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Górnictwo - my wiemy i informujemy. 

Barbórka była okazją do debaty o losie górników i ich Rodzin oraz branży 

wydobywającej węgiel kamienny.                                                                                       

Z dyskusji w gronie byłych górników należących do stowarzyszeń Nasz 

Wspólny Śląski Dom oraz Sprawiedliwość i Prawda wyciągnięto następujące 

wnioski : 

I.Brak w środowisku władz górniczych odważnych fachowców zdolnych do 

wyrażenia sprzeciwu wobec manipulowania danymi statystycznymi 

wskazującymi na nieefektywność produkcji węgla kamiennego. W tym miejscu 

należy obiektywnie wyrazić uznanie za działania Górniczej Izby Przemysłowo – 

Handlowej i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Ale niestety 

głos tych organizacji nie dociera do ogółu społeczeństwa polskiego, ba nawet 

do braci górniczej. 

Odnosi się to w jeszcze większym stopniu do skrzętnie ukrywanych i 

przemilczanych działań naszych Stowarzyszeń chociażby na odcinku : 

1/ rekompensaty finansowej za ukradziony emerytom i rencistom deputat 

węglowy w naturze. Galimatias prawny nie pozwala jednoznacznie i generalnie 

określić , kiedy można otrzymać rekompensatę poprzez podwyżkę emerytury / 

renty/ . 

Według pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departamentu Świadczeń 

Emerytalno - Rentowych z dnia 22.05.2015 '... emeryt lub rencista , który 

pobiera emeryturę lub rentę przyznana przed 1.01.1999 r i aktualnie 

zaprzestaje pobierania świadczenia w naturze , może zgłosić wniosek o 

wliczenie świadczenia w naturze do wynagrodzeń przyjętych do ustalania 

podstawy wymiaru emerytury lub renty , o ile wartość świadczenia w naturze / 

lub jej ekwiwalentu / nie została już wcześniej wliczona do podstawy wymiaru 
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emerytury lub renty „. Może to nastąpić wyłącznie na wniosek osoby 

uprawnionej. 

Aby to załatwić, należy w pierwszej kolejności spowodować wydanie przez 

kopalnię Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7, a potem zwrócić 

się z wnioskiem – dołączyć to Zaświadczenie ! - do Oddziału ZUS , który ma 

dokumenty związane z przyznaną emeryturą. 

2/ realizacji wniosków i postulatów zawartych w opracowaniu „ Polskie 

górnictwo węgla kamiennego wczoraj, dziś i jutro .. „ . Dokument ten powstały 

między innymi dzięki naszej pracy, a w szczególności Stowarzyszenia 

Sprawiedliwość i Prawda, zawierający kompleksowe przyczynki do powstania 

rządowego programu naprawczego górnictwa węgla kamiennego został 

skrzętnie przemilczany przez władze oraz media . Chlubnym wyjątkiem był 

biuletyn Zarządu Głównego SITG  „Wspólne sprawy” . Odsyłamy do jego 

numeru 2/ 2015 rok strona 11. 

II.Walczymy o prawdę i sprawiedliwość w związku zalewem informacji 

kłamliwych i zamanipulowanych o górnictwie . Nasz udział na forach 

internetowych jest znaczący , a argumenty przez nas przytaczany są nie do 

odparcia . Niestety udział braci górniczej jest tam znikomy.    Co robią w tym 

zakresie rzesze działaczy związkowych, wyposażone przez nas w mnóstwo 

danych liczbowych i informacji na obronę górników ? 

My wszystko robimy społecznie, bezinteresownie za własne skromne pieniądze 

bez przysłowiowego grosza wsparcia z zewnątrz . 

III. Prasa podaje , Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych kupi węgiel 

znajdujący się na zwałach przy kopalniach, zapewniając im w ten sposób 

finansowanie w najbliższych miesiącach „. A nagłówek stwierdza – Potężny 

krok do przodu. 

Pociągnięcie rządu słuszne , jest to krok do przodu, co najwyżej w bok , aby 

nie narazić górnictwa węgla kamiennego na szybką agonię i peturbacje 

społeczne , jak również co podkreślamy - zapewnić bezpieczeństwo 



 
Paweł Helis,  - Prezes; tel. 515 192 278; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299     

KRS: 0000422603;  REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624 

energetyczne kraju i w miarę normalne funkcjonowanie gospodarki. To nie jest 

akt łaski , tego wymagała polska racja stanu. 

Problemem zasadniczym jest , czy obecna władza będzie miała dość mądrości 

i siły , aby kompleksowo rozwiązać problemy górnictwa węgla kamiennego , 

chociażby realizując w całości wnioski zawarte w opracowaniu „ Polskie 

górnictwo węgla kamiennego wczoraj , dziś i jutro … „ To jest realne i 

wykonalne , wystarczy wola rządzących, aby górnictwo węgla kamiennego 

mogło pracować w normalnych warunkach. 

Górnictwo nie wymaga dotacji , wystarczy obniżenie podatków i opłat , a także 

skupienie w jednym organiźmie gospodarczym wydobycia węgla , handel nim , 

jak również postulowane połączenie energetyki i górnictwa . 

IV. Na miarę naszych skromnych możliwości finansowych , ale za to z dużym 

samozaparciem działamy nie tylko w obronie słusznych praw górników, ale 

ogółu społeczeństwa . 

Wystarczy prześledzić nasz Facebook i stronę internetową www. nwsd.pl. 

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy jeszcze raz za ponad 17 tysięcy 

głosów oddanych na kandydata na Senatora Pawła Helisa. 
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