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List otwarty 

        Dotyczy: sprawiedliwego, ostatecznego rozwiązania problemu rekompensaty dla najstarszych emerytów 
górniczych i rencistów/wdów po górnikach z tytułu bezprawnej utraty prawa do bezpłatnego węgla w naturze  
będącej konsekwencją uchwalonej 17 października 2017 r. „Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym …”.  
Od kilku lat zgodnie z nakazami ewangelicznymi prowadzimy kampanię na rzecz prawnie słusznego  
i sprawiedliwego rozwiązania problemu rekompensaty dla najstarszych emerytów i rencistów/wdów przemysłu 
węglowego z tytułu krzywdzącej utraty prawa do bezpłatnego węgla w naturze.  
Nasza korespondencja – kilka pism – kierowana do właściwych adresatów, w tym wymienionych powyżej, 
zawierająca argumenty na rzecz przyzwoitego załatwienia sprawy, łącznie z propozycjami gotowych rozwiązań 
została zlekceważona. Dokumenty te znajdują się na stronie www.nwsd.pl 
Wobec domniemania, że adresaci czytali ją bez należytej uwagi lub uznali ją za niebyłą; w skrócie ponownie 
przedstawiamy problem. 
I.   Ustawa… spowodowała, że emerytów i rencistów pozbawiono prawa do bezpłatnego deputatu węglowego, 
wypłacając im jednorazowo rekompensatę po 10.000 zł/ dziesięć tysięcy zł/ brutto, to jest 7.700 zł netto - 
uwzględniając 23 procentowy VAT stosowany przy zakupie węgla. Na domiar złego:  
- cena węgla od 2017 roku systematycznie rośnie, a zakup jego jest coraz trudniejszy,  
- wielu emerytów w ostatnich latach przymuszono do zainstalowania drogich gazowych urządzeń grzewczych, przy 
najczęstszym rocznym zużyciu 3.000 – 3.300 metrów sześciennych gazu i cenie dochodzącej do 3 zł/ m. sześcienny, 
co czyni koszt ogrzewania na poziomie około 9.000 zł rocznie!  
 Oznacza to, że zapłacono emerytom/rencistom za cztery lata pobierania deputatów w uproszczeniu 2,5 t.  
x 4 lata x 1000 zł/t.  ignorując fakt, że będą oni żyć średnio statystycznie co najmniej 15 lat, przy rosnącej cenie 
węgla. Rok 2022 był pełnym rokiem, w którym omawiani emeryci odczuli w pełnym zakresie doku czliwą utratę 
należnych świadczeń deputatowych, to jest kwotę na zakup 2,5 tony lub 3,0 ton węgla, czyli według aktualnych cen 
minimum 5.000 zł/ pięć tysięcy złotych/ rok. 

Otrzymane pieniądze w ramach „trzynastki” i „czternastki” dla wielu emerytów i rencistów kwotowo były 
niższe od równowartości utraconego deputatu. Występująca w 2022 r.  w rekordowej wysokości inflacja będąca  
w swojej istocie uciążliwym super podatkiem oraz postępująca starość ze wszystkimi konsekwencjami 
chorobowymi, czynią z nich ludzi żyjącymi w upokarzającym ubóstwie. Nastąpiło to pomimo wyjątkowej 
uciążliwości i efektywności ich pracy na przestrzeni dziesięcioleci nie mającej odpowiednika w innych grupach 
zawodowych. W długoletnim horyzoncie czasowym można przyjąć, że dwie tony węgla  stanowią równowartość 
tony zboża. Od 1945 r. węgla kamiennego w Polsce wydobyto niemal 9/dziewięć/ miliardów ton, czyli równowartość 
ponad 4 miliardów ton zboża. 
II.  Autorzy niesprawiedliwej Ustawy… nie uwzględnili, że deputaty węglowe były wynagrodzenie m przesuniętym 
 w czasie. 
Ustawę … można określić jako wadliwą, ponieważ: 

a) ujęta w niej grupa byłych pracowników przemysłu węglowego, generalnie bez pomocy państwa 
 z trudem za uciułane oszczędności i dodatkowy wysiłek własny wybudowała domy jednorodzinne 
nie tylko na Śląsku, ale i w Macierzy. Domy te były ogrzewane spalanym węglem deputatowym, 

