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Pan Maciej Kaliski
Dyrektor Departamentu G6rnictwa
w Ministersfwie Gospodarki

Warszawa

W zwi4zkn z pismem z dnia 8.01.2013 r. znak: DGA-I-022-2315112
w sprawie przedstawienia wykazu stanowisk w przedsigbiorstwach g6miczych, ktore
powinny byc uwa?ane za pracA g6miczq pod ziemi1, Centrale Zwiqzk6w
Zawodowych dzialaj4ce w g6rnictwie wggla kamiennego uprzejmie przypominajq,2e
pojgcie pracy g6rniczej zostalo w spos6b precyzyjny okreSlone w art. 50 c ust. 1
ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefr
Spolecznych. Wykaz tam zamieszczony, zostal uaktualniony ustaw4 z dnia27 .07.2005
r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych
oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397). Nalezy r6wniez zwr6ci(
uwagg, 2e zapisy przywolanego art. 50 c ust I ustawy z dnia 17.12.1998 r. okreSlaj4ce
pojgcie pracy gSrniczej, zostaly skonkretyzowane w rozporzqdzeniach wykonawczych
do tej ustawy, a ewentualne niejasnoSci powstaj4ce na tle stosowania przepis6w
zostaly w wigkszoSci przypadk6w wyjaSnione w bardzo obszernym orzecznictwie
S4du Najwylszego ztego zakresu.

Centrale Zwiqzk6w Zawodowych dzialaj4ce w g6rnictwie wggla kamiennego
nie widz4 koniecznoSci ograniczania zakresu stanowisk uwazanych za pracE gomicz4
pod ziemi4. Jednakhe zwracamy uwagg, ze ustaw4 z dnia 27 .07 .2005 r. zlikwidowano
okresy zaliczane do pracy g6rniczej i wigkszoSd okres6w r6wnorzgdnych z pracq
gomiczE, czego skutkiem jest znaczne zmniejszenie iloSci os6b, kt6re mog4 naby(,
prawo do emerytury gorniczej. Swoje wczeSniejsze uprawnienia utracili m.in.
pracownicy zaklad6w przerobki mechanicznej wggla, zakladowi spoleczni inspektorzy
pracy oraz pracownicy oddelegowani do pelnienia funkcji zwiqzkowych z wyboru,
ktorzy wczeSniej wykonywali pracg g6rnicz4 pod ziemi4. Ponadto wydhtzyl sig okres
pracy dla pracownik6w honorowo oddaj4cych krew, przebywaj4cych na
Swiadczeniach chorobowych i wypadkowych. W tym zakresie proponujemy
wprowadzenie w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczefi Spolecznych zmian umoZliwiaj4cych skorzystanie z uprawnieri
emerytalnych na zasadach obowi4zuj 4cych przed 27 .07 .200 5 r.



W obecnym stanie prawnym objgcie jednej z powyhszych funkcji skutkuje
utrat4 prawa do emerytury gorniczej. Powoduje to, ze pracownicy wykonuj4cy pracA
gornicz4 nie s4 nalezycie reprezentowani w organach zwi4zk6w zawodowych, ani tez
w strukturach spolecznej inspekcji pracy, co z kolei przeklada sig na poziom
bezpieczehstwa w zakLadach gorniczych. NaleZy r6wnie2 nadmieni6, Le zaliczenie
omawianych okres6w do pracy r6wnorzgdnej z gorniczqbgdzie mialo wplyw jedynie
na prawo do emerytury ze wzglgdu na wiek, a nie na jej wysokoSi, bowiem do tych
okres6w nie znajdq zastosowania przeliczniki, o kt6rych mowa w art. 5l ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych.

Za or ganizacj e zw iqzkowe :

Sekcj a Kraj owa G6rnictwa Wggla Kamiennego NSZZ,,SolidarnoS6"

Zwiqzek Zawodowy G6rnik6w w Polsce

Wolny Zwiqzek Zawodowy,,Sierpiefi 80"

Porozumien ie Zwi4zkow Zaw odowych,,Kadra"

Zw i4zek Zawodowy Pracown ik6w Dolowych

Zw i?zek Zaw o dolr Pracown ik6 w Zakladow Przer6bk i

Mechanicznej Wggla w Polsce ,,Przer6bka"

ZwiEzek Zawodowy Ratownik6w G6rniczych w Polsce

Zw i4zek Zawodowy,,Kontra"

Zwiyzek Zawodowy Maszynist6w Wyci4gowych Kopalri w Polsce

Zw i4zek Zawodowy JednoSci G6rn iczej

Zw iqzek Zawodowy Ratown ik6w


