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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez Pana senatora Krzysztofa Brejzę na posiedzeniu w dniu          

25 marca 2021 roku, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Minister Infrastruktury, w ramach przekazanych mu kompetencji, wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa 

z posiadanych akcji i udziałów w podmiotach prawa handlowego, które prowadzą odrębną samodzielną 

działalność gospodarczą. Podmioty te realizują przyjęte przez siebie strategie/plany rozwoju spółek. Niektóre 

z tych podmiotów, podjęły również działania wpisujące się w strategie/programy rządowe, w tym realizację 

jednego z projektów Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest budowa promów pasażerskich 

dla polskich armatorów. Prace te prowadzone są w ramach wymiany floty polskich armatorów na 

nowoczesne jednostki, wykorzystujące aktualne rozwiązania technologiczne i spełniające wymogi 

w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt budowy promów dotychczas jest realizowany przez podmioty prawa handlowego tj. PŻB S.A. i PŻM 

P.P., zatem wszelkie inwestycyjne kwestie formalno-prawne i organizacyjne, jako działania operacyjne 

pozostają w wyłącznej kompetencji organów zarządzających tychże spółek. Powyższe dotyczy także 

szczegółów dotychczas poniesionych nakładów, które stanowią istotny element inwestycyjny.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w projekt zaangażowane są czołowe przedsiębiorstwa obecnego 

sektora stoczniowego, które w związku z kompromitującymi zaniedbaniami decydentów w czasach rządów 

koalicji PO-PSL, następstwem skumulowanych przez lata wyniszczających praktyk nadal prowadzą stałe 

dążenia do odbudowy swoich możliwości. W realizacji dotychczasowego projektu z udziałem MSR Gryfia SA 

wystąpiły opóźnienia, które miały związek pierwotnie z opóźnieniami w kontraktowym procesie projektowym 

(powyższe zaowocowało decyzją o niekontynuowaniu kontraktu z dotychczasowym wykonawcą), jak również 

są nierozerwalnie związane z sytuacją pandemiczną, która to ma niebagatelny wpływ na rynek przewozów 

morskich, w tym w szczególności pasażerskich, co przekłada się na sytuację polskich armatorów. Zatem 

aktualne okoliczności są niezwykle trudne i wymagają wnikliwego, dalekosiężnego spojrzenia na kwestie 

trudności z jakimi przyjdzie się zmierzyć zaangażowanym w projekt spółkom. Należy zaznaczyć, że bieżące 

działania obecnej władzy mają charakter wspierający i inicjujący dalszy rozwój, a także przepełnione 



są świadomością konieczności przeprowadzenia ponownych analiz ekonomiczno-finansowych, także 

w kontekście zdolności inwestycyjnej polskich armatorów. Niemiej jednak konieczność wymiany promów 

jest nieunikniona zarówno dla PŻB SA jak i drugiego, największego polskiego armatora PŻM PP. i w tym 

zakresie działania inwestycyjne będą przez te podmioty wykonywane. Dotychczasowe okoliczności 

realizacji tej części programu Batory spowodowały wymóg ponownego przeanalizowania kształtu 

projektu inwestycyjnego i nowego zdefiniowania źródeł finasowania, zarówno wewnętrznych jak 

i zewnętrznych oraz dostępnego na rynku potencjału wykonawczego.

Wobec w/w nowych uwarunkowań armatorzy zaktualizowali strukturę finansowania oraz projekt 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, przewidujący budowę nowych jednostek, które przeznaczone będą 

do żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego. Obecnie toczą się prace związane z ustaleniem szczegółów oraz 

weryfikacją przyjętych założeń, w tym ustalenia z projektantami, potencjalnymi wykonawcami, jak również 

podmiotami zainteresowanymi finansowaniem inwestycji. Jak wynika z przyjętych przez armatorów założeń 

wszystkie dotychczas wykonane w projekcie prace zostaną wykorzystane i rozliczone w ramach kontynuacji 

programu. Szczegóły projektu zostaną przedstawione niezwłocznie po sfinalizowaniu prac po stronie 

armatorów, jako niezależnych i samodzielnych podmiotów prawa handlowego biorących udział w projekcie. 

Na obecnym etapie należy wyraźnie podkreślić, że projekt odnowy floty polskich armatorów jest realizowany 

pomimo dotychczasowych trudności, a ostrożne prognozy w zakresie post pandemicznego rynku przewozów 

morskich pozwalają przyjąć optymistyczne założenia co do jego opłacalności.

Łączę wyrazy szacunku,
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