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L.dz. 1/2015/PRZdsRG 

 

Ministerstwo Gospodarki 

Pan Wojciech Kowalczyk 

Pełnomocnik Rz du 

do spraw restrukturyzacji 

górnictwa w gla kamiennego 

Plac Trzech Krzy y 3/5 

00-507 Warszawa 

 
 

Dokonuj c konfrontacji z bardzo trudn  i zło on  sytuacj  polskiego górnictwa w gla 

kamiennego, która nigdy wcze niej nie miała miejsca, warto dla jej cz ciowej naprawy wykorzysta  

wyja nienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikowania prac w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze z dnia 22 wrze nia 2010 r. znak: DUS-505-253-CG/10      

i DUS-053-1029-CG/10 (kopia pisma w zał czeniu). 

 Realistycznie oceniaj c ich pozytywne i kreatywne wykorzystanie w praktyce, zwracamy            

si  u progu nowego roku do Pana z wnioskiem o spowodowanie innowacyjnego działania 

poszczególnych zarz dów spółek w glowych na rzecz wykorzystania ukrytych mo liwo ci uzyskania 

optymalizacji zatrudnienia poprzez uj cie przez nich zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy                            

o emeryturach pomostowych wszystkich stanowisk prac wyst puj cych w Zakładach 

Przeróbki Mechanicznej W gla do wykazu stanowisk uprawniaj cych do emerytur 

pomostowych. 

Według uzyskanych wyja nie  z resortu pracy, zakład pracy (pracodawca bez wzgl du na jego 

status   organizacyjno – prawny), jest zobowi zany od 1 stycznia 2010 r., prowadzi  wykaz stanowisk 

pracy, na których s  wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

oraz ewidencj  pracowników wykonuj cych takie prace. W ewidencji tej powinni si  znale  

wszyscy pracownicy, których praca wypełnia ustawowe kryteria.  

W przypadku pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej W gla, to wszyscy spełniaj  

warunek wykonywania pracy szczególnego rodzaju, okre lonego w pkt 1 zał. nr 1 do ustawy                 

o emeryturach pomostowych, czyli pracy wykonywanej bezpo rednio przy przeróbce mechanicznej 

w gla. 

Z wyja nie  MP i PS wynika, e przy kwalifikowaniu prac na potrzeby prowadzonej ewidencji 

mog  by  wykorzystywane – pomocniczo – materiały znajduj ce si  wówczas na stronie internetowej 

resortu pracy po wi conej emeryturom pomostowym [http://www.emeryturypomostowe.gov.pl/].          
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Obecnie ju  tej witryny w sieci nie ma, ale powstała nowa na domenie resortu pracy pod 

adresem: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/emerytury-

pomostowe/, a tym samym s  one wci  aktualne i obowi zuj ce. 

Wynika z nich, e: „Do prac wykonywanych bezpo rednio przy przeróbce mo na zaliczy  

dostarczanie materiałów (surowców) lub półproduktów do stref obróbki, ich przetwarzanie 

r czne lub z u yciem narz dzi, odbieranie wyrobów ze stref obróbki itp.  

Oznacza to, e prace przy kontroli i zapewnieniu ci gło ci procesu technologicznego 

mog  by  kwalifikowane jako prace w szczególnych warunkach, tylko i wył cznie                     

w przypadku ich zgodno ci z przedstawion  wy ej charakterystyk .”. 

Dlatego zgodnie z powy szym wyja nieniem – prace dozoru przeróbki mechanicznej w gla,      

jak i pracowników oddziałów technologicznych, energomaszynowych, kontroli jako ci oraz ekspedycji 

w pełni kwalifikuj  si  do prac w szczególnych warunkach, gdy  s  zwi zane z kontrol                       

i zapewnieniem ci gło ci procesu technologicznego, dostarczaniem materiałów do strefy 

przeróbki oraz ich przetwarzaniem, a tak e odbiorem (wysyłk ).  

Charakterystyka pracy osób dozoru i nadzoru przeróbki mechanicznej w gla zawarta jest            

w dokumentach wewn trzzakładowych okre laj cych zakres  ich obowi zków oraz  w Kartach Oceny 

Ryzyka Zawodowego, w których wyra nie wskazuje si  na obowi zki zwi zane z organizowaniem     

i kierowaniem prac  oddziału oraz kontrolowaniem stanowisk pracy, nadzorem nad wykonywanymi 

robotami i procesami technologicznymi w dziale Przeróbki Mechanicznej W gla.  

