
Oświadczenie złożone 

przez senatora Wojciecha Koniecznego 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z napływającymi do mojego biura senatorskiego wnioskami o interwencję dotyczącymi zakła-

du produkcyjnego w Świnoujściu, remontu OTrM Lublin, a także budowy lodołamaczy: czołowego „Puma” 

oraz liniowego „Narwal”, pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania. 

Pytania dotyczące wydzielenia zorganizowanej części zakładu produkcyjnego w Świnoujściu: 

1. W jakim celu została dokonana wycena „zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci czynnego 

Zakładu w Świnoujściu, ul. Ludzi Morza 16 wraz z wyceną kompleksu nieruchomości, z uwzględnieniem 

wartości wskazanego majątku wg obecnego/aktualnego sposobu użytkowania”? 

2. Czy opracowany przez firmę Budoserwis Z.U.H Sp. z o.o. w Chorzowie plan ma służyć temu, aby 

sprzedać Zakład Produkcyjny w Świnoujściu lub oddać w dzierżawę, a uzyskane tą drogą środki wykorzystać 

jako dokapitalizowanie pozostałej części przedsiębiorstwa, czyli Zakładu Produkcyjnego w Szczecinie, na 

kontynuowanie działalności spółki? 

3. Czy planowane jest dokapitalizowanie Spółki? A jeśli tak, to: 

– na jakich zasadach ma polegać i odbywać się dokapitalizowanie przedsiębiorstwa; 

– czy dokapitalizowanie ma dotyczyć całej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, zarówno oddziału 

w Szczecinie, jak i w Świnoujściu, przez Fundusz Rozwoju Spółek czyli właściciela; 

– czy dokapitalizowanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie Zakładu Produkcyjnego w Świnoujściu? 

Pytania dotyczące remontu OTrM Lublin: 

1. Czy są opóźnienia, jeśli chodzi o remont OTrM Lublin? 

2. Jak zaawansowany jest proces prac, jeśli chodzi o Projekty OTrM Lublin? 

3. Jaki jest przewidywany ostateczny termin zakończenia remontu OTrM Lublin? 

4. Czy termin zakończenia prac jest zgodny z terminem pierwotnym? 

5. Czy Stocznia jest w stanie zapewnić środki w przypadku niedotrzymania terminu, jeśli chodzi o projek-

ty OTrM Lublin? 

6. Czy na wszystkie prace do końca remontu OTrM Lublin zaplanowano moce produkcyjne? 

7. Czy planowany termin zakończenia prac zostanie dotrzymany? 

Pytania dotyczące budowy lodołamacza czołowego „Puma” oraz lodołamacza liniowego „Narwal”: 

1. Jaki był pierwotny termin zakończenia budowy lodołamaczy „Puma” i „Narwal” wg umowy? 

2. Jakie jest na dzień dzisiejszy przeterminowanie, jeśli chodzi o projekty? 

3. Jaki jest planowany termin zakończenia prac? 

4. Proszę o podanie przyczyn powstania przeterminowania projektów. 

5. Proszę o podanie wysokości kar za przeterminowanie terminu zakończenia prac w odniesieniu do pla-

nowanego terminu. 

6. Proszę o przedstawienie harmonogramu prac na tych jednostkach, uwzględniającego punkty krytyczne 

tego projektu. 

7. Czy istnieje ryzyko zwrotu unijnej dotacji dla RZGW Gdańsk? 

8. Czy Stocznia jest w stanie zapewnić środki w przypadku niedotrzymania terminu, jeśli chodzi o projek-

ty „Puma” i „Narwal”? 

9. Czy tzw. odbiory techniczne są zgodne z SIWZ? A jeżeli nie, to kto ze strony RZGW Gdańsk firmuje 

podpisanie protokołów niezgodnych z SIWZ? 

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane przeze mnie pytania. 

Z poważaniem 

Wojciech Konieczny 
 


