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WIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE 
ZWI ZANE Z PRAC  W GÓRNICTWIE W OKRESIE 

MI DZYWOJENNYM W POLSCE 

Streszczenie: Górnicy podlegali przymusowi ubezpieczenia z uwagi na niezdolno  do 

pracy znacznie wcze niej, ni  zosta y wprowadzone powszechne obligatoryjne ubezpie-

czenia emerytalne. W okresie wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia emerytalnego 

posiadali dodatkowe ubezpieczenie pensyjne, z którego uzyskiwali wiadczenia z uwagi 

na niezdolno  do pracy z powodu wieku lub niepe nosprawno ci. Na takie ukszta towa-

nie si  struktury ubezpieczenia w okresie mi dzywojennym mia  wp yw przede wszyst-

kim historyczny rozwój brackich ubezpiecze  pensyjnych. Ponadto szczególnie trudne 

warunki pracy w bran y mia y by  równowa one dodatkowymi wiadczeniami w celu 

zach cenia do pracy w kopalniach. 

S owa kluczowe: górnicy, ubezpieczenia brackie, wiadczenia emerytalne. 

Wprowadzenie 

Podstawow  przes ank  nabycia prawa do wiadczenia z tytu u staro ci powi-

nien by  wiek osoby ubezpieczonej (lub okre lona liczba lat pracy, jak ma to miej-

sce w górnictwie). Jednak cz sto takimi przes ankami bywaj  inne czynniki, takie 

jak warunki pracy czy inwalidztwo (tak jest zw aszcza w górnictwie). W wielu 

przypadkach przyczyniaj  si  one do obni enia wieku emerytalnego, ale przede 

wszystkim zbli aj  one emerytur  do renty inwalidzkiej [Olszewska, 2013, s. 27]. 

W górnictwie najwcze niej rozwin y si  bran owe ubezpieczenia, które 

gwarantowa y górnikom ró ne dodatkowe wiadczenia zwi zane z ryzykiem 

niezdolno ci do pracy. Na wczesne wykszta cenie si  ubezpiecze  w bran y
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wp yw mia y przede wszystkim warunki pracy w górnictwie, powoduj ce wcze-

niejsz  ni  w innych zawodach niezdolno  do wiadczenia pracy, a tak e du o

wi ksza wypadkowo . To w a nie wiadomo  stale gro cego niebezpiecze -

stwa wywo ywa a poczucie solidarno ci, której przejawem by o tak wczesne 

powstawanie ró nych kas maj cych zapewni  górnikom dotkni tym niezdolno-

ci  do pracy rodki do dalszej egzystencji. Górnicy posiadali zatem zabezpie-

czenia z uwagi na niezdolno  do pracy zanim rozwin y si  powszechne ubez-

pieczenia spo eczne obejmuj ce pracowników wszystkich bran .

 Artyku  ma na celu omówienie wiadcze  zwi zanych z niezdolno ci  do 

pracy z uwagi na wiek i niepe nosprawno  w górnictwie w okresie mi dzywo-

jennym. Ma wskaza  na ich odr bno  oraz na to, i  dzisiejsze przywileje eme-

rytalne nie s  wy cznie pozosta o ci  po okresie PRL-u, ale ich proweniencja 

jest du o wcze niejsza. 

1.  Pocz tki ubezpiecze  w górnictwie 

Pierwszym dokumentem w zakresie dzia alno ci górniczej i zabezpieczenia 

socjalnego równie  z uwagi na wiek czy niepe nosprawno  by  wydany w 1528 r. 

Ordunek Górny. Wzorowany na wprowadzonym ju  na górno l skich terenach 

prawie zwyczajowym olkuskim, bytomskim i franko skim, sta  si  podwalin

i wzorem dla pó niejszego ustawodawstwa górniczego oraz zacz tkiem prawa 

ubezpieczeniowego. Zamieni  on istniej ce dotychczas na zasadzie dobrowolno-

ci kasy brackie w organizacje przymusowe. Postanowienia dotycz ce kas mo -

na odnale  w ka dej pó niejszej ustawie górniczej. Ze sk adek uiszczanych 

przez robotników powsta a Górno l ska Kasa Bracka w Tarnowskich Górach 

[Popio ek, 1946, s. 25]. Podobn  kas  dla górników wprowadzili gwarkowie 

olkuscy uchwa  z 13 lutego 1671 r. [Wo niczka, 1960, s. 2].  

W latach 80. XIX w. obok ubezpiecze  brackich powo ano nowe ubezpie-

czenia. Prusy by y pierwszym pa stwem, które wyda o 22 czerwca 1889 r. ustaw

o ubezpieczeniach emerytalnych. Mia y one charakter powszechny i obligatoryj-

ny, a by y wzorowane na ubezpieczeniu brackim, które nie zosta o zlikwidowane. 

