
 
 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108 

  
 

 

 

 

 

MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  
 

 

   Warszawa elektroniczny znacznik 

czasu        

 

 

                 DUS-II.058.80.2021.BB 

 

                                                                                       Pan 

                                                                                       prof. Tomasz Grodzki 

                                                                                       Marszałek Senatu 

                                                                                       Rzeczypospolitej Polskiej   

Szanowny Panie Marszałku,  

 

 odpowiadając na pismo znak: BPS/043-23-994/21, przy którym został przekazany tekst 

oświadczenia złożonego przez panią senator Gabrielę Morawską-Stanecką podczas 23. posiedzenia 

Senatu RP, w sprawie projektu ustawy umożliwiającej górnikom oddawanie osocza bez 

konieczności odpracowywania dni, w których pobrali na ten cel zwolnienie L4, uprzejmie 

wyjaśniam, co następuje. 

 

Przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) uregulowana została sprawa uprawnień do 

emerytur z powszechnego systemu emerytalno–rentowego, w tym emerytury górniczej oraz 

emerytury górniczej, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko. 

W myśl art. 50a wymienionej ustawy emerytura górnicza przysługuje pracownikowi, który 

spełnia łącznie następujące warunki: ukończył 55 lat życia i legitymuje się okresem  pracy górniczej 

wynoszącym łącznie z okresami pracy równorzędnej z pracą górniczą co najmniej 20 lat dla kobiet  

i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej.  

Wiek emerytalny wynosi 50 lat  w przypadku kobiet legitymujących się co najmniej 20–

letnim okresem, a w przypadku mężczyzn co najmniej 25–letnim okresem pracy górniczej i 

równorzędnej  

z pracą górniczą, w tym co najmniej 15–letnim okresem pracy górniczej.   

Zarówno w przypadku przejścia na emeryturę górniczą w wieku 55 lat bądź w wieku 50 lat 

obok warunku legitymowania się wymaganymi okresami pracy górniczej i pracy równorzędnej  

z pracą górniczą, wymagane jest także spełnienie warunku nieprzystąpienia do otwartego funduszu 

emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku  

 



2 
 

  

 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108 

 

  

 

w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na 

dochody budżetu państwa. 

Zgodnie z art. 50b wymienionej na wstępie ustawy, przy ustalaniu prawa do emerytury 

górniczej uwzględnia się okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą, będące 

okresami składkowymi lub nieskładkowymi w rozumieniu ustawy, z tym że okresy pracy górniczej  

i pracy równorzędnej z pracą górniczą uwzględnia się, jeżeli praca ta wykonywana była co najmniej 

w połowie wymiaru czasu pracy. 

Z kolei na podstawie art. 50e wskazanej ustawy prawo do emerytury górniczej, bez względu 

na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali 

pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat.  

Do okresów pracy górniczej zalicza się także okresy: niezdolności do pracy z tytułu 

wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie 

lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne oraz czasowego oddelegowania 

pracowników do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa 

Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa 

Górniczo–Hutniczego w Lubinie lub  

w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, które były bezpośrednio poprzedzone pracą 

górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające  

w czasie trwania stosunku pracy.  

Prawo do emerytury na tych zasadach przysługuje pod warunkiem, że pracownik nie 

przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa. 

Zgodnie z art. 50f ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, bez względu na wiek  

i zajmowane stanowisko, okresy pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale  

i w pełnym wymiarze czasu pracy mogą być na wniosek pracownika rozliczane w okresach 

kwartalnych. 

Z przepisów powołanej na wstępie ustawy wynika, jakie okresy mogą być zaliczone do 

pracy górniczej uprawniające do emerytury górniczej oraz emerytury górniczej, bez względu na 

wiek  

i zajmowane stanowisko.  
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Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1777, z późn. zm.) zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu 

dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności 

służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców 

krwi.   

Na podstawie przepisów § 12 i § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z dnia 15 maja1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania 

pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) pracodawca jest obowiązany zwolnić 

od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu 

oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego 

krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa 

okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Za 

czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich 

wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe, z tym że okresy nieskładkowe 

uwzględnia się  

w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej wysokości okresów składkowych.   

