
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Henryka Ciocha i Grzegorza Biereckiego 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego i do prezesa Zarządu 

Agencji Rozwoju Przemysłu SA Wojciecha Dąbrowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 

Do grupy największych zakładów produkcyjnych w województwie lubelskim zalicza się Fabryka Łożysk 

Tocznych – Kraśnik SA. W 2011 r. spółka ta była na Lubelszczyźnie trzecim eksporterem, po kontrolowa-

nych jeszcze przez Skarb Państwa Zakładach Azotowych „Puławy” i prywatnej grupie Black Red White. 

Fabryka Łożysk Tocznych – zatrudniając ponad dwa tysiące pracowników – jest też jednym z największych 

pracodawców w województwie lubelskim i kluczowym pracodawcą dla powiatu kraśnickiego. 

W maju bieżącego roku Agencja Rozwoju Przemysłu SA sprzedała większościowy pakiet 89,15% akcji 

firmie ZXY Luxembourg Investment należącej do kontrolowanej przez władze Chińskiej Republiki Ludowej 

grupy kapitałowej Tri-Ring Group Corporation. Jak wynika z aktualnego rejestru przedsiębiorców, kapitał 

zakładowy Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA (nr KRS 0000051491) wynosi 72 300 000,00 zł i dzieli 

się na 7 230 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł. Czterech spośród sześciu członków w radzie nadzorczej 

spółki to obywatele Chińskiej Republiki Ludowej. Na stronach internetowych Fabryki Łożysk Tocznych 

znajduje się też informacja, że wśród Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 89,15% akcji (6 445 500) Fa-

bryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA jest w posiadaniu ZXY Luxembourg Investment S.a.r.l. z siedzibą 

w Luksemburgu; 2,53% akcji jest w posiadaniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra Skarbu 

Państwa, a pozostałe 8,32% akcji należy do pracowników. 

Zarówno wśród oficjalnych komunikatów Agencji Rozwoju Przemysłu SA, jak i wśród doniesień praso-

wych nie można znaleźć szeregu istotnych – o ile nie najważniejszych – informacji związanych z transakcją 

sprzedaży większościowego pakietu akcji chińskiemu inwestorowi. Pytania „za ile została sprzedana fabry-

ka?” nurtują nie tylko pracowników, ale także mieszkańców i władze samorządowe regionu. Skoro większo-

ściowy pakiet akcji został sprzedany przez ARP – a więc jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – szczegóły 

umowy sprzedaży powinny zostać podane do publicznej wiadomości i na pewno nie ma podstaw prawnych 

do ich utajniania. 

W związku z powyższym kierujemy do Pana Ministra i do Pana Prezesa następujące pytania. 

1. Jaka była cena sprzedaży przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA 89,15% akcji (6 445 500) Fabryki Ło-

żysk Tocznych – Kraśnik SA? 

2. Czy chiński nabywca akcji, ZXY Luxembourg Inwestment S.a.r.l., uiścił cenę w całości, a jeśli nie, to 

jaki jest harmonogram płatności? 

3. Czy w umowie zbycia akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA znalazły się gwarancje dotyczące 

utrzymania albo zwiększania zatrudnienia, lub zapisy o możliwości redukcji zatrudnienia, tj. dokonania 

zwolnień grupowych w Fabryce Łożysk Tocznych – Kraśnik SA? 

4. Czy w umowie zbycia akcji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku wynegocjowano i zapisano pakiety 

socjalne dla pracowników, a jeśli tak, to jakie? 

5. Czy w umowie zbycia akcji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku znajdują się zapisy dotyczące wyku-

pu akcji pracowniczych, a jeśli tak, to jakie? 

6. Czy w umowie zbycia akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA znalazły się zapisy dotyczące 

utrzymania albo zwiększenia produkcji przez Fabrykę Łożysk Tocznych w Kraśniku? 

7. Czy w umowie zbycia akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA znalazły się zapisy dotyczące zaka-

zu lub też możliwości likwidacji całości albo części zakładu produkcyjnego Fabryki Łożysk Tocznych – Kra-

śnik SA? 

Z poważaniem 

Henryk Cioch 

Grzegorz Bierecki 