Górnicze ubezpieczenie pensyjne sta o si  odt d dodatkowym ubezpieczeniem 

emerytalnym, istniej cym obok powszechnego. Przy czym uzyskanie wiadcze

z pierwszego warunkowane by o niezdolno ci  do pracy w górnictwie, natomiast 

drugiego – wiekiem. wiadczenia z ubezpieczenia brackiego by y wy sze od 

wiadcze  z ubezpieczenia powszechnego [Wanatowicz, 1999, s. 11].  
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W by ym Królestwie Kongresowym równie  istnia o ubezpieczenie eme-

rytalne górników. Organizacja ogólna wydana w 1816 r. w Kielcach przewi-

dywa a m.in. zapewnienie górnikom rodków w razie staro ci i mierci. Eme-

rytur  mo na by o otrzyma  pod warunkiem regularnego op acania sk adek, 

gdy uleg o si  kalectwu w czasie pracy oraz po 40 latach nieprzerwanej pracy. 

Po 10 latach wyp acano emerytur  w wysoko ci 1/6 zarobku, po 20 – 1/4, po 

30 latach – 1/3, po 40 latach – 1/2 [Marzec, 1987, s. 14]. W by ym zaborze 

austriackim kasy istnia y przy poszczególnych kopalniach. Nast pnie kasy brac-

kie by y zak adane na podstawie austriackiej powszechnej ustawy górniczej  

z 1854 r., nak adaj cej na posiadaczy kopal  obowi zek zak adania kas brackich 

[Wo niczka, 1960, s. 2].  

W zaborze rosyjskim z kolei ustawy górnicze z 1893 r. pozwala y na zak a-

danie kas w prywatnych górniczych zak adach przemys owych za wspóln  zgod

w a cicieli i robotników na zasadach dobrowolno ci. Na mocy ustawy z 1903 r.  

o pracy w przemy le nabra y one g ównie charakteru instytucji ubezpieczenia 

emerytalnego. Na dochody sk ada y si  sk adki robotników, wk ady przedsi -

biorstwa oraz dochody z maj tku. Emerytura przys ugiwa a górnikom niezdol-

nym do pracy do czasu odzyskania zdolno ci do pracy lub do ywotnio. Wyso-

ko wiadczenia ustala  zarz d kasy, bior c pod uwag  okres pracy i wysoko

zarobków [Fischlowitz, 1935, s. 639].  

Po I wojnie wiatowej ubezpieczenie górnicze znajdowa o si  w stanie cha-

osu. Na terenie powstaj cego pa stwa istnia y jak wskazano trzy ró ne systemy 

ubezpieczenia górniczego, odziedziczone po pa stwach zaborczych, ró ni ce si

mi dzy sob  oraz niepowi zane ci lejszymi w z ami zale no ci. 

2. Ubezpieczenie emerytalne górników na Górnym l sku 

Na Górnym l sku w okresie powojennym pozosta o zachowane podwójne 

ubezpieczenie. Niezale nie bowiem od ubezpieczenia brackiego górnicy podle-

gali równie  ubezpieczeniu robotniczemu na wypadek inwalidztwa, staro ci  

i mierci, które funkcjonowa o zgodnie z niemieck  ordynacj  ubezpieczeniow

z 1911 r. Obowi zek jej wykonywania na tym terenie na o y a polsko-niemiecka 

konwencja górno l ska z 1922 r. Dodatkowo status autonomiczny województwa 

l skiego sprawi , i  ubezpieczenia spo eczne znalaz y si  w kompetencji Sejmu 

l skiego. Sejm l ski ustaw  z 31 stycznia 1923 r. obni y  wiek przyznania 

renty starczej do 60 lat (równocze nie musia o wyst pi  inwalidztwo fizyczne, 

tj. niezdolno  do zapracowania 1/3 tego, co zarabiaj  osoby zdrowe w tej samej 

okolicy i z tymi samymi umiej tno ciami zawodowymi), powi kszaj c w ten 
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sposób znacznie zakres uprawnionych do wiadcze . Okres wyczekiwania wy-

magany do renty starczej równocze nie zmniejszono sze ciokrotnie, z 1200 

sk adek tygodniowych na 200 [Wy nikiewicz, 1938, s. 26-27]. Renta sk ada a si

z cz ci wyp acanej z funduszy ubezpieczeniowych oraz z dodatku pa stwowego 

wynosz cego 100 z  rocznie, udzielanego ze skarbu l skiego. Cz  renty wyp a-

cana przez ubezpieczenie sk ada a si  z kwoty sta ej wynosz cej 160 z  rocznie 

(plus dodatek specjalny w wysoko ci 26 z ) oraz z kwoty wzrostu, rosn cej pro-

porcjonalnie do czasu przebytego w ubezpieczeniu i do wysoko ci policzalnego 

zarobku. Dodatkowo w przypadku posiadania dzieci poni ej 18. roku ycia 

przys ugiwa  dodatek w wysoko ci 1/10 renty zasadniczej na ka de dziecko  

(z zastrze eniem, e renta wraz z dodatkiem na dzieci nie mo e przekroczy

pó torakrotnej kwoty renty zasadniczej) [Wy nikiewicz i R ewski, 1936, s. 64]. 

