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OŚWIADCZENIE
ws. aktualnej sytuacji kopalni Winna
Należąca do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. kopalnia Winna,
od ponad dwudziestu lat prowadzi wydobycie dolomitu na terenie Gminy Łagów. Kopalnia ta jest
zakładem mającym istotny wkład w potencjał gospodarczy Gminy oraz jest źródłem utrzymania dla
rodzin kilkudziesięciu pracowników. Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.
z o.o. działa w granicach obowiązującego prawa i w zgodzie z wydanymi wobec Spółki decyzjami
stosownych organów administracji publicznej. Kopalnia Winna pozostaje pod bieżącym nadzorem
szeregu organów administracji, których dotychczasowe kontrole nie wykazały uchybień w zakresie
zgłaszanych nieprawidłowości.
W ostatnich tygodniach, kopalnia poddawana jest bezprecedensowej liczbie kontroli różnych
organów administracji państwowej, która wielokrotnie przekracza dotychczasową przeciętną
częstotliwość kontroli tego zakładu. Spółka zaczęła również otrzymywać zapytania i monity
z instytucji państwowych różnego szczebla oraz mediów, dotyczące rzekomych naruszeń prawa
do których dochodzi na kopalni. Działania te są podejmowane z inicjatywy osoby fizycznej,
pracownika bezpośrednio sąsiadującej z naszą, konkurencyjnej kopalni. Osoba ta zgłasza do szeregu
organów administracji oraz mediów liczne skargi i pisma, wymuszające reakcję tych organów.
O podejmowaniu tych działań, osoba ta poinformowała za pośrednictwem swojego pełnomocnika
również Spółkę.
Pełnomocnik wspomnianej wyżej osoby fizycznej podejmuje korespondencję ze Spółką
od dłuższego czasu. W ramach tej korespondencji próbował Spółkę wprowadzić w błąd informując,
że działka jego klienta leży na złożu i skłonić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oferując
zakup wspomnianej działki za kwotę przekraczającą 2 miliony złotych. Pracownicy Spółki dochowali
odpowiednich standardów profesjonalizmu i ustalili, że wspomniana nieruchomość nie leży na złożu
i nie przedstawia wartości z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności górniczej.
Korespondencja z pełnomocnikiem właściciela działki została zakończona. Po tym fakcie
pełnomocnik właściciela podjął szereg działań, m.in. wspomniane powyżej wielokrotne
bezpodstawne informowanie różnych instytucji o rzekomych naruszeniach prawa po stronie Spółki.
W odbiorze Spółki jest to działalność mająca na celu próbę wymuszenia wspomnianego powyżej
niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółki.
W opinii Spółki, działania takie jak bezpodstawne składanie doniesień mające na celu
nieuzasadnione wszczęcie kontroli i interwencji funkcjonariuszy Policji, czy nie mające oparcia
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w faktach informacje o łamaniu przez Spółkę prawa przesyłane do szeregu instytucji, mogą
wyczerpywać znamiona co najmniej kilku czynów zabronionych, w szczególności art. 26 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozpowszechnianie
nieprawdziwych informacji o Spółce celem szkodzenia przedsiębiorcy), jak również art. 234 kodeksu
karnego (fałszywe oskarżenie o popełnienie czynów zabronionych) oraz art. 212 kodeksu karnego
(pomówienie o postępowanie mogące narazić na utratę zaufania).
Wyżej opisane działania szkodzą naszej Spółce, destabilizując pracę oraz powodując
naderwanie zaufania do naszej działalności u partnerów społecznych. Informujemy ponadto, iż
w związku z powyższymi faktami, Spółka podjęła kroki prawne zawiadamiając organy ścigania
o możliwości popełnienia szeregu czynów zabronionych.
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