
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które usprawnią proces wypłacania rekompensat, oraz działań 

legislacyjnych, które przyczynią się do rozszerzenia zakresu grup społecznych uwzględnionych w wypłaca-

niu rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego. 

Jako senator RP jednoznacznie i w pełni poparłem ustawę, zdając sobie sprawę z pewnych mankamentów 

z nią związanych. Z informacji, które wtedy uzyskałem, mogłem wnioskować, że wady tej ustawy zostaną 

niezwłocznie usunięte. 

Uzasadnienie. 

Przyjęcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla rozwiąza-

ło istniejący problem – w pewnej części – oraz zaspokoiło długoletnie oczekiwania ze strony części społe-

czeństwa związanego zawodowo z branżą górniczą, która utraciła prawo do pobierania węgla wypłacanego w 

naturze bądź w postaci ekwiwalentu pieniężnego. 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bez-

płatnego węgla nie uwzględnia w możliwości uzyskania stosownej rekompensaty grupy tzw. młodych emery-

tów górniczych, którzy przeszli na emeryturę po 1 stycznia 2015 r., ani wdów i sierot pobierających renty 

rodzinne po górnikach, którzy zmarli jako czynni pracownicy kopalń, a nie jako emeryci lub renciści. 

Problem wszystkich grup nieobjętych rekompensatą jest często poruszany podczas spotkań w moim okrę-

gu wyborczym. Ponadto zainteresowani bezpośrednio zwracają się do mojego biura senatorskiego oraz biur 

filialnych ze wskazaniem, iż ustawa przy najlepszych założeniach nie obejmuje wszystkich ewentualnie 

uprawnionych. Podkreśla się, że i oni powinni mieć uprawnienie do skorzystania z takiej możliwości. 

Wszystkie te osoby w celu podjęcia działań zmierzających do uzyskania stosownej rekompensaty szukają 

pomocy w różnych kancelariach prawnych. Efektem tego są organizowane spotkania, na których licznie 

przybyłe osoby instruuje się o możliwych podjęcia kroków prawnych. Uczestniczą w nich zarówno tzw. mło-

dzi emeryci górniczy, jak i wdowy oraz sieroty nieobjęte ustawą. 

Emeryci górniczy, którzy prawa emerytalne nabyli po 1 stycznia 2015 r., zaznaczają, że w ich ocenie zo-

stali potraktowani niesprawiedliwie, ponieważ w trakcie restrukturyzacji branży górniczej musieli w swoich 

przedsiębiorstwach pod groźbą utraty pracy podpisywać stosowny dokument zawieszający prawo do deputa-

tu. Opisane zjawisko wprawia ich w dodatkowe rozgoryczenie. Niemożliwy do pominięcia jest także przypa-

dek wdów i sierot po górnikach, sytuacja, w której zmarli pracownicy wielokrotnie nie zostawili należytego 

zabezpieczenia finansowego względem swoich rodzin. 

Pominięte grupy społeczne powinny mieć prawo do skorzystania z możliwości uzyskania rekompensaty 

za utracone korzyści w postaci bezpłatnego węgla. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w postaci noweliza-

cji ustawy bądź poprzez podjęcie innych systemowych działań. Ewentualni uprawnieni, podobnie jak po-

przednie grupy, od lat czekają na taką możliwość prawną. 

Z poważaniem 

Krystian Probierz 

 


