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Od 22 stycznia można składać wnioski o
rekompensaty za deputat
Data publikacji: 22.01.2019 9:15

Od 22 stycznia 2019 wdowy po górnikach mogą składać wnioski o wypłatę rekompensaty za
deputat węglowy. Świadczenia będą wypłacane od 1 czerwca 2019 roku a ich wysokość to 10
tysięcy złotych. Jest to rekompensata za utracone prawo do bezpłatnego węgla,
przewidziana dla osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Uprawnione
osoby to przeważnie wdowy i sieroty po górnikach.
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Szacuje się, że w Polsce do 10-tysięcznej rekompensaty za deputat węglowy uprawnionych jest niemal 25 tysięcy
osób Są to osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze w przeszłości przestały wydawać bezpłatny węgiel (zarówno
rozumiany, jako sam węgiel, jak i jego ekwiwalent pieniężny). Otrzymanie zadośćuczynienia nie jest równoznaczne z
przywróceniem deputatu dla tych osób. Jest to rekompensata za jego brak, nie wiąże się ze wznowieniem wypłat
deputatu.
Pierwsze rekompensaty z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla zostały wypłacone już w 2018 roku, na
podstawie ustawy z października 2017. Wtedy rekompensaty otrzymało ponad 210 tysięcy osób, jednak pojawiły się
głosy, że ustawa jest krzywdząca. Wszystko za sprawą ograniczenia osób uprawnionych m.in. do emerytów i
rencistów przedsiębiorstw górniczych. Okazuje się jednak, że to niejedyne osoby, które deputat utraciły.

Nowa ustawa dotycząca rekompensat za deputat to ustawa z dnia 23 listopada 2018 roku. Na jej podstawie prawo
do rekompensaty otrzymują osoby, które nie zostały objęte poprzednią ustawą. Zaliczają się do nich wdowy i sieroty
po górnikach, którzy zginęli w pracy, lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń. Szacuje się, że tych osób jest
niespełna 25 tysięcy.
Wnioski o wypłatę rekompensaty można składać od 22 stycznia 2019 roku przez 90 dni (koniec terminu wypada więc
23 kwietnia 2019 roku), a wypłaty świadczeń zaczną się 1 czerwca 2019 roku. Dokumenty można składać w 18
punktach, uruchamianych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK), Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron
Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka. Rekompensata nie przysługuje osobom, które otrzymały ją już wcześniej.
Wnioski do pobrania tutaj.
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