
Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Gruszkę

na 50. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 marca 2010 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W rozdziale 3a zawarte są przepisy regulujące uprawnienia
emerytalne górników. Obok definicji pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą wyszczególnione są
również okresy pracy górniczej zaliczane w wymiarze półtorakrotnym.

Zgodnie z art. 50d. 1. podczas ustalania prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym pod ziemią
oraz w kopalniach siarki lub węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym następujące okresy pracy na
obszarze państwa polskiego:

1) w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy
montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących i transportujących w przodkach oraz
przy głębieniu szybów i robotach szybowych.

2) w drużynach ratowniczych.
Ustalając wysokość emerytur górniczych do tych okresów stosuje się przelicznik 1,8.
Ten sam artykuł w pkcie 3 stanowi, iż minister właściwy w porozumieniu z ministrem gospodarki i ministrem

Skarbu Państwa w drodze rozporządzenia określa szczegółowo stanowiska pracy, na których zatrudnienie zalicza się
w myśl ust. 1 i 2 w wymiarze półtorakrotnym. Szczegółowy wykaz tychże stanowisk zawiera rozporządzenie
ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy
górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury
lub renty (DzU z dnia 11 stycznia 1995 r.).

W załączniku tym, na co zwrócili mi uwagę pracownicy kopalń, pominięto stanowisko pracy, na którym
zatrudnieni są pracownicy dokonujący dołowych pomiarów górniczo-geologicznych, a z racji charakteru i miejsca
pracy, rodzaju i specyfiki wykonywania robót, wreszcie wymiaru czasu pracy spełniają oni warunki postawione
innym stanowiskom w przytoczonym rozporządzeniu. Obecnie efekt jest taki, że pracownicy oddziału pomiarów
dołowych mają naliczane emerytury na dużo gorszych warunkach. Postrzegam to jako nierówne traktowanie
pracowników zatrudnionych w identycznych warunkach i wykonujących podobną pracę.

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia przybliżę zakres robót i charakterystykę prac działów mierniczych
w kopalniach węgla kamiennego:

— pomiary w czole drążonych przodków (stabilizacja kierunków i punktów geodezyjnych, postępy robót
przodkowych, pomiary miernicze i geologiczne struktury warstw pokładów – pomiary miąższości i kliważu węgla,
pobieranie prób węgla i skał itp.

— pomiary w eksploatowanych ścianach (postępy frontów, pomiar prostolinijności ścian, pobieranie prób węgla
z frontu ściany itp.

— pomiary w szybach.
W związku z tym proszę o podjęcie prac w kierunku uzupełnienia wykazu stanowisk pracy zawartych

w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych
stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do
górniczej emerytury lub renty o stanowisko: pracownik zatrudniony przy pomiarach mierniczych pod ziemią.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka




