
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do 

minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, do ministra energii Krzysztofa Tchórzew-

skiego oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej 

Szanowni Państwo! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan A. S. (zam.…) z prośbą o interwencję w sprawie unormo-

wań prawnych regulujących przyznawanie górnikom (i ustalanie wysokości) świadczeń z ubezpieczenia spo-

łecznego w kontekście ekwiwalentu za deputat węglowy. 

Zdaniem pana A. S. pod rządami dawnej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych część pracowników kopalni, którzy przechodzili na emeryturę w latach dziewięćdziesiątych, składa-

ła do ZUS druk Rp-7 zawierający informację, że zarobki zostały pomniejszone o wartość deputatu węglowe-

go, który pracownik będzie otrzymywał na emeryturze. W związku z tym w myśl obowiązujących wtedy 

przepisów prawa deputat węglowy stanowił część emerytury górniczej, a nie bezpłatny dodatek. Spółki z 

przyczyn ekonomiczno-finansowych odstępowały od wydawania emerytom i rencistom deputatów węglo-

wych w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym. Całkowite odebranie tego uprawnienia nastąpiło wtedy, gdy w 

myśl przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i zmianie niektórych 

ustaw utraciły moc źródła prawa w postaci układów zbiorowych oraz porozumień. Pozbawienie zachowanego 

po otrzymaniu emerytury lub renty prawa do pobierania ekwiwalentu za deputat stanowiło podstawę do po-

nownego ustalenia świadczenia i wliczenia emerytom lub rencistom pełnej wartości świadczenia do podsta-

wowej kwoty. 

Niestety po odebraniu prawa do deputatu węglowego w ocenie pana A. S. nie doszło do ponownego prze-

liczenia emerytur i ich podwyższenia z urzędu. Takie przeliczenie jest możliwe na wniosek zainteresowane-

go, ale w większości przypadków są to starsi ludzie, ponadosiemdziesięcioletni, którzy nie wiedzą, iż takie 

prawo im przysługuje. Ponadto skoro z urzędu pomniejszano wartość emerytury o deputat węglowy, to po 

odebraniu praw do niego podwyższenie również powinno nastąpić z urzędu. 

W mojej ocenie stanowisko pana A. S. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie i 

wyjaśnienie, czy faktycznie emerytura była pomniejszana o deputat węglowy, a po utracie prawa do niego nie 

została z urzędu podwyższona. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, poproszę o rozważenie wprowadzenia zmian 

w przepisach prawa nakładających na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku dokonania takiego prze-

liczenia z urzędu. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 

 


