
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
na 41. posiedzeniu Senatu

w dniu 7 paŸdziernika 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z interwencj¹ Zarz¹du Kopalni Soli „Wieliczka” SA oraz pismem, które wp³ynê³o do moje-

go biura senatorskiego w dniu 25 wrzeœnia bie¿¹cego roku w sprawie zwiêkszenia dotacji bud¿etowej na
2010 r., przeznaczonej na zrealizowanie koniecznych prac zabezpieczaj¹cych w kopalni, zwracam siê
z proœb¹ o przychylenie siê do wniosku o dotacjê bud¿etow¹ na 2010 r. w wysokoœci 123,6 mln z³.

Kopalnia Soli „Wieliczka” stanowi bezcenny zabytek w skali œwiatowej i naszym obowi¹zkiem jest
utrzymanie tego zabytku dla przysz³ych pokoleñ. Wielowiekowa eksploatacja z³ó¿ soli przyczyni³a siê do
istotnej ingerencji w œrodowisko naturalne i jej skutki powinny zostaæ usuniête. Dotacja bud¿etowa jest
wiêc przeznaczona na zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk, likwidowanie zbêdnych pustek poek-
sploatacyjnych i dop³ywy wód do wyrobisk, co przyczynia siê do ochrony kopalni przez zniszczeniem.

„Program zabezpieczenia zabytkowej Kopalni Soli «Wieliczka» na lata 2006–2013” zatwierdzony przez
ministra gospodarki okreœla³ niezbêdne prace zabezpieczaj¹ce i ratuj¹ce kopalniê. Na podstawie niniej-
szego programu zosta³a ustalona kwota dotacji bud¿etowej na 2009 r. w wysokoœci 87,34 mln z³, dra-
stycznie obni¿ona do kwoty 40,038 mln z³. Taki poziom finansowania spowodowa³ ograniczenie
niezbêdnych prac zabezpieczaj¹cych, co wp³ynê³o na wzrost zagro¿enia bezpieczeñstwa kopalni, jak
i usytuowanego nad jej wyrobiskami miasta Wieliczka.

We wrzeœniu bie¿¹cego roku zakoñczy³a prace powo³ana przez prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
komisja do spraw opiniowania stanu zagro¿enia wodnego i zawa³owego oraz podjêcia niezbêdnych dzia-
³añ profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli „Wieliczka” SA w Wie-
liczce. Sprawozdanie komisji wykazuje jednoznacznie, ¿e kopalnia musi niezw³ocznie podj¹æ niezbêdne
prace zabezpieczaj¹ce, co wymaga co najmniej dwukrotnego zwiêkszenia œrodków finansowych. Zanie-
chanie zrealizowania prac likwidacyjnych oraz zabezpieczaj¹cych wp³ynie na wzrost zagro¿enia zawa³o-
wego i wodnego, a tym samym na bezpieczeñstwo funkcjonowania kopalni, podziemnego Muzeum ¯up
Krakowskich oraz miasta Wieliczka.

Wobec powy¿szego ca³kowicie popieram wniosek o dotacjê bud¿etow¹ dla Kopalni Soli „Wieliczka” na
kwotê 123,6 mln z³, uwzglêdniaj¹c¹ koszty realizacji prac wynikaj¹cych ze sprawozdania komisji Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego.

Wobec powy¿szych argumentów zapytujê:
1. Czy Panu Prezesowi Rady Ministrów znana jest sprawa zagro¿enia bezpieczeñstwa Kopalni Soli

„Wieliczka” oraz znajduj¹cego siê nad jej wyrobiskami miasta Wieliczka?
2. Czy zapozna³ siê Pan z wnioskami i zaleceniami komisji do spraw opiniowania stanu zagro¿enia

wodnego i zawa³owego?
3. Jakie dzia³ania zosta³y podjête w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli „Wie-

liczka” oraz w celu zapewnienia bezpieczeñstwa znajduj¹cego siê nad jej wyrobiskami miasta Wieliczka?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima




