
Oświadczenie złożone  
przez senatorów Krzysztofa Słonia,  

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,  
Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 24. posiedzeniu Senatu 
w dniu 20 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

W związku ze skierowanym do mnie wystąpieniem pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mine-
ralnych (spółki pozostającej w stanie upadłości układowej), zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów z proś-
bą o następujące informacje. 

1. Czy GDDKiA zamierza uregulować zaległości wobec KKSM SA, która była podwykonawcą Dolnoślą-
skich Surowców Skalnych SA podczas budowy autostrady A2, w realizacji kontraktu pod nazwą „Kontynu-
acja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A2 od Strykowa do Konotopy”? 
Według informacji pochodzących od zainteresowanych obecnie kwota należności to 62 359 042,35 zł. Na-
leżność ta wynika z umowy na dostawę kruszywa oraz związana jest ze świadczeniem usług. 

2. Czy brana jest pod uwagę możliwość wprowadzenia zmian w niedawno uchwalonej ustawie o spłacie 
niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień 
publicznych, przewidującej pomoc dla małych i średnich firm zatrudniających nie więcej niż 250 pracowni-
ków, tak aby zapewnić równe traktowanie wszystkich krajowych podmiotów, które poniosły straty w związ-
ku z budową autostrad i innych dróg krajowych? Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych SA zatrudniają 
385 pracowników, a zatem nie mogą liczyć na zwrot należności za wydobyte i dostarczone kruszywa, co 
w opinii załogi jest niezwykle krzywdzące dla spółki znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

3. Czy w Ministerstwie Skarbu Państwa brana jest pod uwagę możliwość reprywatyzacji spółki przez 
Skarb Państwa ze względu na podejrzenie, że inwestor nie wywiązał się z pakietu inwestycyjnego? Zdaniem 
załogi inwestor w okresie dwóch lat miał zainwestować 15 milionów zł w rozwój i nowe technologie 
w KKSM SA, a tymczasem z konta bankowego KKSM wypłacił on około 9 milionów zysku. W trakcie prze-
jęcia 85% akcji w kwietniu 2011 r. nastąpiły zakupy i leasingowanie maszyn i urządzeń, które były przezna-
czane na budowę autostrady A2, gdzie DSS najpierw był podwykonawcą Covec, a następnie wykonawcą. 
Pracownicy podają, że w skład urządzeń wchodziły: wytwórnia mas bitumicznych, węzły betoniarskie, zgar-
niarki, równiarki, samochody technologiczne Volvo i 37 samochodów osobowych, które były w użytkowaniu 
pracowników DSS. W ramach zapowiadanych w prywatyzacji inwestycji dla KKSM został zakupiony mo-
bilny zakład do produkcji kruszyw, ale od chwili jego zakupu do chwili obecnej pracuje on w Kopalni „Piła-
wa Górna”, która jest własnością DSS. Część leasingowanych urządzeń została KKSM odebrana z udziałem 
komorników przez instytucje leasingowe. 

4. Czy rząd z jednakową lub choćby tylko proporcjonalną troską podchodzi do możliwej likwidacji sta-
nowisk pracy zarówno tam, gdzie chodzi o 1500 stanowisk w regionie wysoko uprzemysłowionym, jak i tam, 
gdzie zagrożonych jest ich blisko 400 (przypadek KKSM SA w Kielcach) w regionie wciąż biednym i zapóź-
nionym gospodarczo? 
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