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Warszawa, 30 lipca 2007 roku 
 

 
KOMUNIKAT 

(notatka) 
 
 

27 lipca 2007 r. odbyło si� posiedzenie Zespołu ubezpiecze� społecznych Trójstronnej 

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w którym min. uczestniczyli przedstawiciele 

Zrzeszenia Zwi�zków Zawodowych Energetyków, gdzie toczyły si� negocjacje dotycz�ce 

wcze�niejszych emerytur dla osób pracuj�cych w warunkach szczególnych i o 

szczególnym charakterze. 

Dyskusja koncentrowała si� nad zagadnieniami zwi�zanymi z definicjami pracy w 

warunkach szczególnych i pracy o szczególnym charakterze oraz wykazu rodzajów prac 

uprawniaj�cych do emerytury pomostowej. 

Zaproponowana przez rz�d nowa tre�� definicji pracy w szczególnym charakterze 

została pierwotnie zaakceptowana przez wszystkie strony, w tym tak�e OPZZ.  

 

Projekt Rz�dowy: 

Prace o szczególnym charakterze - s� to prace wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy 

zwi�zane ze szczególn� odpowiedzialno�ci� oraz wymagaj�ce szczególnej  sprawno�ci 

psychofizycznej, których mo�liwo�� nale�ytego wykonywania w sposób niezagra�aj�cy 

bezpiecze�stwu publicznemu, zdrowiu lub �yciu własnemu lub innych osób obni�a si� przed 

osi�gni�ciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawno�ci psychofizycznej 

spowodowanej naturalnym procesem starzenia  

 

W przypadku definicji pracy w szczególnych warunkach, pierwotny tekst w brzmieniu,: 

 

Projekt Rz�dowy: 

Prace w szczególnych warunkach - s� to prace wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy. w 
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szczególnych warunkach �rodowiska pracy, w których wyst�puj� czynniki ryzyka determinowane 

siłami natury lub procesami technologicznymi, je�eli nie zostały one wyeliminowane poprzez 

zastosowanie �rodków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, a które stawiaj� 

przed pracownikami wymagania przekraczaj�ce poziom ich mo�liwo�ci jeszcze przed 

osi�gni�ciem wieku emerytalnego. 

Przez szczególne warunki �rodowiska pracy nale�y rozumie� wyst�powanie takich czynników 

ryzyka, które z du�ym prawdopodobie�stwem mog� spowodowa� trwałe uszkodzenie zdrowia 

pracowników zatrudnionych w tych warunkach.  

 

został w detalach zmodyfikowany przez organizacje pracodawców, Forum Zwi�zków 

Zawodowych oraz NSZZ „Solidarno��” i przyj�ty warunkowo przez wymienione strony. 

 

Przedstawiciele OPZZ nie zaakceptowali proponowanych definicji i przedstawili własn� 

tre��: 

 

Projekt OPZZ: 

Prace w szczególnych warunkach s� to prace wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy w 

szczególnych warunkach �rodowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami 

technologicznymi je�eli nie zostały one wyeliminowane poprzez zastosowanie �rodków 

profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, a które stawiaj� przed pracownikami 

wymagania przekraczaj�ce poziom ich mo�liwo�ci jeszcze przed osi�gni�ciem wieku 

emerytalnego w stopniu utrudniaj�cym ich prac� na dotychczasowym stanowisku  

 

Powy�sza propozycja nie została zaakceptowana przez rz�d. 

 W zwi�zku z nie przekazaniem przez partnerów społecznych oraz rz�d propozycji 

wykazu rodzajów pracy, które ewentualnie miałyby zosta� rozwini�te w obowi�zuj�cych 

szczegółowych wykazach stanowisk, ustalono kolejny termin ich przekazania na 17 

sierpnia 2007 roku.  
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Zrzeszenie Zwi�zków Zawodowych Energetyków skomentowało taki stan rzeczy i 

zaproponowało zmian� filozofii dla tworzenia szczegółowych wykazów stanowisk dla 

pracy o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach uzasadniaj�c swoja 

wypowied� nast�puj�cymi argumentami: 

 

„Odnosz�c si� do prób stworzenia wykazu stanowisk jako podstawy do kwalifikowania osób je 

piastuj�cych do wczesnoemerytalnych uprawnie� nale�y zwróci� uwag� na ewentualne, 

negatywne konsekwencje, jakie z tej metody mog� wynikn��: 

1. Nale�y zauwa�y�, �e w chwili obecnej do�� powszechnym staje si� coraz bardziej 

znacz�ce zró�nicowanie warunków wykonywania pracy w zale�no�ci chocia�by od rejonu Polski, 

sytuacji finansowej zakładu pracy, czy logiki podej�cia do bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Konsekwencj� tego zró�nicowania jest fakt, �e pracownik b�d�cy na stanowisku pracy w jednym 

zakładzie mo�e mie� diametralnie ró�ne warunki jej wykonywania, co inny pracownik wykonuj�cy 

swe zadania na tym samym stanowisku, lecz w innym zakładzie. Ró�nic� mo�e powodowa� 

przykładowo zainstalowana klimatyzacja, systemy odpylaj�ce, wyciszenie pomieszcze�, stopie� 

automatyzacji itp.. Zakwalifikowanie tych pracowników jako osoby uprawnione do emerytur 

pomostowych z racji pracy na uj�tym w rozporz�dzeniu stanowisku mo�e powodowa� 

bezpodstawne uprzywilejowanie nieuprawnionych do tego osób.  

2. Inn� konsekwencj� metody polegaj�cej na kwalifikowaniu osób do wcze�niejszych 

emerytur na podstawie pracy na danych stanowiskach jest du�a fluktuacja w nazewnictwie tych�e 

stanowisk, a tak�e cz�ste zmiany polegaj�ce na ich zanikaniu lub pojawianiu si� nowych, nie 

odnotowanych dotychczas stanowisk, na których praca jest równie� na tyle ryzykowna i 

niebezpieczna, aby dawa� uprawnienia do wcze�niejszych emerytur osobom j� wykonuj�cym. 

Przykładowo fluktuacja taka mo�e nast�pi� w zwi�zku z szybko post�puj�c� automatyzacj� 

procesu pracy lub z pojawianiem si� nowych niewykorzystywanych dot�d na skal� przemysłowa 

�ródeł mocy.  

Bior�c powy�sze pod uwag� Zrzeszenie Zwi�zków Zawodowych Energetyków stoi na 

stanowisku propozycji zmodyfikowania metody kwalifikowania osób do wcze�niejszych 

uprawnie� emerytalnych. Modyfikacja ta mogłaby przykładowo polega� na przydzielaniu 

uprawnie� konkretnym osobom na podstawie orzecze� specjalnej komisji badaj�cej �rodowisko 
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pracy (lekarzy medycyny pracy, PIP), w którym jest ona wykonywania.” 

 

W konsekwencji - po spotkaniu w dniu 27 lipca 2007 roku, Zespołu ubezpiecze� 

społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz presji czasu dla 

ostatecznego rozwi�zania dla kwestii omawianych jak wy�ej do dnia 17 sierpnia 2007 

roku, zaproponowali�my Przewodnicz�cemu – Eugeniuszowi Jaroszewskiemu, 

zorganizowanie pilnego spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej w 

dniu 6 sierpnia 2007 roku, celem wypracowania i przedstawienia do naszych Central 

Zwi�zkowych jednolitego stanowiska, okre�laj�cego wymagane wykazy oraz 

zastanowienia si� nad propozycj� zmiany idei ich tworzenia.  

 