Przeci tna wysoko wiadczenia po 20 latach ubezpieczenia w najwy szej gru-

pie zarobkowej (przy zarobku powy ej 1980 z  rocznie) wynosi a ok. 34 z  mie-

si cznie [Szymanko, 1932, s. 162]. Rent  inwalidzk  przyznawano tak e przej-

ciowo ubezpieczonym, którzy chorowali d u ej ni  26 tygodni, na czas 

dalszego leczenia choroby, pocz wszy od 27. tygodnia, oraz ubezpieczonym, 

którzy po ustaniu wyp acania zasi ku chorobowego byli nadal inwalidami [Wy -

nikiewicz i R ewski, 1936, s. 60]. W ramach tego systemu powszechnego górni-

kom przys ugiwa y wiadczenia jak w pozosta ych bran ach. Generalnie jednak 

zasady powszechnego ubezpieczenia spo ecznego na Górnym l sku by y ko-

rzystniejsze od obowi zuj cych na pozosta ym obszarze RP i analogicznych prze-

pisów w Niemczech [Wy nikiewicz, 1938, s. 89]. Uchwalona 28 marca 1933 r. 

tzw. ustawa scaleniowa na Górnym l sku w omawianej materii zachowa a status 

quo. Powodem tego by  fakt, e uprawnienia ubezpieczonych gwarantowane przez 

obowi zuj ce przepisy by y korzystniejsze od tych z ustawy scaleniowej. Za

z uregulowa  mi dzynarodowych wynika o, e dotychczasowe przepisy w zakre-

sie ubezpieczenia spo ecznego mog  zosta  zast pione jedynie przepisami ko-

rzystniejszymi [Malaka, 2013, s. 17].  

Na terenie Górnego l ska dodatkowo funkcjonowa y specjalne górnicze 

ubezpieczenia inwalidzkie (tzw. pensyjne ubezpieczenia brackie), które obej-

mowa y jednak tylko pracowników fizycznych. Po przy czeniu cz ci Górnego 

l ska do Polski obszar funkcjonuj cej dotychczas Górno l skiej Spó ki Brac-

kiej zosta  podzielony na Polsk  i Niemcy. Funkcjonowanie tej instytucji regu-

lowa a ustawa o bractwach górniczych z 17 czerwca 1912 r. (ustawa ta stanowi a

podstaw  funkcjonowania spó ki do 1939 r.). 26 sierpnia 1922 r. specjalny uk ad

polsko-niemiecki (art. 214 konwencji genewskiej) doprowadzi  do podzia u

i powstania dwóch instytucji: 
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– Spó ki Brackiej w Tarnowskich Górach, 

– Oberschlesische Knappschaft w Gliwicach. 

Dodatkowo na terenie Górnego l ska funkcjonowa o Pszczy skie Bractwo 

Górnicze. Obowi zkiem ubezpieczenia pensyjnego w nim byli obj ci robotnicy 

(b d cy cz onkami kasy chorych), którzy byli zatrudnieni w kopalniach ksi cia 

pszczy skiego [Wanatowicz, 1971, s. 188].  

Organizacja Spó ki Brackiej oraz Pszczy skiego Bractwa Górniczego opar-

ta by a na jednakowych zasadach, z drobnymi ró nicami. Instytucje ubezpiecze-

nia górniczego mia y szeroki samorz d. Wi ksza cz  organów stanowi cych  

i wykonawczych pochodzi a z wyborów dokonywanych przez ubezpieczonych 

oraz przedstawicieli pracodawców. By y to organy przewa nie kolegialne [Wo-

niczka, 1949, s. 67]. Starsi braccy (wybierani przez robotników, byli po redni-

kami pomi dzy instytucj  ubezpieczeniow  a ubezpieczonym) razem z przed-

stawicielami zak adów pracy tworzyli walne zebranie, b d ce niejako parlamen-

tem wiata górniczego. Walne zebranie uchwala o statut, bud et, wybiera o

i kontrolowa o dalsze organy i komisje. Najwa niejszym z tych organów by

zarz d instytucji, b d cy cia em wykonawczym [Wo niczka, 1988, s. 58]. 

