PORADY PRAWNE
Ile węgla przysługuje górnikowi
z Górnego Śląska, a ile z kopalń
wałbrzyskich?

pod ziemią. Przepracowałem 10 lat i 11 miesięcy. Ze względu na stan zdrowia od tego okresu do
dnia dzisiejszego, jestem na rencie. Czy mogę skorzystać z art. 184 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS?
Ł.F.

Jestem z Dolnego Śląska, pracowałem na
kopalni Wałbrzych. Obecnie jestem na rencie
wypadkowej, ile powinienem dostawać deputatu za bezpłatny węgiel, jako rencista z byłych
kopalń wałbrzyskich, czy jest różnica w deputacie dla górników będących na rencie z Górnego
Śląska i z byłych kopalń wałbrzyskich?
R.T. Wałbrzych
Informujemy Pana, że uprawnienia do
deputatu węglowego określają postanowienia Układów Zbiorowych Pracy. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia
21 grudnia 1991 r. postanowieniami Protokołu Dodatkowego nr. 7 z dnia 21 listopada 1995 r. określił, że uprawnienia do bezpłatnego węgla przysługują zamieszkałym
w kraju emerytom i rencistom w wymiarze:
1) 2,5 tony rocznie, których uprawnienia powstały na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 01.02.1980 r. i którzy korzystali
z nich w dniu 25 listopada 1995 r.
2) 3.0 tony rocznie, których uprawnienia
powstały na podstawie Układu Zbiorowego
Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.
Należy podkreślić że, w/w postanowienia nie dotyczą jednostek, które do dnia
25 listopada 1995 r. w swoich Zakładowych Układach Pracy odstąpiły, na podstawie postanowień art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o zmianie ustawy Kodeks
Pracy oraz zmianie ustawy Kodeks Pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr.
113, poz.577, z późniejszymi zmianami). Na
podstawie powyższego można stwierdzić,
że byłemu pracownikowi kopalń deputat
węglowy przysługuje w wymiarze określonym w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pacy, tj. w wysokości 2,5 tony lub 3
tony rocznie.

W jakim wieku będę mógł przejść
na emeryturę?
Mam bardzo skomplikowany przebieg pracy
i nie potrafię określić mojego prawa do emerytury.
Oto przebieg mojej pracy:
1) 1982 do 1985 r. - nauka w Zasadniczej
Szkole Górniczej
2) 24.06.1985 r. do 30.11.1986 r. - mechanik pod ziemią
3) 01.12.1986 r do 18.10.1989 r. - górnik
pod ziemią
4) 19.10.1989 r. do 16.04.1990 r. - zasiłek
rehabilitacyjny
5) 17.04.1990 r. do 30.09.1990 r. - kalfaktor na powierzchni
6) 03.10.1990r do 31.12.2008r. - huta wytapiacz żelazostopów, operator suwnicy
lejniczej
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7) 15.01.2009 r. do 11.02.2009 r. - kierowca budowlany
8)10.02.2009 r. do nadal - górnik pod ziemią
Marian R.
Istotnie ma Pan bardzo skomplikowany
przebieg pracy, z którego wynika, że na dzień
01.01.1999r. nie posiadał Pan, co najmniej 25
lat okresów składkowych, ani też 15 lat pracy
w warunkach szczególnych. Biorąc powyższe
pod uwagę należy stwierdzić, że ten staż pracy
pozwoli Panu ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej po ukończeniu wieku 60 lat.

Czy okres pracy na stanowisku ślusarza
pod ziemią można zaliczyć do pracy na
przeróbce ?
Czy okres pracy na stanowisku - ślusarz pod
ziemią od 02.07.1996 r. do 31.12.1998 r. można
zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach i w
szczególnym charakterze tak, jak praca na przeróbce mechanicznej węgla? Oto przebieg mojej
pracy zawodowej:
1) 01.09.1970 r. do 31.08.1973 r. - uczeń
zawodu tokarskiego
2) 01.09.1973 r. do 31.07.1978 r. - wytaczarz
3) 01.08.1978 r. do 01.07.1996 r. - konserwator maszyn urządzeń na przeróbce
4) 02. 07.1996 r. do nadal - ślusarz pod ziemią
w oddz. szybowym
Informuję że urodziłem się w 1955 roku.
B.K.
Z przedstawionego przebiegu pracy wynika,
że na dzień 30.09.2010 r. posiada Pan staż
pracy w wymiarze 37 lat i 29 dni, w tym 20 lat
4 miesiące 29 dni pracy w warunkach szczególnych.
Do w/w stażu nie doliczyliśmy okresu od
01.09.1970 r. do 31.08.1973 r., jako uczeń
zawodu tokarskiego ponieważ do tego
byłaby niezbędna umowa o pracę w celu
nauki zawodu, a takiej umowy Pan nie dołączył. W tym stanie rzeczy stwierdzamy, że
na podstawie postanowień art. 184 ustawy

