
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W dniu 23 grudnia 2020 r. otrzymałam odpowiedź od pana Sławomira Gadomskiego, podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Zdrowia (sygn. pisma OIPPZ.050.36.2020.KP), na skierowane przeze mnie w dniu 

28 października 2020 r. oświadczenie senatorskie do prezesa Rady Ministrów w sprawie umożliwienia górni-

kom oddawania osocza bez konieczności odpracowywania dni, w których pobrali na ten cel zwolnienie L4 

(precyzując: żeby zostały im doliczone do okresu pracy górniczej). 

Opisany obowiązek odpracowania czasu poświęconego na oddanie krwi wynika z przepisów ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 1998 nr 162 

poz. 1118 ze zmianami). Art. 50a–50f dokładnie precyzują, komu przysługuje emerytura górnicza, oraz okre-

sy wykonywania pracy, które można zaliczyć do pracy górniczej, niezbędne do uzyskania prawa do wspo-

mnianego górniczego świadczenia emerytalnego. Dni, w których górnik decyduje się wziąć zwolnienie L4 – 

nawet na tak szczytny cel, jakim jest oddanie krwi lub osocza – nie podlegają zaliczeniu do okresu pracy 

górniczej w celu ustalenia prawa i wysokości emerytur górniczych ze względu na brak podstaw prawnych. 

Jak czytamy w odpowiedzi ministerstwa: „Bez względu na wykonywaną profesję każda osoba wyrażająca 

chęć oddania krwi i jej składników powinna mieć równe prawo do dnia wolnego. Powyższe zmiany są nie-

zbędne, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną oraz fakt, że dużą część ozdrowieńców 

stanowią górnicy oddający osocze wykorzystywane w terapii chorych na COVID-19”. 

Od uzyskania przeze mnie wspomnianej odpowiedzi minęły blisko 4 miesiące. W tym czasie rząd nie za-

proponował korzystnych dla górników i całego społeczeństwa zmian w przepisach prawa. 

Jak poinformowało mnie ministerstwo, „kwestia odpracowania przez górników dnia wolnego z powodu 

oddania krwi lub jej składników była podejmowana wielokrotnie przez ministra zdrowia, który zwracał się 

z zapytaniem do minister rodziny i polityki społecznej w sprawie możliwości podjęcia działań zmierzających 

do zmiany regulacji prawnych, na podstawie których górnicy będą mieć możliwość oddawania krwi i jej 

składników bez konieczności odpracowywania dnia przeznaczonego na donację. Dzień ten należałoby 

uwzględnić w okresie pracy górniczej i nie powinien wpływać on negatywnie na ustalenie prawa i wysokości 

świadczeń emerytalnych”. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie niezbędnych działań zmie-

rzających do rozpoczęcia prac legislacyjnych oraz poinformowanie mnie o podjętych decyzjach i stanowi-

skach. Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy rząd rozpocznie prace legislacyjne w wyżej opisanym zakresie? Kiedy? Które ministerstwo będzie 

miało powierzoną rolę przygotowania projektu ustawy? 

2. Czy zostanie powołany specjalny zespół, składający się z przedstawicieli ministra zdrowia oraz ministra 

rodziny i polityki społecznej, w celu usprawnienia procesu konsultacyjnego pomiędzy resortami? Jaki będzie 

regulamin jego pracy? 

3. Na jakim stanowisku w sprawie zmiany przepisów prawa w powyższym zakresie stoi Prezes Rady Mi-

nistrów? Jakie działania (konkretnie) i kiedy podjął w celu ich przeprowadzenia? 

Gabriela Morawska-Stanecka 
 


