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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Walka z pandemią COVID-19 wymaga szybkiego podejmowania zdecydowanych działań, mających za 

zadanie zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczną ochronę życia i zdrowia naszych obywateli. W sytuacji, 

gdy tylko 1 dnia przybywa około 10 tysięcy zarażonych, nie ma miejsca na niedopracowane przepisy i nie-

wykorzystywanie dostępnych możliwości. Jedną z nich jest leczenie pacjentów osoczem otrzymanym od 

ozdrowieńców. 

Obowiązujące w Polsce przepisy ograniczają górnikom możliwość jego oddawania. To jedyna grupa za-

wodowa, która musi odpracować dzień, w którym oddała krew. Jak tłumaczyła na antenie Polsat News prof. 

Grażyna Rydzewska, kierownik kliniki gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, „z bazy 

pacjentów hospitalizowanych w szpitalu MSWiA wynika, że pacjenci leczeni osoczem mieli trzykrotnie 

mniejszą śmiertelność i dwukrotnie rzadziej potrzebują respiratorów”. 

Górnicy są gotowi na oddawanie osocza. Nie mogą być jednak karani za chęć udzielenia pomocy obo-

wiązkiem odpracowania danego dnia. Jak podkreślał Przewodniczący WZZ „Sierpień 80” Bogusław Ziętek, 

„górnicy to dziś jedyna grupa zawodowa w Polsce, która musi odrabiać każdy dzień honorowego krwiodaw-

stwa celem uzyskania prawa emerytalnego” (Wirtualna Polska, artykuł pt. „Koronawirus. Górnicy chcą od-

dawać osocze. Proszą jednak o małą zmianę w prawie”, opublikowany 16 października 2020 r.). 

Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118, ze zmianami). Art. 50a–50f dokładnie precyzują, 

komu przysługuje emerytura górnicza, oraz okresy wykonywania pracy, które można zaliczyć do pracy gór-

niczej, niezbędne do uzyskania prawa do wspomnianego górniczego świadczenia emerytalnego. Zatem dni, w 

których górnik decyduje się wziąć zwolnienie L4 – nawet na tak szczytny cel, jakim jest oddanie osocza – nie 

podlegają zaliczeniu do okresu pracy górniczej w celu ustalenia prawa i wysokości emerytur górniczych ze 

względu na brak podstaw prawnych. 

Zwracam się zatem z apelem o rozpoczęcie prac nad przepisami umożliwiającymi górnikom oddawanie 

osocza (przede wszystkim na cele walki z COVID-19) bez konieczności odpracowywania dni, w których 

pobrali na ten cel zwolnienie L4. Precyzuję: chodzi o to, aby te dni zostały im doliczone do okresu pracy 

górniczej. 
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