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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 19 października 2020 r.

       Znak sprawy: BM-1.054.40.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Koniecznego podczas 
14. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zakładu produkcyjnego w Świnoujściu, 
remontu OTrM Lublin, a także budowy lodołamaczy: czołowego „Puma” oraz liniowego „Narwal”, 
niniejszym przedstawiam stosowne informacje.

Ad 1-3. dotyczące wydzielenia zorganizowanej części  zakładu produkcyjnego w Świnoujściu:

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu produkcyjnego w Świnoujściu przygotowana 
została w ramach planu modernizacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. 

Tendencje na rynku remontów statków wskazują na rosnące zapotrzebowanie na jednostki pływające 
o coraz większych rozmiarach. W związku z czym rośnie zapotrzebowanie na doki, które byłyby 
w stanie pomieścić większe jednostki. Stocznia, chcąc pozostać konkurencyjną na rynku, podjęła próbę, 
przy udziale właściciela – Funduszu Rozwoju Spółek S.A., przygotowania możliwej do przeprowadzenia 
na podstawie posiadanych zdolności majątkowych i finansowych, koncepcji pozyskania nowego doku. 
Analiza potencjału wytwórczego obu oddziałów stoczni, ich wyników historycznych i możliwości rozwoju 
wskazuje lokalizację w Szczecinie na korzystniejszą z ekonomicznego punktu widzenia. Ze względu 
na charakter planowanej inwestycji, kluczowym po stronie Stoczni będzie przeprowadzenie niezbędnych 
inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza hydrotechnicznych, umożliwiających bezpieczne 
umiejscowienie i pracę nowego doku. Powyższe stanowi element programu restrukturyzacji spółki, 
w tym restrukturyzacji posiadanych aktywów. Projekt finansowania inwestycji dokowej ma charakter 
strukturalny, liderem pozostaje FRS SA jako fundusz dedykowany do tego rodzaju działalności, niemniej 
jednak MSR Gryfia SA musi wygenerować środki niezbędne do przeprowadzenia inwestycji około 
dokowych, jak również w wyniku inicjatyw restrukturyzacyjnych zapewnić możliwość długoterminowego 
finasowania zobowiązań związanych z nowym dokiem. 

Plan modernizacji nie zakłada dokapitalizowania stoczni. Pozyskanie nowego doku, a co za tym idzie 
budowa portfela zamówień remontów dużych jednostek, zgodnie z przyjętymi przez MSR Gryfia 
założeniami w projekcjach finansowych umożliwi zwiększenie przychodu Stoczni o ponad 40%. Podjęcie 
decyzji o budowie dużego doku, którego finansowanie jest pochodną restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
to racjonalne rozwiązanie, uwzględniające przyszłe uwarunkowania gospodarcze przemysłu stoczniowego 
w Polsce i  na świecie.  Co istotne, warunkiem koniecznym wdrożenia przedmiotowej koncepcji 
jest zapewnienie wszystkim dotychczasowym pracownikom możliwości świadczenia pracy w ramach tego 
samego przedsiębiorstwa. Tym samym przedmiotowe działania podejmowane są nie tylko z uwzględnieniem 
interesu ekonomicznego Spółki, ale przede wszystkim z poszanowaniem praw zatrudnionych 
w niej pracowników. 



Ad 1-7. dotyczące remontu OTrM Lublin:

Jak poinformował Fundusz Rozwoju Spółek S.A. informacje będące przedmiotem pytań postawionych 
przez Pana senatora stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlegają udostępnieniu. Również 
ze względu na wiążące spółkę Morska Stocznia Remontowa „Gryfia" S.A. klauzule poufności.

Ad 1-9. dotyczące budowy: lodołamacza czołowego „Puma" oraz lodołamacza liniowego 
„Narwal”:

Jak poinformował Fundusz Rozwoju Spółek S.A. informacje będące przedmiotem pytań 1-6 i 8-9 
przedmiotowego oświadczenia Pana senatora, dotyczące lodołamaczy „Puma" i „Narwal" stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlegają udostępnieniu.

Odnosząc się natomiast do pytania 7 dotyczącego istnienia ryzyka zwrotu unijnej dotacji dla RZGW 
Gdańsk informuję, iż aktualnie nie stwierdza się ryzyka zwrotu unijnej dotacji dla RZGW Gdańsk. 
Pozyskane środki z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu są na bieżąco rozliczane we 
wnioskach o płatność z Instytucją Wdrażającą (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej). Prawidłowość rozliczeń i realizacji projektu jest kontrolowana przez Instytucję Wdrażającą, która 
nie stwierdziła żadnych istotnych uchybień lub zagrożeń mogących rodzić ryzyko braku wykorzystania lub 
obowiązku zwrotu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w jakiejkolwiek części. 

Na zakończenie pragnę poinformować, że lodołamacz Puma został przekazany przez stocznię do odbioru 
w dniu 16 września 2020 r. W chwili obecnej, zgodnie z zawartą umową,  trwają czynności odbiorcze 
(czynności te zajmują kilka tygodni). Z kolei lodołamacz Narwal uzyskał wszelkie dokumenty uprawniające 
do przepłynięcia do Gdańska w celu przeprowadzenia odbioru jednostki. 

Łączę wyrazy szacunku,
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z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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