączniki: 
- Pismo KKZZPD, 
- Pismo sporowe ZZ „PRZERÓBKA”.  
Do widomości: 
- Załóg Górniczych, 
- Mediów.                                        

Za Związek 


