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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana M. S. (zam.…) z prośbą o interwencję i wzruszenie prawomocnie 

zakończonego postępowania w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt IX U 

1331/18), w drugiej instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt AUa 37/19). 

Pan M. S. ubiegał się o ponowne przeliczenie emerytury. Z przekazanych przez niego informacji wynika, 

iż przeszedł na emeryturę w roku 1984 i od tamtego czasu pobiera świadczenie emerytalne. Ponadto wskazał, 

że przepracował w górnictwie wiele lat i otrzymał dyplom honorowego przejścia na emeryturę. 

Pan M. S. złożył wniosek o ponowne przeliczenie emerytury zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i 

rentach, jednakże ZUS odmówił rozpatrzenia tego wniosku z powodu niespełnienia ustawowych przesłanek. 

W związku z tym pan M. S. odwołał się do sądu. Jednakże zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd drugiej 

instancji nie uznał pracy wykonywanej przez pana M. S. za pracę równorzędną z pracą górniczą i odmówił 

przyznania mu emerytury górniczej. Pan M. S. pracował w Elektrociepłowni Radomsko w okresie od 

1 stycznia 1959 r. do 30 kwietnia 1965 r. na stanowisku kierownika elektrociepłowni. Zgodnie z obowiązują-

cym wówczas prawem praca w energetyce przemysłowej była uważana za równorzędną z pracą w górnic-

twie. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Przemysłu Węglowego „Elmont”, od 

10 maja 1956 r. do 31 października 1973 r., gdzie zajmował się produkcją urządzeń elektrycznych montowa-

nych na dole w kopalni. O wykonywaniu przez pana M. S. pracy górniczej bądź pracy równorzędnej z górni-

czą świadczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 

26 października 1987 r. (sygn. akt XI U 901/87), przyznający mu rentę górniczą. Ponadto pan M. S. zdał 

egzamin i uzyskał zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz otrzymywał dodatko-

we wynagrodzenie z tytułu karty górnika. Od 1 listopada 1973 r. do 30 kwietnia 1979 r. pracował jako głów-

ny specjalista do spraw elektrycznych, nadsztygar post. tech. kierownik wydziału wdrożeniowego na kopalni 

„Manifest Lipcowy”, ale i tego okresu nie zaliczono panu M. S. do okresu pracy górniczej, podobnie jak pra-

cy na kopalni „Piast” od 2 maja 1979 r. do 31 stycznia 1981 r. na stanowisku starszego inspektora do spraw 

mechanizacji. Sądy odmówiły zaliczenia wyżej wskazanych okresów jako okresów pracy górniczej i przy-

znania panu M. S. zasłużonej emerytury górniczej z uwagi na zmianę przepisów prawa. W chwili, kiedy pan 

M. S. wykonywał tę trudną i niezwykle niebezpieczną pracę, był pewny, iż na koniec zawodowej drogi 

otrzyma należną mu emeryturę górniczą. 

Podkreślić należy, iż pan M. S. nie ma możliwości powołania osobowych źródeł dowodowych, gdyż prak-

tycznie wszystkie osoby pracujące z nim w tamtym okresie już nie żyją albo są bardzo poważnie schorowane. 

Powyższy stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania pana M. S. i sądy powinny ocenić tę okoliczność 

zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, nie zaś stosować wobec niego dobrowolną ocenę. W wyniku 

tej rażącej niesprawiedliwości pan M. S. został pozbawiony świadczenia w należnej mu wysokości. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwie orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o pań-

stwie i wymiarze sądownictwa. Pan M. S. czuje się bardzo pokrzywdzony orzeczeniami zapadłymi w jego 

sprawie, gdyż przez większość życia pracował w trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy na dole kopal-

ni, przez co utracił zdrowie. Nie ulega wątpliwości, że wykonywał pracę w środowisku kwalifikowanym jako 

szkodliwe dla zdrowia i szczególnie uciążliwe. Za rzetelną, sumienną i ofiarną pracę w górnictwie otrzymał 

wiele dyplomów i odznaczeń – odznakę za długoletnią pracę w górnictwie, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – a Ministerstwo Górnictwa i Energetyki nadało mu stopnie 

górnicze trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. W dniu 4 grudnia 1980 r. otrzymał od ministerstwa górnic-

twa dyplom honorowy w dowód uznania za 25-letnią wytrwałą pracę w przemyśle węglowym, a 7 grudnia 

1993 r. kopalnia „Piast” wręczyła mu dyplom w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę. 

Mając to na uwadze, a także wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym spo-

sobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się 

ta sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie w celu wzruszenia prawomocnie za-

kończonego postępowania. 

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na 

podstawie art. 398
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego bądź skargi nad-

zwyczajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Wszelkie dokumenty 

dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku. 



Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


