Bytom, 09 maja 2014 r.
Zasady wydawania talonów na bezpłatny węgiel w naturze dla byłych pracowników
oraz wdów, wdowców i sierot mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych
pracownikach kopalń SKR S.A. Oddziale
w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji.
(Rejon KWK „Wałbrzych - Nowa Ruda” w Nowej Rudzie
Rejon KWK „Powstańców Śląskich- Bytom I” w Bytomiu)
Wydawanie talonów węglowych dla emerytów i rencistów odbywa się w SRK S.A.
Oddziale w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji w rejonach:
 „Powstańców Śląskich – Bytom I ” w Bytomiu,
 „Wałbrzych - Nowa Ruda” w Nowej Rudzie.
Uprawnienie do bezpłatnego węgla powstało po złożeniu przez uprawnionego wniosku
o przyznanie bezpłatnego węgla w Kopalni , z której pracownik odszedł na emeryturę
lub rentę inwalidzką a także w SRK S.A.
DRUKI TALONÓW WĘGLOWYCH
1. Talony węglowe są drukami ścisłego zarachowania , drukowanymi
w każdym roku kalendarzowym i zawierają : serię, numer, tonaż, datę wydania
i datę realizacji .
2. Przyjęcie talonów węglowych do Referatów Węglowych Rejonu KWK
„Wałbrzych - Nowa Ruda” w Nowej Rudzie oraz Rejonu KWK „Powstańców
Śląskich – Bytom I” w Bytomiu z SRK S.A. następuje na podstawie protokołu
zdawczo - odbiorczego, w którym wskazana jest ilość talonów węglowych z
poszczególnych serii.
3. Na koniec roku kalendarzowego przeprowadza się inwentaryzację wydanych,
zrealizowanych oraz pozostałych (niewydanych) talonów węglowych .
Niewydane w danym roku talony węglowe o oznaczonej serii i tonażu podlegają
komisyjnemu zniszczeniu.
I. ZASADY WYDAWANIA TALONÓW.
1. SRK Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Rejon „KWK
Wałbrzych - Nowa Ruda” w Nowej Rudzie oraz KWK „Powstańców Śląskich –
Bytom I” w Bytomiu prowadzą elektroniczny „Rejestr bezpłatnego węgla dla
emerytów , rencistów, wdów, wdowców i sierot”, który sporządzony jest:
 dla Rejonu „Powstańców Śląskich – Bytom I” w Bytomiu, na podstawie wniosków
uprawnionych,
 dla Rejonu „KWK Wałbrzych Nowa Ruda” – na podstawie wniosku lub kartoteki
osobowej.
Rejestr zawiera:
 Nr rejestru,
 Nazwisko i imię uprawnionego,
 Pesel uprawnionego,
 Adres zamieszkania uprawnionego,






Uprawniony tonaż,
Nr świadczenia,
Oddział ZUS,
Nr talonu oraz datę wydania talonu.

Rejestry prowadzone będą również w formie pisemnej z zachowaniem wszystkich
danych znajdujących się w formie elektronicznej.

1.1 Dla rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”.
Uprawnionemu do pobrania talonów węglowych wydaje się po zweryfikowaniu
aktualnej decyzji ZUS o waloryzacji emerytury (bieżącego roku) lub decyzji o przeliczeniu
emerytury i legitymację emeryta/rencisty oraz wniosku lub kartoteki osobowej oraz
dokonania następujących czynności:
1) Złożeniu przez pracownika na odwrocie każdego talonu podpisu i imiennej pieczątki,
2) Wystawieniu druków dokumentów dostawy (wzór opracowany przez Ministra
Finansów - zał. nr 2). Ilość wystawionych dokumentów dostawy zależy od decyzji
odbierającego talony, jednak w ilości nie więcej niż trzy sztuki. Dokumenty dostawy
będą wystawiane w trzech egzemplarzach. Dokumenty dostawy należy przedstawić u
wydającego węgiel deputatowy w dniu wydawania węgla, gdzie zostaną one
uzupełnione o pozostałe wpisy tj:
- nadania kolejnego nr d.d.,
- poz. 4 d.d. data i podpis wydającego węgiel,
- poz. 5 d.d. data i podpis deputatobiorcy (Pełnomocnika) potwierdzającego nabycie
wyrobów węglowych.
Do odbioru talonów należy przedstawić :
a) Dowód tożsamości uprawnionego,
b) Ostatnia decyzja ZUS i Legitymacja emeryta/rencisty.
Osoba uprawniona kwituje (załącznik nr 3) własnoręcznym podpisem odebranie
talonów węglowych i druków dokumentów dostawy oraz zapoznanie się z informacją
Zarządu SRK.S.A. (załącznik nr 1).
1.2 Dla rejonu „KWK Powstańców Śląskich – Bytom I”.
Uprawnionemu do pobrania talonów węglowych wydaje się po zweryfikowaniu
aktualnej decyzji ZUS o waloryzacji emerytury (bieżącego roku) lub decyzji o przeliczeniu
emerytury i legitymację emeryta/rencisty oraz dokonania następujących czynności:
1) Złożeniu przez pracownika na odwrocie każdego talonu podpisu i imiennej pieczątki,
2) Wystawieniu druków dokumentów dostawy (wzór opracowany przez Ministra
Finansów - zał. nr 2). Ilość wystawionych dokumentów dostawy zależy od decyzji
odbierającego talony, jednak w ilości nie więcej niż trzy sztuki. Dokumenty dostawy
będą wystawiane w trzech egzemplarzach. Dokumenty dostawy należy przedstawić
u wydającego węgiel deputatowy w dniu wydawania węgla, gdzie zostaną one
uzupełnione o pozostałe wpisy tj:
- nadania kolejnego nr d.d.,

