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Według rozdzielnika 
 

PAMIĘTAMY DEPUTATY WĘGLOWE W NATURZE ORAZ  USTAWĘ O ŚWIADCZENIU 

REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA 

PRZYJĘTĄ PRZEZ SEJM 12 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

 

W wyniku postanowień tam zawartych deputatobiorcy otrzymali 4 lata temu 10.000 zł 

/dziesięć tysięcy złotych/ czyli po odliczeniu 23 procentowego VAT związanego z zakupem węgla 

7.700 zł /siedem tysięcy siedemset złotych  / netto  - 10.000 zł – 2300 zł = 7.700 zł . 

Wtedy  tona węgla kosztowała  około 800 zł . W zależności od wysokości deputatu 2,5 tony lub 

3,0 tony węgla, każdy deputatobiorca, a jest ich około 200 tysięcy zostanie od 2022 roku, 

corocznie aż do śmierci to jest około 15- 20 lat pozbawiony należnych 2500 / 3000 złotych, 

przyjmując cenę węgla 1000 zł/tonę. 

W uproszczeniu państwo zapłaciło deputatobiorcom tylko za 4 lata pozbawienia ich prawa do 

deputatu  w naturze , pomijając dalsze lata życia. 

Podkreślamy, że od 2022 r. dawni deputatobiorcy pozbawieni są rekompensaty za , nabyte  

oraz oczywiste i niezbywalne  prawo do węgla w naturze lub sprawiedliwych innych uregulowań . 

Uregulowania te,  to chociażby wliczenie wartości bezprawnie / prawo nabyte i realizowane 

przez wieki / zabranych świadczeń do  emerytury lub renty. Postulowaliśmy to z uzasadnieniami 

wielokrotnie w listach otwartych do: Sejmu, Prezydenta  Premiera i wielu innych władz. 

Nadmienia się, że sprawiedliwie i zgodnie z prawem problem deputatów rozwiązano  

w Niemczech wliczając ich wartość do  emerytur . 

Postanowienia w/w Ustawy … , są szczególnie oburzające w obecnych uwarunkowaniach 

życiowych: 

1) część emerytów przymuszono do kosztownej wymiany urządzeń grzewczych i opalania 

domów zdecydowanie droższym gazem, 

2) cena węgla wzrosła w składach opałowych na G. Śląsku nawet do około 1400 zł/tonę.   

W mniejszej niż uprzednio  liczbie punktach sprzedaży węgla w  kopalniach gdzie cena węgla 

jest znacznie niższa, wydaje się znikome ilości przy wielogodzinnym oczekiwaniu na 

załadunek co przekłada się na wysoką cenę przywozu węgla, 

3) wysoka inflacja ogólna oraz struktura wydatków emerytów przyspiesza proces 

systematycznego spadku ich stopy życiowej,   

4) wymuszone przez życie, prywatne kosztowne wizyty lekarskie -wobec zapaści publicznej 

służby zdrowia - , którym towarzyszy często konieczność korzystania z drogich taksówek, 

5) spadek solidarności ludzkiej i praktykowane zapłaty za każdą usługę – nawet zakupy 

żywności, 

6) świadomość występowania nagonki medialnej na dawny ethos pracy i osiągnięcia minionych 

lat, wypracowywane przy znacznie większym wysiłku niż obecnie – ciężka praca 

deputatobiorców w: nadgodzinach, soboty, niedziele i święta . 

7) występuje w całym okresie pandemii koronawirusa  nadumieralność seniorów , która wpływa 

na względnie niższe kwoty wypłat  dla tej grupy ludności ponoszone przez państwo. 

 Generalnie dla deputatobiorców łączna kwota świadczeń w postaci „13” oraz „14” jest 

niższa od wartości zabranych deputatów węglowych !! 

Ustawa … naruszyła podstawową zasadę, że prawa nabyte są nienaruszalne.  Deputaty to była   

przesunięta w czasie część wynagrodzenia gwarantowana w Układzie Zbiorowym Pracy dla P.W.   

 Wniosek końcowy- wobec ułomności Ustawy …. wymienionej w tytule pisma, należy 

dokonać nowych uregulowań w tej sprawie. Właściwym rozwiązaniem jest  wliczenie wartości 

deputatów węglowych do emerytury lub renty. 
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