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       Szanowna Pani  

       Beata Szydło  

       Prezes Rady Ministrów  

 

 

Szanowna Pani Premier!  

 

Zwracam  się do Pani Premier,  jako żona byłego górnika, z prośbą o jak najszybsze podjęcie 

działań przyspieszających powstanie ustawy umożliwiającej nam żonom byłych pracowników 

górniczych wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla 

emerytów i rencistów  przedsiębiorstw górniczych już w 2018 roku  

 

Deputat węglowy jak Pani pamięta (odwołując się do swoich korzeni górniczych),  od lat był 

traktowany jako jeden z elementów uposażenia emeryta i rencisty. W ostatni latach kiedy 

spółki węglowe popadły w problemy z finansowe związane z niską ceną węgla, niską 

sprzedażą  zaczęliśmy tracić ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. W latach 2015 oraz 

2017 kolejne grupy górników utraciły te świadczenia. Dziś w tej kwestii panuje jeden wielki 

bałagan. Części z nas wypłatę ekwiwalentu  całkowicie zlikwidowano, innym zawieszono, ale 

są także emeryci i renciści, którym nadal jest on wypłacany. Wszyscy emeryci i renciści 

górniczy  pracowali ciężko pod ziemią jako pracownicy spółek węglowych należących do 

Skarbu Państwa.  

 

 



W związku z prowadzoną restrukturyzacją ten podział jeszcze bardziej się pogłębił.                       

W swoich wyborczych obietnicach rząd deklarował regulację kwestii związanych  

z ekwiwalentem dla byłych pracowników kopalń. W styczniu 2016 roku pełnomocnik rządu 

ds. restrukturyzacji górnictwa potwierdził  przygotowanie stosownej ustawy. Mija rok  a  

pełnomocnik rządu zasłania się brakiem decyzji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.  

Rok temu  zdeterminowani złożyliśmy w Sejmie wspólny obywatelski projekt, pod którym 

podpisało się ponad 120 tys. emerytów i rencistów górniczych. W czerwcu 2016 roku na Sali 

Plenarnej odbyło się jego pierwsze czytanie.  

Projekt z poparciem wszystkich klubów parlamentarnych miał trafić do prac w komisji. 

Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa deklarował również, że do sejmu trafi 

rządowy projekt. Zgodnie z obietnicą pełnomocnika oba projekty miały być procedowane w 

komisji. Do dziś nie ma projektu rządowego, mija kolejny rok, a nadal brakuje konkretnych 

rozwiązań. Wszyscy obserwujemy bezradność działań w tym temacie Pełnomocnika Rządu 

ds. restrukturyzacji górnictwa. Sekretarz Stanu zasłania się propozycjami Ministra Rozwoju i 

Finansów, nie potrafi przebić się ze swoimi pomysłami na posiedzeniach Komitetu 

Ekonomicznego Rady Ministrów.  

 

Po raz kolejny rząd chce podzielić nasze górnicze środowisko wypłacając jednej części 

świadczenia a drugiej go odbierając. Przecież  wszyscy razem ciężko, z narażeniem życia 

pracowali w kopalniach.  

 

W związku z powyższym apeluję o interwencję Pani Premier. Mam nadzieje, że zainteresuje 

Panią ten problem, który dotyka tak wielu z nas.  

 

 

         Z wyrazami szacunku: 

 

           ……………………………………… 

 