Tym samym oczywiste jest, e prace dozoru i nadzoru s  wykonywane stale i w pełnym 

wymiarze czasu pracy bezpo rednio przy przeróbce mechanicznej w gla, gdy  s  zwi zane ze stał  

kontrol  i zapewnieniem ci gło ci procesu technologicznego. 

 Ponadto prace dozoru ZPMW, wymagaj  bardzo du ego wysiłku fizycznego, którego 

miernikiem jest wielko  efektywnego wydatku energetycznego na zmianie roboczej. Dowodem 

czego s  przeprowadzone badania wydatku energetycznego w Kompanii W glowej S.A. od 20 do 30 

kwietnia 2010 r. przez O rodek Bada  rodowiskowych EKOLAB Sp. z o.o. z siedzib  w Katowicach 

oraz Pracowni  Bada  rodowiskowych - Wojciech Kochel z siedzib  w Zabrzu.         

 Ich wyniki s  zawarte w rejestrze przeprowadzonych bada  wydatku energetycznego osób 

dozoru metod  minutowej wentylacji płuc miernikiem MWE-1 w warunkach rzeczywistych, których 

kopi  przedkładamy w zał czeniu. 

Z bada  tych wynika jednoznacznie, e pracownicy dozoru przeróbki mechanicznej w gla 

wykonuj  bardzo ci k  prac  fizyczn , potwierdzon  wysokim wydatkiem energetycznym, który       

w przypadku dozoru przeróbki mechanicznej w gla oraz inspektorów i starszych inspektorów kontroli 

jako ci w gla wynosi na zmianie roboczej: 

 od 4766,4 kJ w przypadku kobiet [wymagany 4600 kJ], 

 od 8459,3 kJ w przypadku m czyzn [wymagany 8400 kJ]. 

Według definicji za bardzo ci kie prace fizyczne uznaje si  zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. c 

ustawy o emeryturach pomostowych – prace powoduj ce w ci gu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny: u m czyzn – powy ej 8400 kJ, u kobiet – powy ej 4600 kJ.  

W praktyce wymienione warto ci wydatku energetycznego wyst puj  podczas pracy 

dynamicznej zwi zanej z du  aktywno ci  ruchow  pracowników. Z kolei fizjologia  rozró nia: 

 prac  dynamiczn  - gdy wyst puj  ruchy mi ni, 

 prac  statyczn  - gdy mi nie s  w stanie napi cia (monotonia), 
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 prac  umysłow  - gdy w sieci nerwowej nast puj  okre lone przebiegi impulsów  bioelek-

trycznych i towarzysz  im procesy intelektualne zachodz ce w psychice człowieka, 

 prac  fizyczn  - gdy pracuj  mi nie.  

Celowo przywołujemy powy sze definicje, gdy  bardzo cz sto prace dozoru ZPMW próbuje      

si  sklasyfikowa , jako prac  umysłow , lecz w rzeczywisto ci jest to w wi kszo ci praca fizyczna, 

poprzez któr  nale y rozumie  – prac  mi ni zwi zan  z chodzeniem po poziomach i schodach. 

Praca dozoru ZPMW jest tak  prac , gdy  polega na stałej kontroli  i nadzorowaniu prac 

wykonywanych w ZPMW, która wymaga cz stego chodzenia  po poziomach i pomi dzy nimi w tym 

schodach  oraz podestach. Dlatego jest ona prac  fizyczn  w rozumieniu ustawy o emeryturach 

pomostowych, której ci ko  definiowana jest w ustawie – warto ci  wydatku energetycznego. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych: 

 „Prace w szczególnych warunkach to prace zwi zane z czynnikami ryzyka, które                

z wiekiem mog  z du ym prawdopodobie stwem spowodowa  trwałe uszkodzenie zdrowia, 

wykonywane   w szczególnych warunkach rodowiska pracy, determinowanych siłami natury 

lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania rodków profilaktyki technicznej, 

organizacyjnej i medycznej stawiaj  przed pracownikami wymagania przekraczaj ce poziom 

ich mo liwo ci, ograniczony w wyniku procesu starzenia si  jeszcze przed osi gni ciem 

wieku emerytalnego, w stopniu utrudniaj cym ich prac  na dotychczasowym stanowisku; 

wykaz prac w szczególnych warunkach okre la zał cznik nr 1 do ustawy.” 

