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Chodzi o zmniejszenie depu-
tatu węglowego o jedną tonę, 

na mocy porozumienia, jakie 6 
lutego podpisał zarząd Kompanii 
Węglowej ze związkami zawodo-
wymi. Zmiana weszła w życie na-
tychmiast i natychmiast też wy-
wołała sporo kontrowersji. Zarząd 
Kompanii Węglowej tłumaczy, iż 
podjęcie uchwały o zaprzestaniu 
wypłat deputatów węglowych dla 

emerytów, rencistów i innych 
uprawnionych podyktowane było 
trudną sytuacją ekonomiczno-fi-
nansową spółki. Roczne obciąże-
nie dla budżetu kompanii z tego 
tytułu to ok. 260 mln zł. Osoby 
uprawnione do deputatu stara-
ją się jednak na drodze sądowej 
odzyskać ekwiwalent jednej tony 
– 597,50 zł. Sądy rejonowe w kilku 
miastach już rozpatrzyły te spra-

wy, w tyskim Sądzie Rejonowym 
pierwsze terminy wyznaczono 
na 2–5 grudnia.

Dyżury telefoniczne
Odpowiadając na prośbę 

emerytów i rencistów górniczych 
w sprawie pomocy prawnej zwią-
zanej z likwidacją deputatu wę-
glowego utworzono telefoniczny 
punkt konsultacyjny w Urzędzie 
Miasta. Pomocy prawnej podjął 
się mec. Mirosław Nosalik.

Pierwsze procesy
– Z przygotowaniem pozwu 

nie powinno być większych proble-
mów, jednak w przypadku pytań 
czy wątpliwości, prosimy o kon-

takt – powiedział mec. Nosalik. – 
Z wniesieniem pozwu warto po-
czekać do 2–5 grudnia, bo właśnie 
na te dni Sąd Rejonowy w Tychach 
wyznaczył terminy pierwszych 
rozpraw dotyczących spraw de-
putatu. W związku z tym, że każdy 
ma prawo do oddzielnego procesu, 
tych procesów mogą być dziesiątki, 
a sprawy mogą trwać miesiącami, 
albowiem Sąd Rejonowy został za-
rzucony ogromną ilością spraw. 
Dlatego uważam, że warto wykazać 
się dozą cierpliwości, by mieć wie-
dzę na temat stanowiska naszego 
sądu i w zależności od tego, w ja-
kim kierunku pójdzie jego linia 
orzecznictw, będzie można się za-
stanowić, czy grupa mieszkańców 

z określonej ulicy czy osiedla może 
wystąpić z jednym powództwem 
dotyczącym deputatu. Poza tym 
nie wykluczam, że w związku z nie-
korzystnymi wyrokami, Kompania 
Węglowa będzie chciała dobrowol-

nie uregulować należności. W ten 
sposób będzie można uniknąć dłu-
giej drogi sądowej i dodatkowych 
kosztów.

Leszek sobieraj

wzór Pozwu
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Zadzwoń do mecenasa
PrzewodniCząCy zarządu osiedla r-2 
leszek wenda zwróCił się do urzędu 

Miasta w iMieniu MieszkańCów, którzy 
są eMerytaMi, renCistaMi i innyMi 
uPrawnionyMi, o PoMoC Prawną 

„w zakresie złożenia Pozwów do sądu”. 

ważne
aby zasięgnąć informacji w sprawie pozwu, dokumentów, 
jakie trzeba przedstawić oraz w innych sprawach związa-
nych z deputatem węglowym, można dzwonić od wtorku 
do piątku w godz. 8-10, tel. 32/776 32 17. Pomoc prawna 
jest bezpłatna.
wzór pozwu, sporządzony przez mec. nosalika, zamiesz-
czamy poniżej, znajduje się w nim także wykaz dokumen-
tów, jakie należy dołączyć.
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