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Prezydent RP
Sejm,Senat
Premier
Kluby parlamentarne, posłowie , senatorzy … - według rozdzielnika
List otwarty
Dotyczy: ponownego, ostatecznego rozwiązania problemu rekompensaty dla najstarszych
emerytów i rencistów / wdów/ z tytułu bezprawnej utraty prawa do bezpłatnego węgla w naturze.
Sejm RP w poprzedniej kadencji , dzięki połączonym siłom posłów w rządzącej partiokracji,
uchwalił dnia 17 października 2017 r, „Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym … „.
Dokonano agresji na odwieczne prawo emerytów / wdów po nich/ górnictwa węglowego do
bezpłatnych deputatów węglowych w naturze , będących częścią wynagrodzenia przesuniętego w
czasie.
Prawo to obowiązywało stale w kapitaliźmie , do końca okupacji hitlerowskiej – nawet dla
Polaków – i przez cały okres PRL.
Podkreślamy, że wielu najstarszych emerytów otrzymało to prawo w czasie obowiązywania
Układu Zbiorowego Pracy podpisanego przez Ministra Górnictwa ,a Zarządem Głównym Związku
Zawodowego Górników. Podpis Ministra Górnictwa podkreślał rangę zobowiązania , jako
państwowego.
Wszelkie późniejsze uregulowania prawne jednostek organizacyjnych będących mutantami
dawnej jednolitej organizacji górnictwa węglowego ich nie dotyczą, z tej oczywistej przyczyny, że
nie byli ich pracownikami /emerytami/ . Deputat węglowy w naturze należał się i pobierano go w
oparciu o cytowany powyżej Układ Zbiorowy Pracy.
Wybiórcze , bezlitosne okradzenie części emerytów górniczych – bohaterskich weteranów
pracy o zasługach największych dla Ojczyzny, za sprawą odsunięcia ewentualnej dążności do
włączenia Polski , jako Republiki do Związku Sowieckiego . Ojczyzna miała w górnictwie
węglowym jedną z głównych podstaw bytu narodowego . Wydajna i efektywna ekonomicznie praca
górników, była motorem dynamicznego rozwoju kraju i wzrastającej stopy życiowej.
W czasie transformacji górnictwu węglowemu wyznaczono niewdzięczną rolę hamulcowego
inflacji / długookresowe zamrożenie cen węgla i wzrost obciążeń fiskalnych/ co umożliwiło jej
przeprowadzenie bez radykalnych protestów społecznych.
Fachowe określenie „front wydobywczy węgla” miał uzasadnienie w tym,że było to miejsce ,
gdzie traciło się często życie, stawało się kaleką, lała się krew i pot w skali największej wśród grup
zawodowych . Ekstremalne zagrożenie życia i zdrowia wynikało ze środowiska pracy –
niebezpieczeństwo obwału skał, zapylenie, hałas, zagrożenie wybuchem metanu ,wilgotność,
obniżona zawartość tlenu w powietrzu na dole, wysokie normy pracy, praca w nadgodzinach /
powszechne „rolki”/ soboty, niedziele i święta – planowe i apelowe.
Emeryci deputatobiorcy zazwyczaj wybudowali domy jednorodzinne opalane węglem , stąd
utrzymanie ich decyzji o korzystaniu z deputatów węglowych w naturze również po przejściu na
emeryturę.
W przypadku zmiany decyzji przez pracownikom odchodzących na emeryturę ,
równowartość deputatów została wliczona do wynagrodzenia, z którego została obliczona
emerytura.
Obecny 2022 rok , przebiega w następującej sytuacji :
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1. Z przyznanej przez Sejm w 2017 r. rekompensaty za zabrany węgiel w kwocie 10.000 zł przy
zakupie węgla przez wszystkie lata płacony był VAT w wysokości 23 procent, czyli występowała w
uproszczeniu możliwość korzystania z 7.700 zł netto. Poprzednio pobierając węgiel deputatowy w
naturze , emeryci nie płacili VAT.
Pozwala to stwierdzić , że kwota rekompensaty wystarczyła jedynie na zakup węgla w
latach 2018 – 2021.
Oznacza to, że od bieżącego roku emeryci deputatobiorcy /wdowy po nich/ tracą
równowartość 2,5 tony lub 3,0 ton węgla , czyli rzędu 2.500 zł - 3.000 zł/ rok , przy zasadniczych
trudnościach związanych z zakupem tańszego węgla – aktualnie około 1000 zł- sprzedawanego
bezpośrednio przez kopalnie, w małych reglamentowanych ilościach.
2.
W wyniku uregulowań prawnych znaczna ich ilość zmuszona była zmienić urządzenia
grzewcze i przejść na paliwo gazowe zużywając przeciętnie 3.000 m sześciennych w ciągu roku.
Dotyczy to budynków tradycyjnych z dawnych lat, przy temperaturze wewnątrz pomieszczeń 1821 stopni C, a więc za niskiej dla ludzi starych..
