
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

na 69. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora (ujednolicony tekst ustawy opracowany na podstawie: DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199;
z 2004 r. nr 116 poz. 1202 i nr 210 poz. 2135; z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414 oraz z 2006 r.
nr 104 poz. 708) oraz kieruj¹c siê szeroko pojêtym interesem spo³ecznym oraz s³usznym interesem mo-
jego wyborcy, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci podjêcia interwencji ma-
j¹cej na celu doprowadzenie do sprywatyzowania spó³ek: Zak³ad Armatury „Chemar” Sp. z o.o.
i „Odlewnia Chemar” Sp. z o.o.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o ewentualnych krokach lub decyzjach, ja-
kie Pan Minister zamierza podj¹æ w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informujê, ¿e na mój dy¿ur senatorski zg³osili siê przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych
funkcjonuj¹cych w Zak³adach Urz¹dzeñ Chemicznych i Armatury Przemys³owej „Chemar” SA w Kiel-
cach. Jako reprezentanci pracowników zatrudnionych w Grupie Kapita³owej „Chemar” SA poprosili
mnie o podjêcie interwencji w sprawie niemo¿noœci sprywatyzowania dwóch wskazanych spó³ek.

Podzielaj¹c stanowisko przedstawicieli za³ogi tych zak³adów, pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra
na to, ¿e dotychczas prowadzona prywatyzacja spó³ek z Grupy Kapita³owej „Chemar” SA zakoñczy³a siê
sukcesem, przedsiêbiorstwa te znalaz³y inwestorów zagranicznych, doskonale radz¹ sobie dziœ na kon-
kurencyjnym rynku, osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki finansowe i zatrudniaj¹ nowych pracowników.

Jedynym rozwi¹zaniem dla dwóch wymienionych zak³adów jest pod¹¿anie t¹ sam¹ drog¹, czyli jak
najszybsze ich sprywatyzowanie. Zaniechanie takiej œcie¿ki b¹dŸ jej ci¹g³e wyd³u¿anie bêdzie oznacza³o
dla tych niedoinwestowanych, przestarza³ych technologicznie, ma³o konkurencyjnych przedsiêbiorstw
rych³y upadek.

Proces prywatyzacji przedmiotowych spó³ek ci¹gnie siê ju¿ od kilku lat, nie przynosz¹c widocznych,
po¿¹danych efektów. Ostatnia próba znalezienia inwestora równie¿ nie przynios³a zadowalaj¹cego re-
zultatu. Co wiêcej, za³oga otrzyma³a informacjê, ¿e w bie¿¹cym roku nie planuje siê podejmowaæ dal-
szych dzia³añ zmierzaj¹cych do tego. Taka informacja spowodowa³a, ¿e pracownicy przedmiotowych
zak³adów poczuli siê w najwy¿szym stopniu zaniepokojeni.

Szanowny Panie Ministrze! Pragnê wyraziæ moje g³êbokie zaniepokojenie sytuacj¹, jaka zaistnia³a
w przedmiotowej sprawie i która sk³oni³a mnie do podjêcia niniejszej interwencji.

Z przedstawionego przez przedstawicieli za³ogi stanu faktycznego nale¿y wysnuæ wniosek, i¿ zacho-
dzi du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e decyzja o niepodejmowaniu pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do prze-
prowadzenia prywatyzacji mo¿e mieæ wielce negatywny skutek zarówno dla pracowników spó³ek, jak
i dla ca³ego mocno dotkniêtego bezrobociem regionu. Efektem takiego zaniechania bêdzie najpewniej
upadek tych firm, a co za tym idzie, zasilenie du¿ego ju¿ grona bezrobotnych z terenu Kielc i okolic ko-
lejnymi piêciuset osobami.

Dlatego te¿ jako senator ziemi œwiêtokrzyskiej, który czuje siê zobowi¹zany interweniowaæ we wszel-
kich sprawach dotycz¹cych poprawy warunków ¿ycia jej mieszkañców, kieruj¹c siê interesem spo³ecz-
nym, a tak¿e s³usznym interesem moich wyborców, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o rozwa¿enie zasadnoœci podjêcia interwencji maj¹cej na celu zainicjowanie jak najszybszych dzia³añ
zmierzaj¹cych do skutecznego sprywatyzowania wskazanych przedsiêbiorstw.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o ewentualnych krokach lub decyzjach, ja-
kie Pan Minister zamierza podj¹æ w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ




