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Stanisława Gawłowskiego, Magdalenę Kochan i Janusza Gromka 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie dotyczy sytuacji, jaka ma teraz miejsce w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. 

Otóż dzisiaj w Kołobrzegu doszło do protestów pracowników PŻB. Pracownicy stanęli w obronie zwol-

nionego, odwołanego niedawno prezesa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, człowieka, który w PŻB przepracował 

ostatnie 15 lat. W Polsce zmieniały się opcje polityczne, ale pan prezes Redmerski, pracując jako finansista, 

wiceprezes do spraw finansowych, był traktowany przez różne opcje jako ekspert i fachowiec. A okazało się, 

że jak pojawiła się „dobra zmiana”, to zabrakło dla niego miejsca w tejże firmie, instytucji tak ważnej dla 

Polski, dla Pomorza Zachodniego. 

Pan prezes Redmerski był zmuszany przez polityków PiS do tego, żeby podejmować decyzje na nieko-

rzyść Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, choćby w kwestii budowy już słynnego promu. On był świadomy tego, że 

decyzja związana z zakupem nowego promu w stoczni, która tak naprawdę nigdy tego typu budów nie reali-

zowała, doprowadzi Polską Żeglugę Bałtycką do katastrofy. A to on wyciągnął tę firmę z poważnych tarapa-

tów finansowych. Zmuszany był również do tego, żeby wydawać i przelewać pieniądze, i to w sumie ok. 

12 milionów, na rzeczy, które tak naprawdę nie przyczyniały się do poprawy kondycji finansowej Polskiej 

Żeglugi Bałtyckiej. Mam nadzieję, że w niezbyt odleglej przyszłości te wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione. 

Ale tak naprawdę czarę goryczy po stronie polityków PiS – choć może nie powinienem używać słów 

„czara goryczy” – przelało to, że odmówił ważnemu politykowi PiS zatrudnienia jego rodziny w Polskiej 

Żegludze Bałtyckiej, rodziny, która wcześniej z powodów czysto alkoholowych została zwolniona z innej 

instytucji publicznej. Odmówił również zatrudnienia żony przewodniczącego klubu radnych PiS w radzie 

miasta w Kołobrzegu jako dyrektora w tejże spółce, w której 100% ma Skarb Państwa. Skończyło się to tym, 

że pan prezes Redmerski został odwołany, żona tegoż przewodniczącego klubu radnych w ostatnich dniach 

została zatrudniona, a pracownicy tejże spółki rozpoczęli protest. Nepotyzm, kolesiostwo, działania na szko-

dę Polski, działania na szkodę spółki Skarbu Państwa – to charakteryzuje dzisiaj PiS. 

Pytam pana premiera, kiedy ma zamiar przerwać te działania, kiedy ma zamiar przerwać kolesiostwo 

i nepotyzm w wykonaniu posłów Hoca, Brudzińskiego, Szefernakera. Naprawdę wystarczy już tego dreno-

wania Pomorza Zachodniego, bo tylko szkodzicie temu regionowi. Wystarczy, Panie Premierze. Proszę za-

cząć dbać o interesy Polski, o polskiego przewoźnika promowego na Bałtyku. 
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