
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w związku z licznymi interwencjami emerytów górniczych zamieszkujących powia-

ty suski i ościenne, którzy w większości pracowali w latach swojej aktywności zawodowej w zakładach gór-

niczych obecnej Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Ko-

palń. Ogółem poruszany problem dotyczy ok. 12 tysięcy osób, które przeszły na emerytury krótko po tym, 

gdy deputat emerytalny został skutecznie wypowiedziany. Jak informowali mnie interweniujący górnicy, pod 

groźbą utraty pracy byli oni zmuszani do podpisywania aneksów do umów, w których rezygnowali z deputatu 

węglowego po przejściu na emerytury. Osoby, które krótko po takim zrzeczeniu przeszły na emeryturę bez 

prawa do emeryckiego deputatu, a teraz nie otrzymają jednorazowych rekompensat, to około 6 tysięcy osób 

w Polskiej Grupie Górniczej, 4 tysięcy osób w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 2 tysięcy osób w Spółce Re-

strukturyzacji Kopalń. 

Obecnie mocno oczekiwana jest przez emerytów górniczych specustawa, która ujednoliciłaby zasady rea-

lizacji ekwiwalentu za bezpłatny węgiel dla emerytów i rencistów poprzez przeniesienie kosztu jego wypłaty 

ze spółek węglowych na budżet państwa, tak jak to ma miejsce w przypadku innych grup zawodowych, np. 

kolejarzy. Jak podkreślają interweniujący, obietnice jakichkolwiek wypłat przez poszczególne spółki węglo-

we – co wynika z ich punktu widzenia oraz doświadczenia zawodowego – nigdy nie zostaną spełnione i mo-

gą oni liczyć jedynie na realizację swoich oczekiwań z budżetu centralnego. Z drugiej strony, jeśli weźmie się 

pod uwagę opublikowane niedawno bardzo dobre wyniki finansowe Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, zrozumiałe są także oczekiwania wobec tychże spółek w przedmiocie 

rekompensacji grupie 12 tysięcy byłych pracowników kopalń utraty prawa do deputatu węglowego. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra o ustosunkowanie się do nakreślonego pro-

blemu i odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana resort zamierza podjąć działania, a jeśli tak, to ja-

kie, aby zrekompensować tej grupie emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do otrzymywania deputa-

tu węglowego nieujęcie jej zapisami ustawy. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


