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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 01 lutego 2021 r.

     Znak sprawy: GM-DNW-1.054.1.2021

Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przedstawiam odpowiedź na wystąpienie Pani Senator Magdaleny 
Kochan, złożone w dniu 03.12.2020 r., podczas 18 posiedzenia Senatu RP, w sprawie zatrzymania 
w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. procedury zwolnień grupowych i decyzji o sprzedaży majątku 
zakładu w Świnoujściu (data wpływu do MI 22.12.2020 r.).

Na wstępie pragnę podkreślić, że obecny Rząd podjął zdecydowane działania ukierunkowane na  odbudowę 
degradowanej przez lata polskiej branży stoczniowej, poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego 
dla przedsiębiorstw stoczniowych, polegającego m.in. na istotnym zmniejszeniu obciążeń podatkowych         
oraz priorytetyzacji realizacji zamówień sektora publicznego u polskich podmiotów gospodarczych. 

Jest rzeczą naturalną, że potencjalne zamówienia stoczniowe powinny w pierwszej kolejności 
być realizowane poprzez kooperacje w obrębie spółek Skarbu Państwa, przy zachowaniu zasady 
konkurencyjności i rachunku ekonomicznego. Takie działania stanowią skuteczny mechanizm odbudowy 
gospodarki narodowej przy znacznym wykorzystaniu potencjału jakim jest popyt krajowy. 

Warto podkreślić, że od 2015 w polskiej branży przemysłu okrętowego zatrudnienie wzrosło o prawie osiem 
tysięcy miejsc. To realne efekty odbudowywania przemysłu stoczniowego po wielu latach jego zapaści.  

Dotychczasowe działania były konieczne po błędnych decyzjach podejmowanych przez ówczesną 
większość parlamentarną PO-PSL, skutkujących likwidacją dużej części polskiego potencjału produkcyjnego. 
Tytułem przykładu warto wskazać na przyjętą przez koalicję PO-PSL tzw. ustawę kompensacyjną (ustawa z 
dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla 
polskiego przemysłu stoczniowego -  Dz. U. Nr 233, poz. 1569), która doprowadziła do utraty rynku oraz 
osłabieniu marki polskiego przemysłu stoczniowego wobec armatorów, co do chwili obecnej utrudnia 
odbudowanie jego międzynarodowej pozycji. Sprzedaż majątku stoczni przypieczętował trwałość ustalonej 
ówcześnie linii politycznej akceptowanej i współtworzonej przez koalicję PO-PSL. Likwidacja polskich stoczni 
produkcyjnych spowodowała kłopoty i w wielu przypadkach upadek licznych przedsiębiorstw kooperujących. 
Powyższa decyzja skutkowała m.in. utratą zatrudnienia około 9 tys. osób, dotychczas bezpośrednio 
zaangażowanych w produkcję statków. Przedstawiciele branży szacują, że jedno zlikwidowane miejsce 
pracy w stoczni oznacza likwidację 7 miejsc pracy w przemysłach powiązanych. W sumie wskutek tej decyzji 
utracono ok. 63 tys. miejsc pracy.

Ponadto, ówczesny rząd koalicji PO-PSL podjął skandaliczną w swych skutkach decyzję o połączeniu w roku 
2013 Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia z Morską Stocznią Remontową w Świnoujściu, 
bez zapewnienia konsolidowanym podmiotom środków oraz działań osłonowych. Decyzja ta została 
wdrożona pomimo licznych protestów związków zawodowych, ówczesnej opozycji oraz jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Należy zaznaczyć, że  działalność zakładu w Świnoujściu, oprócz remontów statków w znacznym stopniu 
opierała się na świadczeniu usług z zakresu offshore. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez tut. resort,         



po skorygowaniu wyniku finansowego stoczni o wyniki związane z działalnością offshorową, w ostatnich 
10 latach przed połączeniem, na swojej podstawowej działalności stocznia tylko 2 krotnie wykazuje wynik 
dodatni. 

Wskutek powyższego oraz w związku z załamaniem się  rynku offshore,  zakład w Świnoujściu zaczął 
generować poważne straty, pomimo praktyki wyprzedaży w roku 2014 nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych pierwotnie pod rozwój stoczni.

Tragedia tysięcy pracowników stoczni, kooperantów i ich rodzin, wynika z bezwzględnej realizacji 
niezwiązanych z rzeczywistością rynkową decyzji politycznych firmowanych przez rząd PO-PSL. 
Należy pamiętać, że część wykwalifikowanych pracowników ze zlikwidowanych stoczni, którym udało się 
znaleźć pracę oraz pozbawionych krajowych zleceń biur projektowych, budowała swoim doświadczeniem 
i solidnością pomyślność zagranicznych koncernów stoczniowych. 

Realizacja zamierzeń ówczesnego rządu w odniesieniu do branży stoczniowej skutkowała  powstaniem 
nisko-opłacalnego i pracochłonnego produktu eksportowego jakim są nie wyposażone lub częściowo 
wyposażone kadłuby. Powyższe działania  były istotnym elementem zwiększania konkurencyjności 
zagranicznych koncernów stoczniowych na rynku globalnym, na którym obecność polskich stoczni 
produkcyjnych stała się przeszłością. 

Obecna sytuacja ekonomiczno-finansowa MSR Gryfia S.A. jest trudna. Wszyscy są zgodni, iż zaniechanie 
działań restrukturyzacyjnych, w szczególności w kontekście pogarszających się na rynku trendów 
związanych m.in. z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i załamaniem dotychczasowych łańcuchów dostaw 
niewątpliwie doprowadzi do dalszego pogłębiania się trudnej sytuacji ekonomicznej Stoczni,                             
a w konsekwencji dalszego pogorszenia jej wyników ekonomicznych.  

W wyniku przeprowadzonych analiz w zakresie możliwych do wdrożenia inicjatyw restrukturyzacyjnych oraz 
posiadanych zdolności finansowych, podjęto decyzję o rozbudowie infrastruktury Stoczni o nowy dok 
pływający. Zakres projektu obejmuje budowę nowego, największego w regionie zachodniopomorskim doku 
pływającego, przy jednoczesnej modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej, umożliwiającej posadowienie 
takiego doku i rozpoczęcie normalnej eksploatacji. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że lokalizacją spełniającą wymagania dla posadowienia nowego doku 
jest Nabrzeże Gdyńskie w Szczecinie. Dodatkowo analiza potencjału wytwórczego obu oddziałów,                 
ich wyników historycznych i możliwości rozwoju wskazuje lokalizację w Szczecinie na korzystniejszą             
z ekonomicznego punktu widzenia. W opinii Zarządu Spółki nowy dok (nr 8) będzie generował 
średniorocznie o 39,8 mln (wartościowo) lub ok. 150 % (procentowo) większe przychody niż wszystkie doki 
znajdujące się obecnie w stoczni w Świnoujściu. Co istotne, dok nr 8 będzie generował dużo większe 
przychody pomimo tego, iż średnioroczna ilość remontowanych na nim jednostek będzie mniejsza                 
o 24 jednostki (lub procentowo o ok. 47 %). Dok nr 8 będzie generował o 10,4 mln (wartościowo) 
lub o ok. 169 % (procentowo) większą marżę niż doki nr 2, 6 i 7 razem wzięte.

Pozwalam sobie również przedstawić informacje odnośnie struktury właścicielskiej Morskiej Stoczni 
Remontowej Gryfia S.A. (dalej MSR Gryfia, Stocznia, Spółka), w której Skarb Państwa, który reprezentuję, 
nie wykonuje praw z akcji bezpośrednio. Stocznia jest Spółką Grupy Kapitałowej Funduszu Rozwoju Spółek 
S.A. – jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (dalej FRS S.A.), który działa jako jej główny akcjonariusz, 
posiadając większościowy pakiet akcji. Wobec powyższego przekazywane informacje zostały opracowane 
na podstawie materiałów przekazanych przez ww. podmioty.   

Branża stoczniowa znajduje się w trudnej sytuacji, problem ten szczególnie dotyka obszaru nowych budów. 
Szansą utrzymania działalności stoczniowej niewątpliwie jest obszar związany z remontami jednostek, 
w którym specjalizuje się m.in. MSR Gryfia. Spółka, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność musi 
podejmować działania związane z inwestycjami, tak aby dostosować ofertę do zmieniającego się rynku.

