
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

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

legislacyjnych, które przyczynią się do rozszerzenia zakresu grup społecznych uwzględnianych w wypłacaniu 

rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego. 

Jako senator RP jednoznacznie i w pełni poparłem ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym, zdając sobie 

jednak sprawę z pewnych mankamentów z nią związanych. Z informacji, które wtedy uzyskałem, mogłem 

wnioskować, że wady tej ustawy zostaną niezwłocznie usunięte. 

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

płatnego węgla była odpowiedzią na długoletnie oczekiwania grupy społecznej, która utraciła prawo do po-

bierania węgla wypłacanego w naturze bądź w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Deputat węglowy w każdej 

postaci był pewnego rodzaju świadczeniem gwarantowanym dla górników w momencie przejścia na emery-

turę lub rentę. Stanowi on również formę zobowiązania państwa względem górników i ich rodzin. 

Wskazana ustawa nie rozwiązuje jednak istniejących problemów dotyczących wypłacenia rekompensat 

grupie tzw. młodych emerytów górniczych, którzy przeszli na emeryturę po 1 stycznia 2015 r., oraz wdowom 

i sierotom pobierającym renty rodzinne po górnikach, którzy zmarli jako czynni pracownicy kopalń, a nie 

jako emeryci lub renciści. W związku z zaistniałym faktem do mojego biura senatorskiego licznie zgłaszają 

się przedstawiciele tych grup społecznych, wskazując, że złożony przez nich wniosek został rozpatrzony ne-

gatywnie. Wśród zgłaszających się osób są również i takie, które do dnia dzisiejszego nie otrzymały pienię-

dzy w ramach stosownej rekompensaty ani odmowy takiej wypłaty. 

Wskazane przeze mnie osoby, które zostały pominięte przy wypłacie rekompensaty, są rozgoryczone za-

istniałą sytuacją. Wszystkie te osoby organizują się w grupach przy pomocy różnych kancelarii prawnych, 

które wskazują im możliwość podjęcia kroków prawnych zmierzających do uzyskania stosownej rekompen-

saty. Takie nastawienie potwierdza również tematyka poruszana przez mieszkańców podczas spotkań w mo-

im okręgu wyborczym. 

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

stali niesprawiedliwie potraktowani, ponieważ w trakcie restrukturyzacji branży górniczej, musieli oni podpi-

sywać w swoich przedsiębiorstwach, „niejako pod przymusem”, stosowny dokument zawieszający prawo do 

deputatu pod groźbą utraty pracy. Istotny jest także przypadek wdów i sierot po górnikach, którzy po śmierci 

górnika, zazwyczaj jedynego żywiciela rodziny, zostawali bez należytego zabezpieczenia finansowego 

względem swoich rodzin. 

Uwzględnienie pozostałych grup społecznych w kwestii rekompensaty za utracone prawa do bezpłatnego 

węgla byłoby pewnego rodzaju dopełnieniem zadośćuczynienia, na które ewentualni uprawnieni oczekują od 

wielu lat. 

Realizacja tego postulatu związanego z zaspokojeniem roszczeń dotychczas nieuwzględnionych w ustawie 

pozwoliłaby uniknąć oskarżeń o nierówne traktowanie społeczeństwa przy wypłacie rekompensat. 

Z szacunkiem 

Krystian Probierz 

 


