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Szanowny Panie Premierze,
W dniu 12 października 2017 roku Sejm przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla z dnia 12 października 2017 roku.
Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy, miała ona na celu zrekompensować straty finansowe
poniesione przez osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, na podstawie
układów zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień i utraciły to uprawnienie wskutek
wypowiedzenia w tym zakresie układów zbiorowych pracy oraz porozumień.
Niestety zakres ustawy nie objął dużej, bo prawie 12 tysięcznej grupy emerytów i rencistów
górniczych, którym prawo do bezpłatnego deputatu węglowego zostało zawieszone, bądź wypowiedziane
przez spółki węglowe. W związku z tym, przechodząc na emeryturę lub rentę w latach 2015-2017 zostali oni
pozbawieni tego świadczenia.
Jestem byłym pracownikiem przedsiębiorstwa górniczego, który nie otrzymuje ekwiwalentu
pieniężnego za bezpłatny deputat węglowy z budżetu państwa poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Nie otrzymałem również jednorazowej rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego deputatu
węglowego w ramach powołanej wyżej ustawy.
Środowisko emerytów górniczych, pomimo wprowadzenia wyżej powołanej ustawy, zostało po raz
kolejny podzielone. Są emeryci, którzy otrzymują dalej świadczenie z budżetu państwa, ci którzy otrzymali
świadczenie rekompensacyjne oraz my prawie - 12 tysięczna rzesza emerytów i rencistów górniczych, o
których rząd zapomniał.
Zwracam się do Pana Premiera z apelem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do
rekompensaty utraconych przeze mnie świadczeń z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.
Już po wejściu w życie ustawy – Minister Energii odpowiadając w Sejmie na pytania posłów opozycji
- deklarował, że ciężar wypłaty tego świadczenia mogą podjąć spółki węglowe „i to jest kwestia wyniku
finansowego poszczególnych spółek”.
Dziś -kiedy słyszymy o bardzo dobrych wynikach spółek węglowych - wydaje się, że jest to doskonały
moment, aby wypłacić nam pieniądze za utracony deputat węglowy.
Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska Pana Premiera na adres wskazany wyżej.
Z poważaniem
…………………………………………………………….…
(podpis)

