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Do Zarządu: 

� Związku Pracodawców Górnictwa Węgla 

Kamiennego, 

� Kompanii Węglowej S.A., 

� Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 

� Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 

� Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A., 

� KWK „BUDRYK” S.A., 

� Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

� Zakładów Górniczych „TRZEBIONKA” S.A., 

� Zakładu Odsalania Wód Dołowych Sp. z o.o. 

 
W trybie i na zasadach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. ( Dz. U. Nr 55, poz. 236 z 

późn. zm.), Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” wszczyna z dniem 6 czerwca 2007 r. 
wielozakładowy spór zbiorowy w imieniu wszystkich członków jednostek organizacji Związku obejmujących swym 
zakresem działania poszczególnych pracodawców, będących równocześnie stroną i adresatem następujących żądań w 
przedmiocie:  

1. Ustanowienia urlopu przedemerytalnego dla wszystkich pracowników, którzy z tytułu ewentualnej zmiany 
przepisów emerytalno – rentowych (uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych) utracą swe 
dotychczasowe uprawnienia do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, a którym ze względu na wiek i 
łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 5 lat do spełnienia warunków uprawniających do przyznania emerytury 
na nowych zasadach. W okresie urlopu przedemerytalnego pracownik powinien otrzymać świadczenia socjalne 
w wysokości 75% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. 

2. Niezwłocznego wypłacenia nagród z zysków wszystkim pracownikom zatrudnionych w kopalniach i zakładach, 
które za rok 2006 wypracowały zysk netto, a w przypadku pozostałych pracowników dla zachowania spokoju 
społecznego przyznania im świadczeń rzeczowych rekompensujących brak wypłat nagród zysków w 
zróżnicowanej wysokości i wartości – wyższej dla pracowników produkcyjnych, a niższej dla pracowników 
pozaprodukcyjnych. 

3. Ustalenia wielkości optymalnego poziomu zatrudnienia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania zakładu 
zarówno pod względem technologicznym, jak i prawnym w oddziałach i na stanowiskach produkcyjnych. 

Ponadto domagamy się pisemnego poparcia Stanowiska Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” w sprawie działań 
zmierzających do utrzymania uprawnień emerytalnych wszystkim pracownikom górnictwa oraz odsalania wód dołowych 
zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, a także zaliczenia do pracy górniczej – pracy 
wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla i rud, okresów służby wojskowej, chorobowego i pełnienia funkcji 
związkowych.   

Z uwagi na złożoność zgłoszonych żądań, zakreślamy dłuższy czas  na ich uwzględnienia w stosunku do ustawowego, 
wydłużając go z 3 dni do 14 dni kalendarzowych, czyli do 21 czerwca 2007 r.  

Równocześnie uprzedzamy, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań w wyznaczonym terminie, to w dniu 22 
czerwca 2007 r. zostanie podjęta decyzja o ogłoszeniu akcji protestacyjno – strajkowej. 

Do widomości:  

� Ministra Gospodarki, 
� Ministra Skarbu, 
� Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
� OPZZ, 
� Masmediów, 
� Załóg Górniczych. 

Za 

Zarząd Krajowy Związku 

 