Ubezpieczony, korzystając ze zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddaje krew, nadal 

pozostaje w okresie ubezpieczenia co oznacza, że okres ten traktowany jest jako okres składkowy.  

W przypadku emerytury dla ubezpieczonych, urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. okres 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu oddania krwi uwzględniany jest przy ustalaniu 

prawa do emerytury i jej wysokości na tzw. „starych zasadach”, jako okres składkowy  

w ogólnym stażu pracy. Wynagrodzenie, które zostało pracownikowi wypłacone za ten dzień, od 

którego pracodawca ma obowiązek potrącić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

zostanie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalno–rentowych.  

W przypadku emerytury dla ubezpieczonego, urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r., kwota 

składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzona od wynagrodzenia otrzymanego za ten dzień, 

zostanie uwzględniona w podstawie obliczenia emerytury. Tym samym, dzień wolny, udzielony 

przez pracodawcę pracownikowi będącemu krwiodawcą, nie powoduje dla pracownika 

negatywnych skutków w zakresie emerytur i rent. Okres ten jest bowiem uwzględniany przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarówno przy ustalaniu prawa jak i wysokości świadczeń 

emerytalno–rentowych. 
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Emerytura górnicza oraz emerytura górnicza, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko,  

jest szczególnym rodzajem emerytury nie tylko ze względu na możliwość wcześniejszego przejścia 

na emeryturę w porównaniu z prawem przejścia na emeryturę przysługującym ogółowi 

ubezpieczonych, dla których wiek przejścia na emeryturę wynosi odpowiedni 60 lat dla kobiet  

i 65 lat dla mężczyzn.  

Preferencyjny charakter tych emerytur polega także na odmiennych zasadach ustalania 

wysokości tych emerytur w porównaniu z zasadami, którymi objęty jest ogół ubezpieczonych 

urodzonych po  dniu 31 grudnia 1948 r., w przypadku których wysokość emerytury uzależniona jest 

od wysokości zdefiniowanej składki. 

W przypadku ustalania wysokości emerytury górniczej oraz emerytury górniczej, bez 

względu na wiek i zajmowane stanowisko, zachowane zostały tzw. „stare zasady” ustalania 

wysokości tych świadczeń, w tym przy zastosowaniu odpowiednio przeliczników wynoszących  

1,8; 1,5; 1,4; 1,2 za każdy rok określonej pracy górniczej. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ubezpieczony–górnik będący honorowanym 

krwiodawcą w związku ze zwolnieniem od pracy w dniu, w którym oddaje krew, pozostaje w 

okresie ubezpieczenia i z tego tytułu okres ten uwzględniany jest przy ustalaniu prawa do emerytury 

do ogólnego stażu pracy jako okres składkowy.  

 Wynagrodzenie, które zostało ubezpieczonemu–górnikowi wypłacone za ten dzień, od 

którego pracodawca ma obowiązek potrącić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

zostanie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury.  

 Z uwagi na charakter emerytur górniczych, do których prawo zależne jest od okresu 

wykonywania określonej pracy górniczej dni wolne od pracy udzielone pracownikowi, będącemu 

krwiodawcą nie są wliczane do okresów pracy górniczej. 

 Odejście od obowiązujących zasad oznaczałoby odchodzenie od  zasady równego 

traktowania wszystkich ubezpieczonych będących krwiodawcami przy ustalaniu uprawnień do 

emerytury, tym bardziej, że wszyscy ubezpieczeni płacą składkę na ubezpieczenie emerytalno–

rentowe na jednolitych zasadach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz.423, z późn. zm.).  

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są 

prowadzone prace nad zmianą przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych w zakresie uprawnień dotyczących emerytury górniczej oraz emerytury górniczej, bez 

względu na wiek i zajmowane stanowisko. 

                                                                                           Z poważaniem  

                                                                      z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
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Stanisław Szwed 

 Sekretarz Stanu 

                                                                     /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  

Do wiadomości: 

1. Pan Adam Niedzielski 

    Minister Zdrowia 

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

    Departament Spraw Parlamentarnych  

    Do sprawy: DSP.INT4513.72.2021  
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