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W odpowiedzi na pismo z dnia 22 maja 2015 r. (znak: GMS-WP-173-118/15), 
przy którym przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym 
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót 
górniczych uprzejmie informuję, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
pozytywnie ocenia treść przedmiotowego dokumentu. 

Projektodawca poprzez zmianę ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych zamierza 
umożliwić dokonywanie wypłat tego ekwiwalentu dla osób uprawnionych z Przedsiębiorstw 
Robót Górniczych w sposób niezakłócony od 1 stycznia 2016 r. aż do wygaśnięcia prawa do 
ekwiwalentu. Należy uznać za słuszne stworzenie prawnych warunków do kontynuowania 
wypłat ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla osób uprawnionych 
z przedsiębiorstw robót górniczych. Zmiana przepisów ustawy pozwoli na zabezpieczenie 
praw osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, utrzymanie stanu 
prawnego zgodnego z konstytucyjną zasadą równego traktowania i ochrony praw 
majątkowych obywateli oraz pełną realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
12 grudnia 2005 r. (133/11/N2005) wskazującego na brak podstaw do różnicowania prawa 
majątkowego, jakim jest prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego 
węgla, wśród osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych różnych kategorii 
(tj. w przedsiębiorstwach: górniczych i robót górniczych). 

Projekt ustawy jest popierany przez związki zawodowe reprezentujące pracowników 
branży górniczej. Z uwagi na społeczne znaczenie regulacji zawartych w projekcie ustawy 
OPZZ wnosi o jak najszybsze jego uchwalenie. 
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