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Prezydent RP
Sejm, Senat
Premier
Kluby parlamentarne, posłowie, senatorzy - według rozdzielnika

List otwarty
Dotyczy: rekompensaty dla najstarszych emerytów i rencistów /wdów/
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 27 grudnia 2021 r. „Pamiętamy deputaty
węglowe w naturze oraz Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla przyjętą przez Sejm 12 października 2017”,
skierowanego do adresatów jak wyżej, prosimy o poinformowanie nas o aktualnym
stanie prac legislacyjnych.
Przypominamy, że dodatkowe aspekty sprawy zawarte są w liście otwartym
„Pożegnanie deputatów węglowych?!, z dnia 25 listopada 2017 r. wysłanym również
do najwyższych władz państwowych.
Mamy nadzieję, że obecny Sejm, Senat, Rząd cechuje większe poczucie
sprawiedliwości stanowiącej fundament dobrego prawa.
Proponowane uprzednio rozwiązanie to jest wliczenie wartości deputatów węglowych
do świadczeń emerytalno-rentowych otrzymywanych przez deputatatobiorców, może
mieć alternatywne rozwiązanie poprzez ponowne uchwalenie „Ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym ...” uwzględniając obecną wartość zabranych deputatów oraz
dalszą długość życia deputatobiorców.
Rozwiązanie to ma godną uwagi zaletę w postaci gotowych wykazów osób
upoważnionych do rekompensaty, którzy skorzystali z postanowień Ustawy … z 2017
roku. Pracochłonne procedury zostały już w zasadzie wykonane, została tylko prosta
i nieuciążliwa aktualizacja.

Podkreślamy fakt, że wyjątkowa duża nadumieralność seniorów znacząco obniżyła
liczbę przyszłych świadczeniobiorców w porównaniu z 2017/2018 rokiem
i z naddatkiem niweluje skutki podwyżek cen węgla przez kopalnie, które są
stosunkowo niewielkie - w przeciwieństwie do składów opałowych. Największe wzrosty
liczby zgonów w dwóch ostatnich latach odnotowano wśród osób w wieku ponad
70 lat, czyli w grupie wiekowej omawianych deputatobiorców. Nasila się zjawisko
pogłębionego ubóstwa energetycznego wśród osób, które otrzymały rekompensatę
w wyniku Ustawy … z 2017 r.
W stanie rzeczy przedstawionym w niniejszym liście otwartym i uprzedniej
korespondencji, uchwalenie wnioskowanej ponownej rekompensaty uważamy za akt
sprawiedliwości, koniecznej i w pełni uzasadnionej.
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