Sytuacja gospodarcza na pocz tku lat 20. XX w. nie sprzyja a rozwojowi 

ubezpiecze  brackich. Inflacja zniszczy a ca y ich misternie u o ony system 

finansowy. Spadek maj tku Górno l skiej Spó ki Brackiej nast pi  ju  w wyniku 

I wojny wiatowej, gdy  udzieli a ona rz dowi niemieckiemu wielu wysokich 

po yczek, które nigdy nie zosta y sp acone. G ówn  jednak przyczyn  pogarsza-

j cej si  sytuacji finansowej by a inflacja, która wyst pi a po zako czeniu wojny 

i trwa a przez nast pne lata, przybieraj c coraz wi ksze rozmiary. W Pszczy -

skim Bractwie Górniczym sytuacja finansowa w omawianym okresie by a ko-

rzystniejsza, lecz ogólne tendencje spadku maj tku by y podobne. Inflacja nisz-

czy a rezerwy, a papiery warto ciowe i gotówka zdeponowane w Niemczech  

w wi kszej cz ci zosta y utracone. Jednocze nie ze spadkiem dochodów i trud-

n  sytuacj  spó ek brackich pojawi o si  nowe obci enie finansowe. W wyniku 

dzia a  wojennych obok pensjonistów chorobowych i wypadkowych pojawi a

si  nowa kategoria – pensjonistów wojennych (inwalidzi, wdowy, sieroty). Do 

tego po przyznaniu powsta com l skim takich samych praw jak uczestnikom 

wojny dosz y nowe obci enia [Wy nikiewicz i R ewski, 1936, s. 82 i nast.]. 

Przystosowanie ustroju i organizacji bractw do nowych warunków geopoli-

tycznych mia o charakter czysto nominalny. Bractwom nadano polskie nazwy  

i statuty w j zyku polskim: 

– dla Spó ki Brackiej w Tarnowskich Górach – Statut Spó ki Brackiej wg uchwa-

y Walnego Zebrania z 28 lutego 1925 r.; 
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– dla Pszczy skiego Bractwa Górniczego – statut Pszczy skiego Bractwa Gór-

niczego wg uchwa y Walnego Zebrania z 7 listopada 1925 r. [Wanatowicz, 

1973, s. 30]. 

W obu statutach znalaz y si  wymagania znajomo ci j zyka polskiego i po-

siadania obywatelstwa polskiego dla starszych brackich i cz onków poszczegól-

nych organów bractw. Natomiast kompetencje nadzorcze od w adz niemieckich 

przej y: 

– Ministerstwo Przemys u i Handlu w Warszawie, 

– Wy szy Urz d Górniczy w Katowicach,

a od 1 kwietnia 1934 r.: 

– Ministerstwo Opieki Spo ecznej w Warszawie, 

– Urz d Województwa l skiego w Katowicach [Wanatowicz, 1973, s. 56-57]. 

Zadaniem nadzoru by o przestrzeganie, by w finansach bractw zachowany 

by  stan równowagi.

Górnicze ubezpieczenie pensyjne obejmowa o ubezpieczenie na wypadek 

inwalidztwa zawodowego, mierci oraz ubezpieczenie pozosta ych cz onków

rodziny. By o ono przymusowe. Obowi zkowi ubezpieczenia podlegali robotni-

cy fizyczni zatrudnieni przy eksploatacji górniczej, robotnicy niektórych hut 

oraz robotnicy zatrudnieni w administracji instytucji ubezpieczeniowych oraz jej 

zak adach. Warunkiem przyj cia do ubezpieczenia by o uko czenie 16 lat oraz 

nieprzekroczenie 40. roku ycia, a tak e dobry stan zdrowia potwierdzony orze-

czeniem lekarza brackiego (oceniano nie tylko ogólny stan zdrowia, ale równie

wszelkie wady i u omno ci zmniejszaj ce zdolno  do wykonywania pracy za-

wodowej, które mog y przyspieszy  inwalidztwo). Je eli przyst puj cy do ubez-

pieczenia ukry  istotne informacje przed lekarzem, a powsta e inwalidztwo by o

z tym zwi zane, wtedy nast powa o anulowanie ubezpieczenia i przepadek 

wp aconych sk adek. Dobrowolnie ubezpieczeniem pensyjnym mogli zosta

obj ci tylko cz onkowie brackich kas chorych, którzy nie mogli zosta  przyj ci

do tego ubezpieczenia ze wzgl du na stan zdrowia pod warunkiem uprzednio co 

najmniej 5-letniego ubezpieczenia w brackiej kasie chorych i nieuko czenia

45. roku ycia [Szymanko, 1932, s. 162-163]. Wszystkie osoby nale ce do kasy 

pensyjnej obu instytucji dzieli y si  na dwie podstawowe grupy: niepobieraj -

cych wiadczenia oraz pobieraj cych, czyli pensjonistów. Pensjoni ci pobierali 

wiadczenia i nie mieli ju adnych zobowi za  ubezpieczeniowych. 

