
Oświadczenie złożone 

przez senatora Waldemara Kraskę 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Dotarły do mnie niepokojące informacje dotyczące bardzo złej kondycji finansowej spółki giełdowej dzia-

łającej w branży budowlanej Polimex-Mostostal SA w Siedlcach. Spółka powstała w 2004 r. z połączenia 

Mostostalu Siedlce SA z Polimex Cekop SA. Problemy pojawiły się w 2008 r., kiedy firma zadłużyła się, 

biorąc duże kredyty, inwestując w działalność deweloperską, inkorporując nowe firmy. Problemy te znacznie 

pogłębiły się w 2011 r., kiedy spółka realizowała kontrakty drogowe związane z Euro 2012. Na pogarszającą 

się sytuację finansową dodatkowo wpływały niskie ceny (marże) pozyskiwanych zleceń. Nie bez wpływu na 

to był też światowy kryzys, ale główną przyczyną wydaje się być zła polityka spółki. 

W 2012 r. w wyniku restrukturyzacji zwolniono dwa tysiące dwustu pracowników. Do spółki weszła 

Agencja Rozwoju Przemysłu i z tym faktem wiązano duże nadzieje na poprawę sytuacji. Niestety, poczynio-

ne wysiłki okazały się za małe. Kolejne zmiany osobowe w zarządzie firmy, zmiany na najwyższych stano-

wiskach, niespodziewane dymisje, niepowoływanie prezesa, tylko p.o. prezesa, spowodowały negatywną 

reakcję rynków kapitałowych i odbierane były przez zewnętrzne otoczenie bardzo źle. 

Związki zawodowe spółki są bardzo zaniepokojone działaniami obecnego zarządu. Nowy prezes wypo-

wiedział zakładowy układ zbiorowy pracy uzgodniony i podpisany w listopadzie 2012 r. bez wyjaśnień i 

uprzedzenia strony układu. Nad zakładem wisi widmo zwolnień kolejnych pracowników – poinformowano 

związek zawodowy o zamiarze zwolnienia tysiąca stu dziewięćdziesięciu czterech osób – oraz całkowitego 

wygaszenia jednego z zakładów. Trwa wyprzedaż majątku spółki. Na pierwszy rzut − do sprzedaży pięćdzie-

siąt różnych obiektów, łącznie z zapleczem produkcyjnym. Zarząd nie stara się znaleźć gwarancji banko-

wych, dzięki którym oddziały spółki mogłyby pozyskiwać zlecenia z korzystnymi marżami. Dodać należy, że 

zapotrzebowanie na wyroby spółki w kraju i za granicą jest bardzo duże. Związki zawodowe uważają także, 

że w ostatnich latach prowadzona była w spółce księgowość kreatywna (rolowanie wyników), wprowadzają-

ca w błąd akcjonariuszy spółki. Spółka zatrudnia obecnie siedem tysięcy osób w całym kraju, współpracuje z 

wieloma mniejszymi spółkami oraz setkami innych zakładów, którym także grozi upadek. 

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo zna te problemy spółki. Apeluję o podjęcie 

kroków, które uzdrowiłyby sytuację i uchroniły Polimex-Mostostal SA przed upadkiem. 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska 