- poz. 4 d.d. data i podpis wydającego węgiel,
- poz. 5 d.d. data i podpis deputatobiorcy (Pełnomocnika) potwierdzającego
nabycie wyrobów węglowych.
Do odbioru talonów należy przedstawić :
a) Dowód tożsamości uprawnionego,
b) Ostatnia decyzja ZUS i Legitymacja emeryta/rencisty
Osoba uprawniona kwituje (załącznik nr 3) własnoręcznym podpisem odebranie
talonów węglowych i druków dokumentów dostawy oraz zapoznanie się z informacją
Zarządu SRK.S.A. (załącznik nr 1).
W przypadku renty ustalonej na czas określony, ilość ton bezpłatnego węgla,
przysługująca uprawnionemu obliczona jest proporcjonalnie do czasu
obowiązywania renty w danym roku kalendarzowym i zaokrąglana do pełnych 100
kg :
- jeżeli ilość wyliczonego z proporcji węgla jest większa niż 50 kg to
uprawnienie zaokrągla się do 100 kg,
- jeżeli ilość wyliczonego węgla jest mniejsza lub równa 50 kg to uprawnienie
do bezpłatnego węgla nie przysługuje.
1.3 Osoby upoważnione przez uprawnionego oraz współmałżonkowie zgodnie
z art. 29 Kodeksu Rodzinnego na podstawie „Upoważnienia” - druk zał.
nr 4, 4a lub upoważnienia notarialnego.
Zał. nr 4 „Upoważnienie do odbioru talonów węglowych oraz złożenia oświadczenia o
przeznaczeniu węgla, jest przeznaczony dla Rejonu GPŚ (Powstańców Śląskich –
Bytom I). Po wypisaniu i podpisaniu przez osobę upoważniającą i upoważnioną
należy potwierdzić druk „Upoważnienie” przed pracownikiem SRK S.A. , bądź
pracownikiem lub przedstawicielem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.
Zał. nr 4a „Upoważnienie do odbioru talonów węglowych i do odbioru węgla
deputatowego oraz złożenia oświadczenia o przeznaczeniu węgla, jest przeznaczony
dla Rejonu GWN (Nowa Ruda). Po wypisaniu i podpisaniu przez osobę
upoważniającą i upoważnioną należy potwierdzić druk „Upoważnienie” przed
pracownikiem SRK S.A. , bądź pracownikiem lub przedstawicielem gminy właściwej
dla miejsca zamieszkania.
Dla Rejonu GPŚ (Powstańców Śląskich – Bytom I) i Rejonu GWN (Nowa Ruda) Referat
Węglowy prowadzi rejestr upoważnień.
Druk „Upoważnienie” - (zał. nr 4, 4a) można pobrać w referacie węglowym lub
ze strony internetowej (www.srk.com.pl).

