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A K T U A L N O Ś C I
Deputat węglowy dla emerytów

3

REKL A M A

Warto walczyć
– Trwają prace nad zespoleniem rządowego
projektu ustawy o deputacie węglowym dla
emerytów górniczych z projektem obywatelskim. Zanim to nastąpi, projekt będzie
omawiać Rada Dialogu Społecznego – poinformował wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski podczas debaty w Senacie, dotyczącej nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego.

Po konsultacjach międzyresortowych
przyjdzie czas na konsultacje społeczne,
a po ich zakończeniu, pod koniec roku, projekt
trafi ponownie pod obrady Sejmu, aby proponowane rozwiązania mogły wejść w życie od
1 stycznia 2017 roku.
Ustawa regulująca zasady korzystania
z deputatu węglowego jest niezwykle istotna dla emerytów górniczych, gdyż obecnie
istniejące przepisy pozwalają na to, aby emeryci z różnych kopalń byli różnie traktowani.
Deputat węglowy przysługuje pracownikom,
emerytom i rencistom górniczym. Jednak
zbiorowe układy pracy nie są jednakowe,
a świadczenia są wypłacane z różnych źródeł, dodatkowo część emerytów, ze względu na oszczędności spółek węglowych, jest
pozbawiona przysługującego im przydziału
węgla. Spójne przepisy zlikwidują wielorakość stosowanych obecnie rozwiązań, gdyż
w obywatelskim projekcie jego autorzy zawarli zapis „deputat przysługuje także byłemu

W 2014 roku emeryci upomnieli się o deputat. Na
zdjęciu pierwszy z prawej Henryk Hankus
pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu
węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały
mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji
zarządów spółek węglowych”. Zgodnie z tym
projektem deputat dla wszystkich emerytów
górniczych ma być finansowany z budżetu
państwa. Takie rozwiązanie pozwoli na precyzyjne określenie sytuacji osób uprawnionych
do otrzymywania tego świadczenia.
To bardzo ważne wiadomości. Przypomnę
tylko, że walkę o deputat rozpoczęli ponad
dwa lata temu emeryci z kopalń Kompanii Węglowej, kiedy nasze prawo miało być niespodziewanie zawieszone. Wtedy mówiono nam,
że nic nie wywalczymy. Dobrze, że w końcu
tak istotny problem znajdzie racjonalne rozwiązanie i że emeryci nie będą pokrzywdzeni.
Udowodniliśmy, że warto walczyć.
HENRYK HANKUS

NEKROLO G

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 19.09.2016 roku, w wieku 60 lat,
zmarł nasz Kolega

KRZYSZTOF TRUBAJ

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZZG JSW SA Borynia,
wcześniej członek zarządu ZZG JSW SA Borynia.
Straciliśmy oddanego Przyjaciela, angażującego się całym sercem
w działania związkowe.
Jesteśmy zasmuceni odejściem tak bliskiej nam Osoby.
Zarząd ZZG JSW SA Borynia

Z głębokim smutkiem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRZYSZTOFA TRUBAJA
W naszej pamięci pozostanie
jako wieloletni, zaangażowany działacz związkowy.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia.
Koledzy z FEDERACJI ZZG JSW SA

Rodzinie i Bliskim

śp.

KRZYSZTOFA
TRUBAJA

składamy wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej
ZZG JSW SA BORYNIA

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRZYSZTOFA
TRUBAJA

Rodzinie i Bliskim przekazujemy
wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd ZZG JSW SA

W Ministerstwie Energii powstaje zespół, którego zadaniem
będzie przeanalizowanie polityki fiskalnej wobec sektora
górnictwa węgla kamiennego

Ulżyć kopalniom
Od kilku lat trwa wymiana poglądów na temat obciążeń fiskalnych górnictwa. Do tej
pory poglądy wymieniali związkowcy i specjaliści związani z branżą górniczą. Zgadzali się, że część obciążeń trzeba zmniejszyć
albo zawiesić przynajmniej na czas kryzysu.
Przedstawiciele kolejnych rządów słuchali.
Nie zaprzeczali ani nie potakiwali. Notowali
i myśleli. Czy coś się zmieni?

W Ministerstwie Energii powstaje zespół,
który przeanalizuje politykę fiskalną wobec
górnictwa węgla kamiennego. To reakcja między innymi na apel Związku Zawodowego
Górników w Polsce skierowany do premier
Beaty Szydło i do ministra energii. Związkowcy podkreślili, że średnie obciążenie jednej
tony węgla rozmaitymi daninami wynosi
ok. 100 złotych.
Zdaniem związkowców polskie górnictwo
węgla kamiennego jest obciążone podatkami
na skalę niespotykaną na świecie. Podmioty
sektora węglowego płacą ponad 30 podatków,
w tym dziewięć specyficznych dla branży górniczej. Przez to nadmierne obciążenie węgiel
z polskich kopalń przegrywa na naszym rynku
w konkurencji z węglem importowanym.
Z danych Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach wynika, że w latach

2010–2015 górnictwo zapłaciło około 45 mld
złotych różnego rodzaju danin. W latach 2010–
–2016 każda wydobyta tona była obciążona
średnią opłatą ok. 100 złotych. „Rada krajowa
ZZG w Polsce uważa, że zmniejszenie nadmiernych obciążeń podatkowych może pozytywnie
wpłynąć na kondycję polskiego górnictwa” –
napisali związkowcy w swoim stanowisku.
„Politycy wielokrotnie, jeszcze przed wyborami, mówili o nadmiernym obciążeniu górnictwa przez podatki. Jednak mijają kolejne
miesiące reformowania branży, a w kwestii nadmiernych danin nic się nie zmienia. W żadnym
z przygotowywanych programów dla górnictwa
nie ma informacji o ewentualnych zmianach
w zakresie opodatkowania wydobycia węgla.
Stąd apelujemy o zmianę podejścia i podjęcie prac nad ograniczeniem opodatkowania
polskiego górnictwa. Restrukturyzacja branży
bez weryfikacji polityki fiskalnej nie powiedzie
się” – podkreślili związkowcy.
„Dla zreformowania polskiego górnictwa
nie wystarczy restrukturyzacja spółek górniczych i kopalń. Trzeba również zrewidować
niekorzystny dla górnictwa system podatków,
opłat i kar. Tym bardziej że sytuacja na rynkach światowych dodatkowo trwale obniża
wartość węgla” – głosi stanowisko ZZG.
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