Aktualnie cena zużywanego gazu wynosi około 2,7 zł/ metr sześcienny , to jest o około 1 złoty za
metr sześcienny więcej niż w roku ubiegłym. Koszt roczny ogrzewania domu w 2022 r szacować
można na 8100 złotych / 3000 metrów sześciennych x 2,7 zł/ metr sześcienny /
3. W rezultacie minionych i bieżących zaszłości emeryt /wdowa – byli deputatobiorcy :
1/ w bieżącym roku tracić już będą 2500 zł lub 3000 złotych z tytułu braku rekompensaty za
utracony węgiel / 2, 5 tony lub 3,0 t uprzednio pobieranych w deputacie przy założeniu ceny 1000
zł/ tonę. Obecnie w składach opałowych cena tony węgla jest wyższa i wynosi 2000 – 2200 zł,
2/ płacić będą za gaz około 3000 zł więcej niż w 2021 r. lub prawdopodobnie więcej,
3/ omawiani emeryci ponieśli dodatkowy wydatek z tytułu przejścia z opalania węglem na
opalanie gazem w wysokości co najmniej 20 procent ; to jest przy powyższych założeniach 1620
złotych - 0bliczenie : 3000 m3 x 2,7 zł/ m3x 20 %
4/ żył będzie w bieżącym roku przy rosnącej inflacji - prawdopodobnie średnio 10
procentowej lub wyższej,
5/ pogarszającego się stanu zdrowia z tytułu postępującej starości i niewydolności służby
zdrowia . Potęgować się będzie konieczność drogiego leczenia się w niepublicznej służbie zdrowia
oraz zwiększonego zakresu korzystania z płatnej opieki osób trzecich.
Oczywista niesprawiedliwość i bezprawie /obowiązuje zasada , że zawarte umowy są
dotrzymywane / , w aspekcie praw nabytych przytaczanej już Ustawy Sejmowej z 2017 roku
spowodowała kolejne nasza działania na rzecz wprowadzenia sprawiedliwych rozwiązań .
Daliśmy temu wyraz w ostatnich pismach z dnia 30 grudnia 2021 r oraz 11 lutego 2022 r. ,
które otrzymały władze państwowe kompetentne do załatwienia problemu : Prezydent. Sejm,
Senat, Premier , kluby parlamentarne , blisko 50 posłów z województwa śląskiego / w tym Mateusz
Morawiecki/ jako poseł wybrany w okręgu Katowice oraz wielu innych adresatów.
Za wyjątkiem kilku odpowiedzi o charakterze informacyjnym brak jakichkolwiek
przesłanek , aby sądzić , że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.
Zdumiewa totalny brak odzewu ze strony posłów, chociaż sprawa dotyczy około 170 tysięcy
wyborców – było 235 tysięcy uprawnionych; w wyniku zgonów w ciągu 4 lat ubyło 65 tysięcy, a
może więcej w związku z nadumieralnością ?
Przypominamy jedno z uprzednio proponowanych rozwiązań to jest wliczenie wartości
deputatów węglowych do świadczeń emerytalno – rentowych otrzymywanych przez
deputatatobiorców .
Alternatywne rozwiązania to :
1/ ponowne uchwalenie „Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym ... „ uwzględniając
obecną wartość zabranych deputatów oraz dalszą długość życia deputatobiorców.
2/ przyznanie w 2022 roku równowartości węgla odpowiednio 2,5 tony lub 3,0 ton
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sprzedawanego w kopalniach . Proponujemy 1000 zł / tonę – znacznie taniej niż w składach
opałowych , czyli rekompensata wyniosłaby 2500 zł lub 3000 zł – netto bez opodatkowania.
W tym przypadku w następnych latach wartość ta ulegałaby procentowej rewaloryzacji, jak w
przypadku powszechnych świadczeń emerytalno – rentowych.
Zalety rozwiązania :
• gotowa dokumentacja osób uprawnionych do rekompensaty z 2017/2018 roku ,
wymagająca jedynie stwierdzenia . czy dana osoba żyje ,
• co rocznie , zasadnicza obniżka liczby osób pobierających rekompensatę z tytułu
ubytków naturalnych, w tym korzystnej dla budżetu państwa nadumieralności,
• jednoznaczność ustaleń nie wymagająca interpretacji w przyszłości,
• niski koszt oraz możliwość szybkiego wdrożenia w bieżącym roku,
• sprawiedliwe, wychodzące naprzeciw poczuciu obowiązywania dobrego prawa .
Wnosimy pod rozwagę fundamentalne pytanie , czy omawiani deputatobiorcy przez dziesięciolecia
ponoszący ze wszystkich grup zawodowych najwyższy trud na rzecz Ojczyzny, mają być wybiórczo
lekceważeni i poniżani.
Wniosek zasadniczy -rok 2022 w odniesieniu do omawianych byłych deputatobiorców, przyśpiesza
w sposób zasadniczy: spadek stopy życiowej , wzrost głębi ubóstwa energetycznego ioraz
medycznego itd.
W przypadku dążności do pogłębionej wiedzy na omawiany temat zaprasza się na stronę
internetową www .nwsd .pl , gdzie ukazanych jest wiele innych aspektów sprawy i to z okresu
wcześniejszego niż przedstawonego w niniejszym opracowaniu.
Sejm – Senat obecnej kadencji ma możliwość i moralny obowiązek naprawić błąd
legislacyjny w postaci Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utrat prawa do
bezpłatnego węgla … z dnia 12 października 2017 roku.
Omawiani deputatobiorcy liczą na pozytywne załatwienie sprawy , tym bardziej , że rośnie
liczba osób otrzymujących od państwa finansowe wsparcie bez świadczenia pracy .
Podstawą dobrobytu Obywateli oraz siły Ojczyzny była i jest praca .
Ludziom dobrej roboty należy się uznanie i stosowne wynagrodzenie zgodne z zawartym Układem.
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