W tym celu realizowany jest kluczowy projekt inwestycyjny dotyczący pozyskania przez Stocznię nowego 
doku pływającego o nośności do 27 000 TLC. Budowa doku wiąże się z przeprowadzeniem niezbędnych 
inwestycji infrastrukturalno-hydrotechnicznych, których sfinansowanie leży po stronie Stoczni. Z uwagi        
na trudną sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, brak bieżących środków na dokonanie ww. inwestycji 
oraz uwzględniając wieloletnią nierentowność oddziału w Świnoujściu, Zarząd MSR Gryfia podjął decyzję            



o zbyciu nieruchomości aby wygenerować w ten sposób niezbędne środki finansowe, które będą 
przeznaczone na działania inwestycyjne.
Jak zakładają zaangażowane w projekt spółki, możliwość korzystania w prowadzonej, bieżącej działalności 
remontowej  z dużego doku przez Stocznię spowoduje wzrost obrotów i wolumenu kooperacji handlowej,   
jak również zapotrzebowania na usługi podwykonawcze, które będą wykonywane przez podmioty działające 
w branży stoczniowo-remontowej nie tylko ze Szczecina, ale i z całego województwa 
zachodniopomorskiego. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do umocnienia pozycji rynkowej Spółki                    
i zwiększy możliwości pozyskiwania nowych kontraktów. Należy założyć, że efektem tej inwestycji będzie 
także konieczność stworzenia nowych miejsc pracy dla specjalistów w branży stoczniowej w większej liczbie 
niż obecny poziom zatrudnienia w Zakładzie MSR Gryfia w Świnoujściu.  

W związku z decyzją o zbyciu nieruchomości w Świnoujściu Zarząd Spółki zaoferował wszystkim,               
bez wyjątku, pracownikom zatrudnionym w Świnoujściu możliwość kontynuacji pracy w Szczecinie                
na nie gorszych niż dotychczasowe warunkach finansowych. 

Obowiązujące w Polsce prawo nie pozwala jednak na wręczenie każdemu pracownikowi aneksu do umowy 
o pracę w postaci wypowiedzenia zmieniającego miejsce pracy ze Świnoujścia na Szczecin. Zgodnie 
z posiadaną przez Zarząd opinią prawną mogłoby to zostać potraktowane jako próba „obejścia” ustawy 
o zwolnieniach grupowych, czyli działanie na niekorzyść pracowników. Stąd też wszyscy pracownicy zostali 
objęci procedurą wynikającą z ustawy o zwolnieniach grupowych. Wszyscy pracownicy, którzy zadeklarowali 
chęć kontynuacji pracy w MSR Gryfia otrzymali aneksy umów w zakresie miejsca świadczenia pracy. 
O możliwości skorzystania z kontynuacji zatrudnienia w MSR Gryfia pracownicy byli wielokrotnie 
informowani, w tym osobiście jeszcze w dniu wręczania wypowiedzenia.

Odnosząc się do wspomnianego w oświadczeniu Pani Senator Listu Intencyjnego Prezydenta Miasta 
Świnoujścia oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, którego autorzy rozważali komunalizację 
oddziału w Świnoujściu, pragnę nadmienić, iż ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające 
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym zmieniła przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji (nowy tytuł: ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników), dotyczące komunalizacji Spółek. Mając na uwadze brzmienie obowiązujące art. 4b ustawy            
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników komunalizacja spółek może mieć miejsce jako 
darowizna należących do Skarbu Państwa akcji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą Rady 
Ministrów. Zbycie akcji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w drodze darowizny następuje zgodnie  
z art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Natomiast,        
jak wykazano na wstępie, MSR Gryfia nie jest spółką Skarbu Państwa (akcjonariuszem większościowym jest 
Fundusz Rozwoju Spółek S.A.) wobec czego nie jest możliwe nieodpłatne zbycie jej akcji w trybie 
komunalizacji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie istnieją 
przeciwwskazania formalno-prawne aby powołane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Gminę 
Miasto Świnoujście przedsiębiorstwo Morski Park Przemysłowy Sp. z o.o. wzięło udział w przetargu                
na zakup nieruchomości oddziału MSR „Gryfia” S.A. w Świnoujściu, a po ich ewentualnym nabyciu 
prowadziło tam działalność gospodarczą. Powyższe konkretnie przyczyniłoby się do pozyskania przez MSR 
Gryfia SA finansowania na inwestycje okołodokowe.
   

Łączę wyrazy szacunku,
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