b) koledzy mieszkający w blokach ponosili wyjątkowo niskie opłaty z tytułu otrzymanego do 
użytkowania mieszkania i zazwyczaj ciepło z sieci centralnej. Za deputat w naturze pobierali 

http://www.nwsd.pl/


ekwiwalent pieniężny,   
c) przechodzącym na emeryturę ekwiwalent ten został wliczony do wynagrodzenia, a tym samym 

zwiększał kwotę pobieranej emerytury! 
d) najstarsi emeryci PKP, także CARGO, przez wszystkie lata pobierali i pobierają słusznie,  

               ekwiwalent za przysługujący im deputat węglowy! 
e) nie uwzględniono niezbywalnych praw nabytych. Pracownicy kopalń przez wieki mieli zapewniony 

w naturze deputat węglowy oraz drewno zarówno na podpałkę jak i do doraźnego ogrzewania.  
Uszanowali to nawet hitlerowscy nie zabierając deputatów w naturze Polakom przez cały okres okupacji!  

Nasuwa się pytanie, dlaczego ustawodawca potraktował tak niesprawiedliwie górników w odniesieniu do 
górniczych deputatów!?? Ich niemal niewolnicza harówka, efekty pracy, oszczędny tryb życia w oczywisty sposób 
wpływały na siłę oraz pomyślność Polski i wszystkich ich Obywateli. Pomimo tego, najbardziej zasłużoną dla kraju 
grupę pracowników potraktowano wyjątkowo źle. 

Czy taki był zamiar ustawodawcy, sprzeczny z elementarnym poczuciem dobrego PRAWA 
 i SPRAWIEDLIWOŚCI? 
Ułomność Ustawy… można i trzeba naprawić, bo naruszono w sposób oburzający normy nie tylko prawa 
stanowionego, ale również wiele nakazów ewangelicznych.  
Prawne uregulowania naprawcze powinny być w całokształcie działań państwa polskiego priorytetem do 
załatwienia, a nie sprawą definitywnie zakończoną. Władze ustawodawcze płacąc deputat odbiorcom za cztery lata 
utraconych praw do węgla w naturze, mają już za sobą największy wydatek. 
 Wnioskowana rekompensata za rok 2022 i lata dalsze wypłacana będzie w warunkach stale i silnie 
zmniejszającej się liczby uprawnionych. 
Ustawa… objęła około 235 tysięcy osób. Szacuje się, że po pięciu latach od jej uchwalenia to jest do końca 2022 
roku, liczba „dalej uprawnionych” zmniejszyła się o około 85 tysięcy i wynosi 150 tysięcy obywateli - z dużym 
prawdopodobieństwem dalszej dynamicznej obniżki.  
Twierdzenie to ma bardzo przekonywujący dowód w drastycznej nadumieralności seniorów w latach 2020 – 2022 
jako wyniku wielu czynników, w tym obniżki stopy życiowej jako pochodnej zdecydowanie niższych realnych 
dochodów. Trend ten w omawianej grupie emerytów w najbliższych latach będzie nadal występował, bo nic nie 
zapowiada gwałtownej poprawy działania służby zdrowia i stopy życiowej. Pamiętać należy o postępującym 
wzroście średniego wieku tych emerytów, a tym samym dodatkowej nadmiernej umieralności. Wprowadzenie 
dodatkowych uregulowań rekompensacyjnych spowoduje więc zdecydowanie niższe wydatki budżetowe niż 
uprzednio. 
 W kraju określającym się jako chrześcijański, warto zasygnalizować, że zgodnie z nakazami ewangelicznymi: 
- nie mogliśmy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy,  
- wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać, 
- kto nie czyni dobrze, a może – ten grzeszy. 
 Nadmieniamy, że dochodzą nas głosy od „ciemnego ludu”, że zabranie deputatów bez należytej 
rekompensaty nosi znamiona naruszenia VII przykazania – Nie kradnij. 
Mamy nadzieję, że pomimo postępującej dechrystianizacji Polski, przyczynkiem omawiana Ustawa... z 2017 roku, 
władze naczelne i parlamentarzyści RP pozytywnie załatwią prośbę zawartą w niniejszym Liście otwartym i wydadzą 
nową ustawę korygującą ułomności poprzedniej. Przyjęcie stosownych rozwiązań naprawczych uprzednio przez nas 
proponowanych, leży w gestii ustawodawcy. Odpowiedź na powyżej postawione pytania ułatwi pozytywne 

załatwienie sprawy. TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG. 
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