o emeryturach i rentach z FUS będzie Pan
mógł ubiegać się o emeryturę z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych
po ukończeniu wieku 55 lat, bowiem udokumentował Pan na dzień 01.01.1999 r. 25 lat
3 miesiące okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat 4 miesiące 29 dni pracy
w warunkach szczególnych.
Do w/w okresu pracy w warunkach szczególnych zalicza się pracę na stanowisku konserwatora maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla oraz okres pracy górniczej
na podstawie postanowień wykazu B dział IV.
poz. 9 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r.
w spawie wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w szczególnych warunkach
szczególnym, charakterze ( Dz.U. nr.8, poz.
42, wraz z późniejszymi zmianami).

Czy i kiedy będę mógł przejść na
emeryturę ?
Mam 60 lat. Po ukończeniu Zasadniczej
Szkoły Górniczej podjąłem pracę, jako górnik

Zgodnie z postanowieniami art.184 ustawy
z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach
z FUS „Ubezpieczonym urodzonym po dniu
31.12.1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33,
39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy
osiągnęli :
1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do
nabycia prawa do emerytury w wieku niższym
niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
oraz
3) okres składkowy i nieskładkowy, o którym
mowa w art. 27.
Z pisma wynika, że posiada Pan wymagany
okres pracy górniczej przewidziany postanowieniami art. 39 tj. 5 lat takiej pracy, jednak
na dzień 01.01.1999 r. nie posiada Pan wymaganych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Tak więc brak jest podstaw do
skorzystania w tym przypadku z postanowień
art. 184, gdyż przepis ten został wprowadzony,
jako wyjątkowe uregulowanie dla osób, które
w dniu wejścia życie ustawy tj. 01.01.1999 r.
posiadali co najmniej 20 lat kobiety i 25 lat
mężczyźni okresów składkowych i nieskładkowych w tym, co najmniej wymaganą w przepisach dotychczasowych ilość lat pracy w warunkach szczególnych tj. np.: 5 lat pracy górniczej, lub 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż posiada
Pan tylko 10 lat i 11 miesięcy pracy górniczej, emerytura zostanie Panu przyznana po
osiągnięciu wieku 65 lat. Zgodnie z postanowieniami art. 24a pkt. 6 emerytura ta nie
będzie mogła być niższa od pobieranej renty
z tytułu niezdolności do pracy.

Porad udziela: Józef Solich

Reklamacja towaru z promocji
Jak podaje Gazeta Prawna zakup po obniżonej cenie nie pozbawia konsumenta uprawnień do domagania się nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy. Gdyby
naprawa albo wymiana nie były możliwe, konsument ma prawo domagać się obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, czyli zwrócić towar i otrzymać zwrot pieniędzy. Konsument powinien złożyć reklamację w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia,
że towar ma wady - jednak nie później niż w ciągu dwóch lat od nabycia go. Termin ten
należy liczyć od momentu ujawnienia się wad. Zakup po obniżonej cenie mógłby ograniczyć uprawnienia konsumenta do reklamacji tylko wówczas, gdyby sprzedawca poinformował go o wadach i o tym, że z ich powodu obniżono cenę. Gdyby klient zgodził się na
zakup niepełnowartościowego towaru po niższej cenie, to nie mogłaby reklamować wad,
które spowodowały tę obniżkę. Mogłaby reklamować inną wadę, z której powodu zakupiony produkt nie był zgodny z umową.
Podstawa prawna - • Art. 7, 8, 9, 10 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
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