Osobom upoważnionym przez uprawnionego talony węglowe wydaje się po
zweryfikowaniu wniosku (dla „Powstańców Śląskich – Bytom I”) ; wniosku lub
kartoteki osobowej (dla „Nowej Rudy”).
Wydanie talonów upoważnionemu notarialnie nastąpi po:
1) Złożeniu przez pracownika na odwrocie każdego talonu podpisu i imiennej pieczątki,
2) Wystawieniu druków dokumentów dostawy (wzór opracowany przez Ministra
Finansów - zał. nr 2). Ilość wystawionych dokumentów dostawy zależy od decyzji
odbierającego talony, jednak w ilości nie więcej niż trzy sztuki. Dokumenty dostawy
będą wystawiane w trzech egzemplarzach. Dokumenty dostawy należy przedstawić u
wydającego węgiel deputatowy w dniu wydawania węgla, gdzie zostaną one
uzupełnione o pozostałe wpisy tj:
- nadania kolejnego nr d.d.,
- poz. 4 d.d. data i podpis wydającego węgiel,
- poz. 5 d.d. data i podpis deputatobiorcy (Pełnomocnika) potwierdzającego nabycie
wyrobów węglowych.
Do odbioru talonów należy przedstawić :
a) Dowód tożsamości uprawnionego,
b) Ostatnia decyzja ZUS i Legitymacja emeryta/rencisty
Osoba uprawniona kwituje (załącznik nr 3) własnoręcznym podpisem odebranie
talonów węglowych i druków dokumentów dostawy oraz zapoznanie się z informacją
Zarządu SRK.S.A. (załącznik nr 1).
W przypadku renty ustalonej na czas określony, ilość ton bezpłatnego węgla,
przysługująca uprawnionemu obliczona jest zgodnie z opisem znajdującym się
przy (uprawnionym do deputatu).
Wydawanie talonów osobie uprawnionej do renty rodzinnej.
Uprawnionemu do pobrania talonów węglowych wydaje się po zweryfikowaniu
aktualnej decyzji ZUS o waloryzacji emerytury (bieżącego roku) lub decyzję o przeliczeniu
emerytury i legitymację emeryta/rencisty oraz wniosku lub kartoteki osobowej oraz
dokonania następujących czynności:
1) Złożeniu przez pracownika na odwrocie każdego talonu podpisu i imiennej pieczątki,
2) Wystawieniu druków dokumentów dostawy (wzór opracowany przez Ministra
Finansów - zał. nr 2). Ilość wystawionych dokumentów dostawy zależy od decyzji
odbierającego talony, jednak w ilości nie więcej niż trzy sztuki Dokumenty dostawy
będą wystawiane w trzech egzemplarzach. Dokumenty dostawy należy przedstawić u
wydającego węgiel deputatowy w dniu wydawania węgla, gdzie zostaną one
uzupełnione o pozostałe wpisy tj:
- nadania kolejnego nr d.d.,
- poz. 4 d.d. data i podpis wydającego węgiel,
- poz. 5 d.d. data i podpis deputatobiorcy (Pełnomocnika) potwierdzającego
nabycie wyrobów węglowych.

Do odbioru talonów należy przedstawić :
a) Dowód tożsamości uprawnionego
b) Akt zgonu
c) Akt małżeństwa
d) Ostatnia decyzja ZUS o przyznaniu renty rodzinnej po uprawnionym
e) Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku osób , które ukończyły
16 rok życia.
Osoba uprawniona kwituje (załącznik nr3) własnoręcznym podpisem odebranie
talonów węglowych oraz zapoznanie się z informacją Zarządu SRK.S.A. (załącznik nr 1).
W przypadku renty ustalonej na czas określony, ilość ton bezpłatnego węgla,
przysługująca uprawnionemu obliczona jest zgodnie z opisem znajdującym się przy
( uprawnionym do deputatu) .
II. Realizacja talonów:
Realizacja talonów odbywać się będzie w punktach odbioru węgla wskazanych przez
SRK S.A. (przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego).
Jeżeli obiór węgla będzie się odbywał przez pośrednika (np. przewoźnika) konieczne
jest udzielenie pełnomocnictwa na stosownym druku (załącznik nr 5), który można
otrzymać przy odbiorze talonów węglowych lub pobrać ze strony internetowej
www.srk.com.pl
Pełnomocnictwo (zał. nr 5)powinno być podpisane czytelnym podpisem przez
deputatobiorcę, bądź przez osobę uprawnioną wpisaną w „Upoważnieniu do odbioru
talonów węglowych i do odbioru węgla deputatowego oraz złożenia oświadczenia o
przeznaczeniu węgla” zał. nr 4a – ważny tylko dla Rejonu Wałbrzych Nowa Ruda.
Przy odbiorze węgla należy przedstawić dokumenty dostawy, na których zostaną
naniesione pozostałe wpisy (nr d.d., poz. 4 d.d.- data i podpis wydającego węgiel, poz.
5 - data i podpis deputatobiorcy (Pełnomocnika) potwierdzającego nabycie wyrobów
węglowych). Jeden egzemplarz d.d. otrzymuje nabywający węgiel, drugi egzemplarz
zostaje u wydającego, trzeci egzemplarz d.d wraz z pełnomocnictwem
i odcinkami zrealizowanych talonów zostanie przekazany do SRK.S.A. w cyklu
miesięcznych rozliczeń określonych w umowie.

III. REKLAMACJE
Sposób i miejsce zgłaszania reklamacji dotyczących wydanego węgla w każdym
roku kalendarzowym jest przedstawiane w ogłoszeniu umieszczonym w miejscu
wydawania talonów węglowych po zawarciu przez SRK S.A. umowy z dostawcą
na zakup węgla.
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