
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

na 51. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 marca 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Górnicy, kolejarze, mieszkañcy Lubelszczyzny oraz pozostali uczestnicy debaty publicznej zorgani-
zowanej w dniu 20 marca 2010 r. w Lublinie przez senatora RP Stanis³awa Gogacza oraz zwi¹zki zawo-
dowe dzia³aj¹ce przy PKP SA Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w Lublinie wraz ze
zwi¹zkowcami LW „Bogdanka” SA protestuj¹ przeciwko sprzeda¿y przez Skarb Pañstwa Kopalni LW
„Bogdanka”.

Spó³ka Lubelski Wêgiel SA, jedna z najnowoczeœniejszych i najwiêkszych kopalñ wêgla kamiennego
w Polsce, bêd¹ca krajowym liderem rynku producentów wêgla energetycznego, sta³a siê prywatn¹ spó-
³k¹. Sta³o siê to w wyniku zbycia w dniu 9 marca 2010 r. nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa 46,7% akcji
spó³ki za ³¹czn¹ wartoœæ 1,1 miliarda z³. Po transakcji zaanga¿owanie Skarbu Pañstwa wynosiæ bêdzie
4,3% akcji. A wszystko to sta³o siê w momencie, gdy wyniki finansowe LW „Bogdanka” w pozycji zysk
netto za rok 2008 wynios³y 155 milionów 791 tysiêcy z³, a za rok 2009 odpowiednio 190 milionów
842 tysi¹ce z³. Sprzedano kopalniê za 1,1 miliarda z³ w sytuacji, w której kilka dni wczeœniej, bo 4 marca
2010 r., Zarz¹d LW „Bogdanka” SA zawar³ z Elektrowni¹ „Kozienice” SA now¹ umowê wieloletni¹ na do-
stawê wêgla energetycznego na okres od 4 marca 2010 r. do 31 grudnia 2025 r. o wartoœci szacowanej
wed³ug obecnych cen na 10 miliardów 432 miliony z³ netto.

Kopalnia „Bogdanka” otrzyma³a statuetkê Kopalni Roku 2009, co dowodzi ogromnego uznania œro-
dowiska bran¿owego dla za³ogi i kierownictwa spó³ki. LW „Bogdanka” SA od lat jest najbardziej rento-
wn¹ i najbardziej efektywn¹ kopalni¹ wêgla kamiennego w kraju. Dla porównania Kompania Wêglowa
SA – najwiêksza górnicza firma w Europie – zarobi³a w zesz³ym roku 38 milionów z³; druga najwiêksza
firma górnicza, Katowicki Holding Wêglowy SA, zarobi³a w zesz³ym roku 87 milionów z³; a Jastrzêbska
Spó³ka Wêglowa SA odnotowa³a w ubieg³ym roku stratê w wysokoœci 340 milionów z³. Dlatego trudno
znaleŸæ jak¹kolwiek logikê w decyzji o sprywatyzowaniu kopalni LW „Bogdanka”. W tym miejscu nale¿y
przywo³aæ bardzo wa¿ny dokument, przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r., a zatytu³o-
wany „Strategia dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015”, gdzie w dziale
5.2., zatytu³owanym „Prywatyzacja górnictwa”, znajdujemy nastêpuj¹cy zapis: „Zasadnoœæ ewentualnej
prywatyzacji bêdzie uzgadniana w porozumieniu ze stron¹ spo³eczn¹, odrêbnie dla ka¿dej spó³ki. W ra-
zie ewentualnej prywatyzacji przyjmuje siê poni¿sze warunki, które powinny byæ spe³nione. 1. Sposób
i przebieg procesu prywatyzacji powinien gwarantowaæ utrzymanie wiêkszoœciowego pakietu akcji pod
kontrol¹ Skarbu Pañstwa.”

Jak to mo¿liwe, ¿e pomimo takich gwarancji, jakie zosta³y zawarte w bardzo wa¿nym dokumencie
rz¹dowym, dochodzi do sprzeda¿y pakietu wiêkszoœciowego akcji LW „Bogdanka”? Jakie racje przema-
wiaj¹ za tym, aby kopalnia bêd¹ca w tak dobrej sytuacji ekonomicznej by³a prywatyzowana? Uczestnicy
debaty publicznej wyra¿aj¹, jak to sformu³owano na wstêpie, swój ostry protest przeciwko takim dzia³a-
niom Skarbu Pañstwa. Uczestnicy debaty zadaj¹ te¿ pytanie, czy w zwi¹zku z przywo³anymi w tym sta-
nowisku argumentami nie dosz³o do naruszenia przepisów obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa.

Bêdê oczekiwa³ na odpowiedŸ Pana Ministra.

senator Stanis³aw Gogacz