Podstaw  ubezpieczenia stanowi y sk adki. By y one pobierane wed ug klas 

zarobkowych, w odsetkach od zarobków ustalonych dla danej klasy. Wszyscy 

ubezpieczeni podzieleni zostali na 6 klas (w Pszczy skim Bractwie Górniczym na 

5) na podstawie ich miesi cznych zarobków (w Spó ce Brackiej ponad 60% ubez-
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pieczonych op aca o sk adki od najwy szej – 6. klasy – zarobki ponad 225 z )

[Wieniawa-Chmielewski, 1934, s. 535]. Sk adki te nie zawsze by y jednakowe  

i waha y si  w Spó ce Brackiej od 8 do 12% zarobku danej klasy, a w Pszczy -

skim Bractwie Górniczym dochodzi y nawet do 16,7% zarobku. Najwy sza 

sk adka w Spó ce Brackiej wynosi a 30 z  miesi cznie. Górn  granic  zarobku 

stanowi o do 1939 r. 240 z  miesi cznie (od zarobku przekraczaj cego t  granic

sk adek nie obliczano). Sk adk  p acili pracodawca i pracownik w równych cz -

ciach [Wo niczka, 1949, s. 71-73]. 

Uzyskanie prawa do renty inwalidzkiej w ubezpieczeniu brackim by o uza-

le nione od spe niania okre lonych warunków. Ubezpieczony musia  przeby

okres wyczekiwania (36 miesi cy sk adkowych, które nie by y jednak wymaga-

ne, gdy przyczyn  inwalidztwa by  wypadek przy pracy) oraz musia a powsta

niezdolno  do pracy zawodowej. Statut Spó ki Brackiej wyra nie wskazywa ,

komu przys uguje prawo do renty: „Pensje inwalidzk  otrzyma, kto na stale 

utraci zdolno  zawodow , lub po wyczerpaniu opieki lekarskiej udzielanej mu 

(w górniczej kasie chorych) nie odzyska  jeszcze zdolno ci zawodowej, w ostat-

nim wypadku na dalszy czas niezdolno ci. Przez zdolno  zawodow  rozumie 

si  zdolno  do pracy w zak adach brackich, któr  cz onek wy cznie lub prze-

wa nie wykonywa  wzgl dnie do pracy równowarto ciowej na zak adach brac-

kich tego samego rodzaju, powoduj cej obowi zkowe cz onkostwo w kasie pen-

syjnej” [Szymanko, 1932, s. 164].

W Spó ce Brackiej pensja sk ada a si  z dwóch zasadniczych elementów.  

Z kwoty sta ej dla wszystkich rent (tzw. wys uga inwalidzka) oraz z kwoty zmien-

nej, wzrastaj cej w zale no ci od czasu pozostawania ubezpieczonego w ubezpie-

czeniu, jak równie  od klasy zarobkowej, od której by y op acane sk adki. Z kolei 

w Pszczy skim Bractwie Górniczym wysoko  pensji by a wprost uzale niona od 

d ugo ci trwania ubezpieczenia i od klasy zarobkowej, od której p acone by y

sk adki. Przeci tna wysoko wiadczenia pensyjnego wynosi a w latach 1924- 

-1933 – 55, 61 z , wykazuj c od tego czasu tendencj  zni kow . W 1935 r. pensja 

inwalidzka wynosi a 50,22 miesi cznie, a w 1938 r. ju  tylko 49,20. W rozwoju 

ustawodawstwa brackiego wyst pi y wi c wyra nie dwa okresy. Do 1931 r. domi-

nowa a tendencja do rozszerzania wiadcze  i liberalizowania warunków ich 

otrzymania. Natomiast od 1932 r., pod wp ywem narastaj cego na Górnym l sku

kryzysu gospodarczego, nast pi  w ustawodawstwie bractw wyra ny regres, który 

utrzymywa  si  do ko ca lat 30. [Lechowicz, 1934, s. 525].  

