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I(atowice, dnia 3 czerwiec 2079 r.

szanownapani

Minister Rodziny, pracy t p;li:l§ąffil§
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznei

ul. Nowogtodzkat/3/5
00-513 Warczawa

S 7anowna Pa ni Minister!

zvłtacam się do pani w imieniu Fecleracji związkow zawodowych
przemysłu chemicznego, szklarskiego i cerarnicżnego w polsce z siedzibą

w l{atowicach (dalej: Fedetaija;, jako )rj Przewodniczący. Federacja jest

ogólnokra j o wy m z rz ęs zeniem z akładowyc h otaz mię dzy zakładowych or gańz acji
związkowYch, w skład której wchodzi 51 organizacli związkow_ych, które łącznie
zrzeszajLponad sześć tysięcy członków.Icerowanaprzezęmnie organizacja)est
członkiem ogólnopolskiego porozumienia związkow zawodowych (dalej:
jPZZ).

członkowie zakładowych orgańzacji związkowych zrzeszonych
w Federacji pracują w zakLadach pracy przemysłu chernicznego, szklarskiego
i ceramicznego, w których na co dzień w sposób zfi,acz.y są narażeń na
oddziałl,wanie niekotzvstnych dla zdrowia czynników, np.: hałas przekraczalący

dozwolone nofmy, zapylenie, opary chemiczne, wysokie tempcfatury. praca

w rych watunkach ma negatv\Mny §pł).w na ich zdtowie, a w konsekwencji na

długość i jakość życia wch pracowników. I{onsekwencje tć dotykają wszvstkie
osoby wl,konuiące pracę zaIobkową rv opisanych powvżej warunkach, bez
v-zględu na to kiedy osoby te podjęłv zatrudnienie.



RekomPensat-ąza placę w ww. wafunkach jest prawo do uzyskania emefvtury wrłieku

nizszyrn, niż powszcclrnv wiek emervtalny, przcu,idziane rv ustar.r,ie z dńa 19 grudnia 2008 r.

o etnervtufaclr pomostowych (t.j. Dz,L]. z 2018 r. poz. 1924). Jednakże prawo do emen.rurv

Ponlostowej przvsługuie tylko wm ubezpieczonym, któtzv przed dniem 1 stycznia 1999 r.

wykonrrvlali place w szczególnvch rvarunkach lub pface §,, szczególnym clraraktetze,

w rrlzumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustaw1, o emervlurach pornostor.vl,ch lub art. 32 i art. 33 usraw.

zdria 17 grudnia 1998 r. o emervtlrrach irentach z Funduszu Ubezpteczcń Społecznych

(t.j. l)z.t,. z 2018 r. poz. 1210). Przepisv porł-ołanej usta\v}r o emerytufach pomostorłl,ch

całkowicie pomijają syruację osób zatudnionvch po 1 stvcznia 1999 r., którzy stalc narażeni są na

działarrre niekorzystnvch dla zdrowia czynnikćlu, ze r,vzględu na pfacę u, szczególnvch warunkach

lub prace w szczególnvm charakterze.

Celem powł,ższeg<l zabiegu legislacvincgo bvło założetńe, że w Polsce nastąpi poprawa

warunków w1,,konlrvani^ pracy i dalszc udzielanie przr,,wileiórv emeĄItalnvch z tego wnrłu nie

będzie konieczne. Niesten, po 10 latach obov,iązrrwania ustawl- o emefvturach pomosto§vch,

iak<l reprezentant 51 zakładow-vch otgańzacii związko§T,ch, muszę z całą stanowczrlścią

snvrerdzić, ze tego celu nie uclałtl się zrealizować.

Z <>pisanvch powl,żej pv,yc7,yn, zwt^cam się o podjęcie nawchmiastowvch dzjałan w ceiu

popfawl, rvarunkóv, Żvcia t pfac_v ()pisanvch por.wżej osób. \il/ pier.wszej kolejności należv

rozylocząĆ dztałanta legislacvjne tv celu likrvidacji rłvgasającego charakteru emelytur

ponfostov/vch. Pozwoli to ustrnąĆ z porządku pl'awnego pfzepis,y, które dvskryminują svnracię

osób wvkonującvch pracę zarobkową nlko i wvłąĆzenie ze lvzględu na datę rozpoczęc.r- przęz

niclr wvkr;nvwania pfacv w szczególnvch warunkach lub pface w szczególnvm charakterze,

Jcdlrocześnie konieczne |cst podjęcie prac mających na celrr ocenę wszystkich rozvłiązań

prawnvch do$czących pfacv w szczególnvch warunkach lrrb prace w szczep;ólrrym charakt,:rze.

\ff/ ramach Wch prac nalezv przeprowadzić ponorł,nie <>cenę stańowisk pracv kwalifikowalryclr

jak<, stanowiska na których rrrykonrnvltra icst praca rv szczególnvch warunkach 1ub

w szczególnym charaktcrze. \ffi akrualnvm stanie plau.nvnl wiele stanou.isk nie jest

uwzględnion\rch v/ rv-vkazie stanolł,isk na którvch r.łrykon,"rvana jcst praca w szczególlrvch

watunkach lub w szczególn,vm charaktętzę.'Z te1 prlyczyny pracownicv odchodzącv na emen,rufv

w obniżonym wiekr-r są zmuszani do r,rdowadniania §, wieloletnich procesach sądorvych

Przeciwko Zak\adowi Ubezpieczeri Społecznvch, że w.ykon}rvali pfacę fla stanowiskac}r

uprewniających do przejścia na emefvturę w obrriżonvnr wieku.



Niezaleznie od konicztlości wprowadzęnia opisanvch powyzej zmian w pmwie należv

lr,ProwadziĆ regu}acje stancrwiące zachętę dla pracodarvców do popfawy warunków pfac,y, tak abv

i)roccs przechtldzenia na elncrvtulę w obnizonvm wieku ul,gasł samoczyntric.

W ocenie kierow-anc1 przczc mnie orgarizac]i tniejscem clo rozpoczęcia działan w celu

Podięcia oPisanvch powvżei prac legislacyjnvch jest l{atla Dialogu Spclłeczneg<l. Postulary w- qvm

;,łakr:esie w 2017 roku zgłosiło OPZ'l. Ptzvgotorł,afly przel. OI|ZZ projekt usta§/v zmieniającej

llstawę O eme$/f,urach Ponrostowvch, z,akładającv Likr.vidacię rłngasaiącego charakteru emefvtur

l)onlostowvch, 1est gotowvm rr>zvłiązanienr, ktĆrre już rv tei chwili pozwala na poprav/ę sytuacii

Judzi pracv, ktciryclr zdror,vie przez wiele lat było nataż,one na ocldziałł,wanie niekorzvstnyclr

<:zvlrników.

N{aiąc rra względzie powvzszc argumentv w inrierriu Irederacji z,\Nracarr. się o podjęcie

rlPisanvch PouvŻei działan rł, celu popfa\łf/ watunkóv, żvcja i pracv osób zatrudnionvch

lv przemyśle chemicznvm szklarskirn i cetanriczf}yfu, \ł- B-ln podjęcie dziaĄan legislacvjnvch w celu

;:nriarrv ustawv o emefvtlrrach pomclstolv_vch.

Z pozaażaniem

PRZĘ'itODNlCąCY
Federacji Zw, Zaw, Pzem, Chem. Szkjar

iCeram, w Folsce

,,,^y-tł-;,ŁźiLłlił
Bogdan Smołucha