Ust p drugi cytowanego powy ej przepisu wymienia czynniki ryzyka wykonywanych prac            

w szczególnych warunkach, które determinowane   s   procesami technologicznymi. Jednym z nich 

jest – bardzo ci ka praca fizyczna powoduj ca w ci gu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny  u m czyzn - powy ej  8.400 kJ, a u kobiet - powy ej 4.600 kJ. 

Nale y podkre li , e warunek, aby prace takie były wykonywane w sposób jednostajny przez 

cały dobowy wymiar czasu pracy pracownika nie wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit. c., poniewa  przepis 

ten jedynie okre la  wielko  wydatku energetycznego w ci gu zmiany roboczej.   

Nie podlega równie  w tpliwo ci, e praca wykonywana przez dozór i nadzór przeróbki 

mechanicznej w gla mie ci si  w kategorii prac bezpo rednio przy przeróbce mechanicznej w gla 

oraz rud metali lub ich wzbogacaniu, o których mowa w zał czniku nr 1 do ustawy o emeryturach 

pomostowych.  

Praca bowiem dozoru i nadzoru przeróbki mechanicznej w gla była i jest do nadal wykonywana 

bezpo rednio przy przeróbce w gla w zasadzie od zawsze. Pocz wszy od rozporz dzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz.U. z 1979 r. Nr 13, 

poz. 86 i z 1981 r. Nr 32, poz. 186), nast pnie rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie wieku 

emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz.U. 1983 Nr 8, poz. 43), a sko czywszy na rozporz dzeniu 

Rady Ministrów zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur 

i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze z dnia 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 520), które weszło  w ycie 14 stycznia 

1993 r. Na jego mocy wprowadzona została w dziale IV wykazu B, zał cznika do w/w rozporz dzenia  

nowa poz. 9 w brzmieniu: 
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„9. Prace wykonywane bezpo rednio przy przeróbce mechanicznej w gla w zakładach 

górniczych lub praca górnicza w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym górników            

i ich rodzin.”. 

Jak mo na zauwa y  u yte  w poz. 1 zał cznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych      

z dnia 19 grudnia 2008 r. słowa „bezpo rednio przy przeróbce mechanicznej w glaG” nie s  adn  

nowo ci , a powtórzeniem brzmienia poz. 9, wykazu B, działu IV zał cznika nr 1 do cyt. wy ej 

rozporz dzenia obowi zuj cego od  14 stycznia 1993 r. 

Nale y równie  przypomnie , e prace dozoru i nadzoru ZPMW s  wymienione Dziale XIV        

pkt 24, cytowanego rozporz dzenia RM z dnia 7 lutego 1983 r., jako  zwi zane z kontrol  

mi dzyoperacyjn , kontrol  jako ci produkcji i usług oraz dozorem in ynieryjno-technicznym            

na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane s  prace wymienione                

w wykazie „A”, tego rozporz dzenia. 

W procesie dynamicznie zachodz cych zmian nale y zastosowa  adekwatn  i kreatywn  

odpowied , która sprowadza si  do innowacyjnego wykorzystania efektu skali pogodzenia interesów 

pracowników i pracodawcy w zakresie d enia do optymalizacji zatrudnienia w górnictwie w gla 

kamiennego przy zachowaniu spokoju społecznego.  

Szacuje si , e dzi ki zastosowaniu po danego działania mo liwe b dzie zoptymalizowanie 

struktury zatrudnienia w górnictwie w gla kamiennego na poziomie 1000 osób.  

Dlatego w poszanowaniu powy szych wyja nie  prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego 

wniosku, aby efektywnie i z po ytkiem dla wszystkich zainteresowanych stron zostały                     

one wykorzystane w spółkach w glowych na zasadzie nowego my lenia i optyki zorientowanej              

na konkretnym działaniu.  

 

Zał czniki: 

 odpowied  z MP i PS z dnia 22.09.2010 r.  

 rejestr przeprowadzonych bada  wydatku 

energetycznego 

 

 

 

 

Za  

Zarz d Krajowy Zwi zku  










