
STANOWISKO NR 3/2016 
W SPRAWIE PAKTU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 
z dnia 30 maja 2016 r.  

w sprawie Lubelskiego Węgla. 
 

W trosce o zrównoważony rozwój naszego województwa postulujemy, aby: 
 Wobec deklaracji wzrostu wydobycia węgla kamiennego przez Polską Grupę 

Górniczą, właściciel LW „Bogdanki” S.A. (LWB) zagwarantował utrzymanie 
poziomu produkcji i zbytu proporcjonalnie do potencjału spółki i planowanego 
wzrostu wydobycia krajowego; 

 Realizacja misji i strategii Grupy Enea (większościowego udziałowca LWB),   
nie naruszała interesów akcjonariuszy mniejszościowych i samej spółki; 

 Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 (z perspektywą do 2030 r.), dla pełnego wykorzystania endogenicznych 
zasobów gospodarczych Lubelszczyzny, właściciel i Zarząd LWB uwzględnił  
w strategii rozwoju spółki plany budowy elektrowni regionalnej opartej  
na wydobytym na Lubelszczyźnie węglu kamiennym. 

 Samorząd Województwa Lubelskiego nadal realizował zapisy Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
uwzględniającej koncepcję rozwoju sektora górniczo-energetycznego  
wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez wspieranie działań 
na rzecz podejmowania i rozwijania racjonalnej eksploatacji zasobów kopalin 
mogących wpływać na rozwój i zmianę struktury gospodarczej województwa. 

 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił szczególną uwagę na istniejący 
potencjał LWB, a także innych firm i instytucji branży górniczej  
oraz zaplecza naukowo-badawczego uwzględniając  zapisy Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
uwzględniającej koncepcję rozwoju sektora górniczo-energetycznego  
wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez wspieranie działań 
na rzecz podejmowania i rozwijania racjonalnej eksploatacji zasobów kopalin 
mogących wpływać na rozwój i zmianę struktury gospodarczej województwa. 



 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nadal realizował działania zmierzające  
do ochrony rynku polskiego węgla. 

 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z rządowym planem restrukturyzacji 
górnictwa, tworzył i realizował plany restrukturyzacyjne nie oddziaływujące 
negatywnie na działalność i plany rozwojowe LWB oraz branżę górniczą w 
województwie lubelskim.   

 Utrzymać na dotychczasowym poziomie społeczną odpowiedzialność biznesu 
realizowaną przez LWB – w postaci wspierania regionalnych wydarzeń 
sportowych, kulturalnych i społecznych. 

 Apel o rozwiązanie potencjalnych problemów pomiędzy nowym inwestorem a 
kopalnią Bogdanka, tak aby jeden i drugi podmiot gospodarczy mógł swobodnie 
działać na pokładach Lubelskiego węgla kamiennego. 
 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkich członków wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu członków Zespołu złożyła Przewodnicząca  
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

  
 

     PRZEWODNICZĄCA 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

 
            /-/ Wiesława Janczak 
  


