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 Szanowny Panie Ministrze  

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich 

kierowane są skargi od emerytów i rencistów górniczych, które dotyczą niejednolitych 

przepisów regulujących prawo do deputatu węglowego. 

Byli pracownicy przedsiębiorstw górniczych w pismach do Rzecznika podnoszą, że 

wypłata deputatu węglowego jest obecnie różnie traktowana w różnych spółkach 

węglowych. Emeryci zostali podzieleni na tych, którzy otrzymują deputat węglowy, tych, 

którym go zabrano i tych, którzy deputatu węglowego w ogóle nie dostają.  

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. uchwalą nr 875/2014 z dnia 19 września 2014 

r. podjął decyzję o likwidacji prawa emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób 

do bezpłatnego węgla począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. i w tym celu wypowiedział 

związkom zawodowym - sygnatariuszom porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. - to 

porozumienie w części dotyczącej prawa do bezpłatnego węgla.  

Na skutek Porozumienia z dnia 17 listopada 2014 r., zawartego pomiędzy zarządem 

Katowickiego Holdingu Węglowego oraz zakładowymi organizacjami związkowymi, na 

okres trzech lat zawieszone zostało stosowanie m.in. § 8 załącznika nr 18, co w praktyce 

oznacza, że w latach 2015-2017 emerytom, rencistom i innym osobom nie będącym 

pracownikami (w tym wdowom i wdowcom, sierotom i innym osobom uprawnionym do 

renty rodzinnej po byłych pracownikach KHW S.A.) węgiel deputatowy nie będzie 

wydawany. 

Warszawa, dnia 14 marca 2016 r.  

 

Pan 

Krzysztof Tchórzewski 

Minister Energii 

Ministerstwo Energii 
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Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") w dniu 16.09.2015 r. 

podjął uchwałę o odstąpieniu od wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów 

począwszy od 2016 r.  

Z kolei emeryci i renciści z podlubelskiej kopalni Bogdanka wciąż otrzymują deputat 

węglowy. 

Natomiast emeryci i renciści ze zlikwidowanych kopalń, które trafiły do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń, nadal mają prawo do deputatu, finansowanego z budżetu państwa. 

W związku z tak zróżnicowanym i nierównym statusem emerytów i rencistów 

górniczych w zakresie uprawnień do otrzymania przez nich deputatu węglowego, działając 

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 

przeanalizowanie przedstawionego problemu i przedłożenie stanowiska w tej sprawie. 

 

      Z poważaniem  

 Podpis na oryginale 


