Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji do Spraw
Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

(tekst

niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie
sprawozdania komisji

o

rządowym projekcie ustawy o

świadczeniu

rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Celem projektu ustawy jest zrekompensowanie w ramach możliwości budżetu
państwa strat finansowych poniesionych przez osoby, które otrzymywały
bezpłatny węgiel w naturze lub jako ekwiwalent na podstawie układów
zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień, a które utraciły prawo do
bezpłatnego węgla wskutek wypowiedzenia w tym zakresie układów zbiorowych
pracy i porozumień z nimi związanych.
Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw górniczych spowodowała
wprowadzenie licznych oszczędności w kopalniach. Zarządy spółek podejmowały
niekorzystne dla pracowników kopalni działania, jak np. ograniczanie
przywilejów górniczych. Właśnie te działania spowodowały zróżnicowanie
uprawnień górniczych dotyczących dostępu do bezpłatnego węgla wśród grupy
emerytów i rencistów w zależności od statusu działalności kopalni, z której
odeszli.
Muszę podkreślić, że obecnie mamy sytuację, w której emeryci i renciści,
którzy odeszli z kopalni, które zostały zlikwidowane i ogłosiły upadłość, w
dalszym ciągu mają prawo do bezpłatnego węgla w postaci ekwiwalentu
pieniężnego, który wypłaca ZUS. To właśnie w tym miejscu powstaje nierówność

w dostępie do prawa do bezpłatnego węgla w grupie byłych górników. Emeryci i
renciści, którzy pracowali w kopalniach czynnych, zostali pozbawieni prawa do
bezpłatnego węgla wskutek wypowiedzeń układów zbiorowych pracy oraz
porozumień z nimi związanych.
Projekt ustawy przewiduje m.in. wypłatę jednorazowej rekompensaty w
wysokości 10 tys. zł oraz możliwość, po ówczesnym zawiadomieniu przez
przedsiębiorcę wnioskodawcy, uzupełnienia brakujących dokumentów w ciągu 7
dni. Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa padło wiele
propozycji zmian do projektu ustawy. Bardzo cieszy fakt, że komisja w mojej
ocenie przyjęła jedną z ważniejszych złożonych podczas posiedzenia propozycji
zmian. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu na złożenie wniosku z 10 dni do 21
dni. Osobiście popieram tę poprawkę. Większość osób uprawnionych do
świadczenia to osoby starsze, które często nie mają dostępu do Internetu.
Dodatkowo zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów w ciągu 10 dni dla
osób starszych, schorowanych byłoby często granicą nie do pokonania.
Prawo do bezpłatnego węgla czy to w naturze, czy w formie ekwiwalentu
pieniężnego zawsze stanowiło element wynagrodzenia pracowników kopalni i
emerytów, jest tradycją w tym zawodzie. W związku z powyższym można śmiało
powiedzieć, że projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska
górniczego.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem projektu
ustawy.