Znaczenie ekonomiczne brackiego ubezpieczenia pensyjnego by o istotne 

dla górników, gdy  poziom wiadcze  z kas brackich by  przeci tnie o ok. 30% 

wy szy od wiadcze  z powszechnego ubezpieczenia emerytalnego oraz by y
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one udzielane na warunkach agodniejszych. Przeci tnie wiadczenie to otrzy-

mywa o si  od 53. roku ycia, podczas gdy w innych zawodach niezdolno  do 

pracy wyst powa a z regu y po uko czeniu 60 lat [AP Katowice, CZPW].  

3. Ubezpieczenia emerytalne górników w Zag biu D browskim 

Po powstaniu pa stwa polskiego stan prawny ubezpiecze  brackich nie 

uleg  zmianie. Funkcjonowa y lu ne kasy maj ce statuty oparte na starych statu-

tach rosyjskich, uzupe nione jedynie nowymi regulaminami. W Zag biu D -

browskim kasy brackie przetrwa y okres wojny, lecz straci y ca y swój maj tek, 

który zosta  wywieziony do Rosji. Zasadniczym wiadczeniem by a emerytura. 

Przys ugiwa a ona górnikom niezdolnym do pracy do czasu odzyskania zdolno-

ci do pracy lub do ywotnio. Wysoko  emerytur ustala  zarz d kasy, a wyso-

ko  sk adki wynosi a od 3% do 6% zarobku. W latach 1926-1928 okr gowy 

inspektor pracy przeprowadzi  reform  kas w Zag biu D browskim. Wi kszo

kas przesz a na system udzielania jednorazowych zapomóg, skapitalizowanych, 

a zrezygnowa a z pensyjnych, periodycznych wiadcze  [Wanatowicz, 1999,  

s. 22]. Wysoko  odpraw by a zale na od liczby lat pracy w przedsi biorstwie.

Za ka dy rok pracy przypada a okre lona stawka, wi ksza w razie przyznawania 

odprawy z tytu u inwalidztwa [Fischlowitz, 1935, s. 639]. Od 1930 r. rozpocz o

si  za amanie finansowe kas d browskich. Przyczyn  by o zmniejszanie si  li-

czebno ci za óg, unicestwienie maj tku kas przez pracuj cych w zarz dzie pra-

codawców oraz podj cie dzia alno ci wiadczeniowej znacznie przerastaj cej 

mo liwo ci [Marzec, 1987 s. 15]. Wobec tego uznano, e pozostawienie istnie-

j cego stanu rzeczy bez dzia a  naprawczych musi doprowadzi  do stopniowej 

likwidacji kas. 

Sytuacj  górników w Zag biu D browskim zmieni a uchwalona 28 marca 

1933 r. tzw. ustawa scaleniowa, która m.in. scala a i ujednolica a ubezpieczenia 

emerytalne. Sytuacja górników na tych terenach zosta a uregulowana w analo-

giczny sposób jak innych grup ubezpieczonych (jednak sk adka p acona przez 

górników i hutników by a wy sza – 5,6% – ni  pozosta ych robotników – 5,2%). 

Granice wieku ustalono na 65 lat, a okres wyczekiwania na 200 tygodni sk ad-

kowych (do tego czasu na terenie Zag bia nie funkcjonowa o powszechne 

ubezpieczenie emerytalne innych grup zawodowych). Uznano jednak du  rol

spo eczn  i gospodarcz  kas, które zapewnia y przez lata rodki utrzymania gór-

nikom niezdolnym do pracy. Doceniaj c to, wprowadzono do wskazanej ustawy 

przepis dotycz cy kas brackich w Zag biu D browskim. Mianowicie w art. 304 
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przewidziano, e „zasady dalszego prowadzenia kas brackich (…) zakres wiad-

cze  tych kas, ich organizacj  wzgl dnie zasady likwidacji tych kas oraz roz o-

enie powsta ych z tych tytu ów ci arów na pracodawców, cz onków kas oraz 

ewentualnie na zak ad Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników ustali Minister 

Opieki Spo ecznej w drodze rozporz dzenia, przyczem renty, wyp acane przez 

te kasy przed 1 stycznia 1933 r., nie mog  by  zmniejszone” [Ustawa o ubezpie-

czeniu spo ecznym].

Rozporz dzenie takie zosta o wydane przez ministra opieki spo ecznej

w dniu 27 sierpnia 1935 r. o ubezpieczeniu brackiem w powiecie b dzi skim. 

