Protokół
Komisji Uchwał i Wniosków
V Krajowego Zjazdu Delegatów
Związku Zawodowego Górników w Polsce
26 marca 2010 r.
Komisja Uchwał i Wniosków powołana przez delegatów na V Krajowy Zjazd ZZG w Polsce
w składzie:

l.

Mrożek
2. Cebula
3. Gdowski
4. Jajuga
Kalyta
6. Kawulok
7. Rączkowski
8. Żak

s.

Zofia
Andrzej
Stanisław
Andrzej
Jerzy
Jerzy
Andrzej
Mirosław

- przewodnicząca

stwierdza, że Delegaci V Krajowego Zjazdu przyjęli następujące uchwały i wnioski:
1. Zjazd stwierdza, że nadrzędnym celem działania Związku Zawodowego Górników
w Polsce jest obrona podstawowych praw człowieka, jego prawa do pracy, godnej
płacy oraz zabezpieczenia społecznego członków związku i ich rodzin, realizowanych
między innymi poprzez:
a. stałą dbałość o bezpieczeństwo
i higienę pracy realizowaną w ścisłej
współpracy ze społeczną inspekcją pracy w podstawowych ogniwach związku
b. dążenie do sprawiedliwego wynagradzania za pracę dającego zatrudnionym
oraz ich rodzinom gwarancję godziwego poziomu życia
c. poszanowanie
godności
w miejscu
pracy oraz równe
traktowanie
w zatrudnieniu i wykonywania zawodu.
d. zapewnienie pracownikom
podwyższania swych kwalifikacji zawodowych
i umożliwienie dokształcania.
2. Zjazd zobowiązuje kierownictwo związku do zajmowania wobec Sejmu RP, Rządu RP,
jego ministrów i agend, stanowiska oraz do podejmowania działań w celu:
- podniesienia płacy w kraju przed przystąpieniem Polski do strefy euro, do
poziomu średniej płacy w krajach Unii Europejskiej
- utrzymanie obowiązującego
w górnictwie
systemu emerytalnego,
stałej
waloryzacji świadczeń uwzględniającej poziom inflacji i wzrost wynagrodzeń
- przywrócenia utraconych uprawnień emerytalnych
osób zatrudnionych
w
szczególnym charakterze
- zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych , w zakresie wyeliminowania
podwójnego opodatkowania
składek
członkowskich

- zmiany ustawy z 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, w zakresie
powołania branżowego i krajowego inspektora pracy
- oparcia polskiej energetyki na rodzimych zasobach węgla i utrzymania własności
złoża w rękach narodu
- zmniejszyć nadmierne opodatkowanie przemysłu wydobywczego (podatek VAT,
podatek od wyrobisk, opłata eksploatacyjna)
3. Zjazd zobowiązuje kierownictwo związku do podjęcia wszelkich działań dla odbudowy
struktury ZZG w Polsce w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
4. Zobowiązuje się Komisję Statutową do przygotowania projektu zmian w Statucie
ZZG w Polsce i przedstawienie ich delegatom na najbliższym Zjeździe Związku.
S. Zobowiązuje się Przewodniczącego Związku do utworzenia zespołu ekspertów jako
ciała doradczego Prezydium Rady Krajowej.
6. Przewodniczący
Związku, do połowy
kadencji,
przedstawi
Radzie Krajowej
prowadzone działania i zaproponuje przyjęcie ostatecznych decyzji dla pozyskania
własnej siedziby Związku. Ostateczna decyzja o pozyskaniu własnej siedziby musi
uwzględniać możliwości finansowe związku i zostać pozytywnie zaopiniowana przez
Krajową Komisję Rewizyjną.
7. Zjazd zobowiązuje Radę Krajowa do podjęcia do końca 2010 roku decyzji, co do
dalszego funkcjonowania
Fundacji na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych
i Tworzenia Miejsc Pracy oraz ewentualnej zmiany jej formuły lub kształtu.
8. Rada Krajowa w planie pracy na rok 2010 uwzględni przygotowanie katalogu nowych
ofert dla członków związku w zakresie np. usług ubezpieczenia, obsługi prawnej, itp.
9. Zjazd zobowiązuje
Prezydium Rady Krajowej do utworzenia
własnej spółki
wydawniczej i szkoleniowej, której działalność uzupełniać będzie szeroka oferta na
rzecz członków związku.
10. Zjazd przyjmuje uchwalony przez delegatów Program Związku, który stanowi
załącznik do niniejszej Uchwały.
11. Zgłoszone wnioski:
•

O podjęcie wszelkich działań zmierzających
do wyrównania
węglowego w wymiarze 3 ton dla wszystkich emerytów i rencistów.

•

O doprowadzenie do ujednolicenia zasad realizacji deputatu
upoważnionych emerytów i rencistów.

•

O
przestrzeganie
realizacji
zapisów
Statutu
Związku
dotyczącego
członkowstwa w Związku poprzez wydanie legitymacji (art.7 ustęp S).
Podpisy członków Komisji
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