
Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Klimę 

na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Zwracam się do Pana w sprawie obecnej sytuacji kopani soli w Bochni. Lokalni samorządowcy informują 

nas o planach Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Gospodarki dotyczących przekształceń wła-
snościowych kopalni soli w Bochni, polegających na włączeniu tego przedsiębiorstwa w struktury Grupy 
Kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka”. 

Rady miast Bochni i Wieliczki, Rada Powiatu Bocheńskiego oraz zainteresowani starostowie wystosowali 
już w tej sprawie pisma wyrażające zaniepokojenie planami rządu. Samorządowcy protestują z powodu braku 
włączenia ich oraz przedstawicieli kopalni do konsultacji na temat dalszego działania obu przedsiębiorstw. 
Jednocześnie zainteresowane strony podchodzą bardzo ostrożnie do planów połączenia obu kopalni. 

Dla Bochni oraz Wieliczki istnienie kopalni soli stanowi podstawę funkcjonowania. Kopalnie działają 
w tych miastach od ośmiu wieków i są jednymi z najważniejszych zabytków polskiej historii i kultury. Brak 
jasnych informacji rządu na temat planowanych zmian w strukturze organizacyjnej kopalni soli w Bochni 
powoduje powstawanie obaw co do jej przyszłego funkcjonowania. 

Jednocześnie wydaje się, iż środki przeznaczone na działanie obu kopalni najlepiej będą wydatkowane nie 
we wspólnej centrali, lecz w każdej z kopalni z osobna. Każdy dobry gospodarz wie najlepiej, na co wydaje 
swoje pieniądze, i robi to racjonalnie. Doświadczenia minionego systemu, kiedy obie kopalnie stanowiły 
jedno przedsiębiorstwo państwowe, pokazały, iż takie rozwiązanie nie jest dobre. 

Bocheńska kopalnia ma olbrzymi potencjał. Kiedy dostała możliwość aplikowania o środki unijne w ra-
mach działalności spółki Uzdrowisko Kopalnia Soli „Bochnia”, uzyskała z Unii Europejskiej milionowe do-
finansowanie. W ubiegłym roku przy pomocy środków UE otworzono podziemną trasę multimedialną. 
Atrakcja ta została już doceniona przez Muzeum Historii Polski (4. miejsce w konkursie na wydarzenie histo-
ryczne roku) oraz przez kapitułę konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” (kopalnia 
soli w Bochni przeszła do ścisłego finału, w którym znalazły się tylko trzy zabytki – rozwiązanie konkursu 
w maju). 

Mając na uwadze argumenty zgłaszane przez bocheńskich i wielickich samorządowców, organizacje spo-
łeczne i mieszkańców Bochni oraz Wieliczki, rząd powinien pozostawić obie kopalnie soli jako osobne 
przedsiębiorstwa. Jednocześnie rząd musi na bieżąco informować zainteresowane strony o swych planach 
dotyczących funkcjonowania kopalni soli w Bochni oraz w Wieliczce. 

Nie byłoby Bochni bez jej kopalni soli. 
W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami: 
1. Jakie są plany rządu w kwestii dalszego funkcjonowania kopalni soli w Bochni oraz kopalni soli 

w Wieliczce? 
2. Czy rząd zamierza w opisanej sprawie podjąć konsultacje z zainteresowanymi samorządami oraz przed-

stawicielami obu kopalni? 
3. Czy kopalnia soli w Bochni zamiast połączenia z kopalnią soli w Wieliczce nie powinna być raczej 

przekształcona w samodzielną spółkę Skarbu Państwa? 

Z poważaniem 
Maciej Klima 

 
 
 
 
 