Powo ywa o ono do ycia nowe ubezpieczenie brackie jako ubezpieczenie do-

datkowe, obok ubezpieczenia emerytalnego robotników. Na jego podstawie 

zlikwidowano kasy brackie, a w ich miejsce powo ano now  instytucj : Kas

Bratni  Zag bia D browskiego. Nawi zuj c do tradycji dotychczasowych kas 

brackich wprowadzono instytucj  Zarz dów Obwodowych przy poszczególnych 

przedsi biorstwach górniczo-hutniczych jako organów reprezentuj cych interesy 

ubezpieczenia brackiego w rodowisku lokalnym danego przedsi biorstwa. Na-

st pnym organem by o walne zebranie, sk adaj ce si  z cz onków zarz dów

obwodowych i posiadaj ce kompetencje: 

– uchwalania zmian statutu, 

– wyboru cz onków zarz du g ównego, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej, 

– uchwalania sprawozda  rocznych i preliminarzy bud etowych, 

– uchwalania kupna, sprzeda y i obci enia maj tku nieruchomego [Mamro-

towa, 1935, s. 386]. 

Zarz d g ówny powo ywa  z kolei dyrektora kasy. 

Kasa Bratnia Zag bia D browskiego finansowana by a ca kowicie ze sk a-

dek i opiera a si  na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego. Sk adk  ubezpie-

czeniow  zostali obci eni wy cznie górnicy (pracodawcy zostali zobowi zani 

do pokrywania ci arów z tytu u uprawnie  nabytych przez ubezpieczonych  

w ubezpieczeniu brackim Zag bia przed 1 wrze nia 1935 r.). Sk adka ustalona 

zosta a w sta ych kwotach miesi cznych, niezale nych od wieku, ilo ci dni 

przepracowanych w miesi cu oraz zarobku ubezpieczonych (3,30 z  miesi cznie

od ubezpieczonych m czyzn i 1,60 miesi cznie od kobiet). Obowi zek potr -

cenia sk adki spoczywa  na pracodawcy, a w razie niedokonania potr cenia

sk adka musia a by  wp acona przez ubezpieczonego. W zamian za jej op acanie

ubezpieczeni po okresie wyczekiwania (24 miesi ce sk adkowe) nabywali prawo 

do odprawy, je eli stawali si  trwale niezdolni do wykonywania pracy zawodo-

wej z powodu wypadku w zatrudnieniu, choroby, u omno ci fizycznej lub umy-

s owej, b d  te  wskutek upadku si  fizycznych lub umys owych [AP Kat. Kasa 
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Bratnia Górników w Sosnowcu]. Odprawa wynosi a po 24 miesi cach 100 z , po 

96 miesi cach – 400 z , po 168 miesi cach – 604 z , po 216 miesi cach – 900 z ,

a po 300 miesi cach – 1600 z . Nast pnie mia a wzrasta  za ka de dalsze 12 mie-

si cy sk adkowych o 100 z  [Fischlowitz, 1935 s. 644]. wiadczenia te by y ni sze

ni  we wcze niejszych kasach, lecz wy sze od wiadcze  z powszechnego syste-

mu emerytalnego. 

Obowi zkiem ubezpieczenia zostali obj ci wszyscy robotnicy zak adów,

w których dzia a y dawne kasy. Dano tak e mo liwo  przyst pienia do ubez-

pieczenia zak adów pracy innych przedsi biorstw górniczo-hutniczych i to nie 

tylko w powiecie b dzi skim. Ubezpieczenie to z chwil  przyst pienia do niego 

na warunkach okre lonych w rozporz dzeniu stawa o si  dla robotnika danego 

przedsi biorstwa obowi zkiem. Kasa obj a ponad 90% górników Zag bia D -

browskiego, dlatego e wprowadzono dwa ograniczenia. Pierwsze podyktowane 

by o wzgl dami techniczno-ubezpieczeniowymi, nie dopuszczono mianowicie 

do ubezpieczenia osób, które w chwili obj cia po raz pierwszy zatrudnienia 

przekroczy y 44. rok ycia. Drugie z kolei wyklucza o osoby, które w danym 

miesi cu kalendarzowym pozostawa y w stosunku pracy krócej ni  jeden ty-

dzie  [Mamrotowa, 1935, s. 383].  

Na mocy rozporz dzenia z 31 sierpnia 1938 r. w ustawodawstwie kasy 

wprowadzono przepis, e wiek 60 lat uprawnia w tym samym stopniu co inwa-

lidztwo do uzyskania odprawy. Na mocy wskazanego rozporz dzenia dzia al-

no  kasy zosta a ponadto rozci gni ta na Zag bie Krakowskie oraz jedyn

kopalni  na l sku Cieszy skim – w Czechowicach-Dziedzicach. Dokonano 

tak e zmiany nazwy na Kasa Bratnia Górników [Wanatowicz, 1999, s. 25-26].  

