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Przewodniczący  

Górniczych Central  

Związkowych  
 

 

Szanowny Kolego Przewodniczący! 

W imieniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” mam zaszczyt zaprosić 

kolegę na wyjątkowe spotkanie Przewodniczących Górniczych Central Związkowych, które obędzie 

się w dniu 14 czerwca 2007 r. o godz. 10 
00  

w Sali nr 501, mieszczącej się na 5 piętrze w Gmachu 

przy Pl. Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach.  

Z uwagi na ważność tego spotkania prosimy o niezawodne i osobiste przybycie, lub wyznaczenie 

kompetentnej osoby w zastępstwie do uczestnictwa w tym spotkaniu.  

Głównym jego celem, będzie wypracowanie wspólnego Stanowiska Górniczych Central 

Związkowych w sprawie utrzymania uprawnień emerytalnych dla wszystkich pracowników górnictwa 

węglowego, naftowego, gazowego, siarkowego, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz odsalania wód 

dołowych zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, a także 

zaliczenia pracy wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla i rud oraz okresów służby 

wojskowej, chorobowego i pełnienia funkcji związkowych do pracy górniczej. 

Projekt przedmiotowego „Stanowiska…” przedkładamy w załączeniu. 

Równocześnie prosimy o telefoniczne lub elektroniczne potwierdzenie Państwa udziału w w/w 

spotkaniu najpóźniej do dnia 12 czerwca 2007 r. oraz wskazania, czy na spotkanie należy również 

doprosić przedstawicieli masmediów?  

Załącznik: 

- Projekt „Stanowiska…”       Z poważaniem: 

 

 

 



 

 
-Projekt-  Katowice, dnia 14 czerwca 2007 r. 

 

 

STANOWISKO 

Górniczych Central Związkowych  
w sprawie  

utrzymania uprawnień emerytalnych dla wszystkich pracowników górnictwa węglowego, naftowego, gazowego, 

siarkowego, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz odsalania wód dołowych zatrudnionych w warunkach szczególnych 

lub w szczególnym charakterze, a także zaliczenia pracy wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla i rud 

oraz okresów służby wojskowej, chorobowego i pełnienia funkcji związkowych do pracy górniczej. 
 

W związku z rządowymi planami dokończenia reformy emerytalnej w Polsce, które przewidują uchwalenie 
w roku 2007 następujących projektów ustaw: 

• o emeryturach pomostowych, 
• o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych, 
• o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 
- przedstawiciele Górniczych Central Związkowych solidarnie domagają się:  

1. Bezterminowego utrzymania uprawnień emerytalnych dla wszystkich pracowników górnictwa 
węglowego, naftowego, gazowego, siarkowego, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz odsalania wód 
dołowych zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. 

2. Odrzucenia wszystkich propozycji zmian ustawowych zmierzających do zastąpienia dotychczasowych 
uprawnień emerytalnych – emeryturami pomostowymi, które wydłużałyby wiek emerytalny w 
przypadku kobiet z 50 do 55, lub z 55 do 60 lat życia, a w przypadku mężczyzn z 55 do 60, lub z 60 do 
65 lat życia, dla wyżej wymienionych grup zawodowych.  

Równocześnie Górnicze Centrale Związkowe uznają za zasadne, aby do okresów pracy górniczej, zaliczyć:  
1) okresy pracy wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla i wzbogacaniu rud, uprawniające do 

uzyskania emerytury górniczej ze względu na wiek w przypadku: 
⇒ kobiet po ukończeniu 50 lat życia i przepracowaniu 20 lata pracy przy przeróbce mechanicznej 

węgla lub wzbogacaniu rud, 
⇒ mężczyzn po ukończeniu 55 lat życia i przepracowaniu 20 lat pracy przy przeróbce 

mechanicznej węgla lub wzbogacaniu rud, 
2) okresy czynnej służby wojskowej, poprzedzonej pracą górniczą, pod warunkiem podjęcia takiej pracy 

w ciągu 30 dni od dnia zakończenia tej służby, 
3) okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za 

które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, 
4) okresy pełnienia przez pracowników funkcji z wyboru w organach związku zawodowego 

zrzeszającego pracowników kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów, jeżeli pracownicy ci 
bezpośrednio przed objęciem tych funkcji wykonywali pracę górniczą.  
 

Równocześnie Górnicze Centrale Związkowe ostrzegają, iż zignorowanie powyższego „Stanowiska…” 
spowoduje podjęcie wspólnych działań protestacyjno – strajkowych w obronie uprawnień emerytalnych wyżej 
wymienionych osób.  
 
Do wiadomości: 

⇒ Prezydenta RP, 
⇒ Prezesa Rady Ministrów RP, 
⇒ Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
⇒ Masmediów, 
⇒ Załóg Górniczych. 
 

 

 
 

Za 

Górnicze Centrale Związkowe: 
 