Wojna przerwa a dzia alno  dodatkowych instytucji górniczych. Zosta y

one wcielone do niemieckiego systemu ubezpiecze  górniczych reprezentowa-

nego przez Bractwo Górnicze Rzeszy. W zakresie ubezpieczenia pensyjnego 

obowi zkowi ubezpieczenia podlegali wszyscy pracownicy górnictwa bez ró ni-

cy p ci i wieku. Sk adki do ubezpieczenia górników wynosi y do ko ca 1942 r. 

ok. 9% zarobku, a od 1943 r. 18,5% zarobku. Prócz pensji inwalidzkiej wprowa-

dzono pensj  starcz  przyznawan  ubezpieczonemu bez badania lekarskiego  

w razie uko czenia 50. roku ycia oraz przebycia w ubezpieczeniu pensyjnym 

300 miesi cy sk adkowych [Wo niczka, 1988, s. 63-64]. Po wojnie pensyjne 

ubezpieczenia brackie funkcjonowa y do lat 50. W okresie PRL-u szczególne 

znaczenie górnictwa dla gospodarki oraz du e obci enie trudn  prac  górnicz

spowodowa y wprowadzenie dla tej grupy odr bnych przepisów ubezpieczenio-

wych po likwidacji ubezpiecze  brackich. 
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Podsumowanie

Górnicy, jak wykazano w opracowaniu, w okresie mi dzywojennym mieli 

lepsze zabezpieczenie w razie staro ci i niepe nosprawno ci ni  pozostali robotni-

cy. Oprócz bowiem wiadcze  z powszechnego systemu emerytalnego mieli swo-

je dodatkowe wiadczenia z pensyjnego ubezpieczenia brackiego. Najkorzystniej 

kszta towa a si  sytuacja górników na Górnym l sku, gdzie mieli oni (jak pozo-

stali robotnicy w tym regionie) prawo do renty starczej od 60. roku ycia. Jednak 

nale y te  zauwa y , i  po wej ciu w ycie ustawy scaleniowej pracownicy umy-

s owi mieli o wiele korzystniejsz  sytuacj  w omawianej materii.  

Nabywali bowiem oni prawo do renty po odpowiednim okresie wyczekiwa-

nia, je eli po up ywie 26 tygodni choroby byli nadal niezdolni do pracy. Natomiast 

renta starcza przewidziana by a dla osób z okresem wyczekiwania 60 miesi cy

sk adkowych i po osi gni ciu 65 lat przez m czyzn i 60 lat przez kobiety, z mo -

liwo ci  obni enia wieku emerytalnego o 5 lat, je eli udokumentowano okres 

ubezpieczenia 40 lat dla m czyzn i 35 lat dla kobiet [Olszewska, 2013, s. 30]. 

Obecnie górnicza emerytura przys uguje pracownikowi, który uko czy

55 lat ycia (po spe nieniu dodatkowych warunków zwi zanych z okresem pracy 

górniczej oraz nieprzyst pieniem do otwartego funduszu emerytalnego). Wiek 

emerytalny mo e by  obni ony do 50 lat w przypadku kobiet maj cych co naj-

mniej 20 lat, a m czyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorz dnej,  

w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Ponadto prawo do górniczej emerytu-

ry, bez wzgl du na wiek i zajmowane stanowisko, przys uguje pracownikom, 

którzy prac  górnicz  wykonywali pod ziemi  stale i w pe nym wymiarze czasu 

pracy przez okres wynosz cy co najmniej 25 lat [Ustawa o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych]. Na podobne przywileje mog  liczy

pracownicy s u b mundurowych, którym emerytura przys uguje po uko czeniu  

55 lat i 25 latach s u by. Dodatkowo emerytury mundurowe s  op acane z bud e-

tu, gdy  pracownicy tych s u b nie p ac  sk adek na ubezpieczenia spo eczne. Na 

podobne przywileje zwi zane z wcze niejszym prawem do emerytury mog  rów-

nie  liczy  równie  inne grupy zawodowe, np. s dziowie i prokuratorzy. 

Wspó czesne prawo górników do wcze niejszego przechodzenia na emery-

tur  ma jednak, jak wykazano w artykule, swoj  proweniencj  ju  w okresie 

mi dzywojennym. 
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RETIREMENT BENEFITS RELATED TO WORK IN MINING  
DURING THE INTERWAR PERIOD IN POLAND 

Summary: The miners had compulsory insurance due to the inability to work much 

earlier than has been introduced general compulsory pension insurance. The miners in 

the period introduction of a universal pension scheme had additional insurance pensyjne 

from which to obtain an benefit due to the inability to work because of age or disability. 

On the formation of the structure of insurance in the interwar period was influenced 

mainly by the historical development of insurance brackich pensyjnych. Furthermore 

particularly difficult working conditions in the industry were to be balanced by addition-

al benefits to encourage work in the mines. 

Keywords: miners, Brackie insurance, retirement benefits. 




