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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra Skarbu Pañ-
stwa Aleksandra Grada

Panie Premierze! Panie Ministrze!
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o postêpowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym

znaczeniu dla polskiego przemys³u okrêtowego w ¿adnym artykule nie mówi siê o zachowaniu produk-
cji statków. Komisja Europejska za¿¹da³a, aby „sprzedaæ aktywa stoczni po cenie rynkowej w drodze ot-
wartej, przejrzystej, bezwarunkowej i niedyskryminacyjnej procedury przetargowej, a nastêpnie
likwidacjê stoczni” (druki sejmowe nr 1410 i 1446). Tak siê sta³o. Pan Premier by³ ³askaw wspomnieæ
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ¿e stocznie kupi³ inwestor z Kataru. Czy to by³a przed-
wyborcza mistyfikacja czy prawda? Jak s¹dzê, prawdy nie da siê d³ugo ukrywaæ. Ale nie w tej sprawie
interweniujemy.

Chodzi nam o Stoczniê Gdañsk¹, której w³aœcicielem jest ISD Polska, nale¿¹ca do ukraiñskiej grupy
ISD. Jest ona tak¿e w³aœcicielem Huty Czêstochowa. Komisja Europejska zatwierdzi³a pomoc przyzna-
n¹ Stoczni Gdañskiej od czasu wejœcia Polski do Unii Europejskiej, tym samym akceptuj¹c plan re-
strukturyzacji zak³adu. Wynika z tego, ¿e nie trzeba bêdzie zwracaæ 251 milionów euro, a zak³adowi nie
grozi upad³oœæ. Decyzja KE nie wywo³a³a entuzjazmu ani wœród stoczniowców, ani wœród czêstochow-
skich hutników, którzy boj¹ siê zwolnieñ. Dowiedzieli siê bowiem, ¿e ich w³aœciciel ma powa¿ne proble-
my finansowe. Tylko w Stoczni Gdañskiej d³ug ISD Polska przekroczy³ 3 miliardy dolarów. Og³oszenie
bankructwa ukraiñskiego koncernu jest ca³kiem realne.

W zwi¹zku z tym mamy pytanie, czy rz¹d jest zorientowany w k³opotach ISD Polska. Uwa¿amy, ¿e
gdyby siê okaza³o, ¿e ukraiñski koncern upadnie, bêdzie to nie tylko megapora¿ka rz¹du PO-PSL, ale
te¿ gwóŸdŸ do trumny przemys³u okrêtowego w Polsce. To, co mia³o byæ sukcesem obecnej ekipy rz¹do-
wej, czyli przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ programu restrukturyzacji stoczni w Gdañsku, mog³oby
siê okazaæ przewidywanym czy te¿ zaplanowanym scenariuszem. Zaplanowanym przez kogo? Przez Ro-
sjan. Jak donios³y media, ofertê wykupu d³ugów i tym samym przejêcia ISD Polska z³o¿y³a grupa finan-
sowa Prywat, nale¿¹ca do Giennadija Bogolubowa i Igora Ko³omojskiego, powi¹zana z rosyjskimi
gigantami hutniczymi: Jewraz Romana Abramowicza i Metgallinvest Aliszera Usmanowa. Co na to pol-
skie s³u¿by specjalne? Czy panu premierowi wiadomo o tej sprawie?

I drugi problem, o który chcielibyœmy zapytaæ. Czy rz¹d orientuje siê, ile do tej pory upad³o zak³adów,
które pracowa³y w przemyœle oko³ostoczniowym? Ile osób z tego powodu utraci³o pracê? Jakie koszty
w zwi¹zku poniós³ bud¿et i czy jeszcze poniesie? Chodzi nam zarówno o placówki naukowo-badawcze
przemys³u okrêtowego, które trac¹ sens istnienia, jak i o przedsiêbiorstwa, które kooperowa³y ze stocz-
niami. Czy nie lepiej by³o oddaæ Komisji Europejskiej pieni¹dze z niedozwolonej pomocy publicznej, ani-
¿eli doprowadziæ do niejasnej sprzeda¿y stoczni i likwidacji przemys³u okrêtowego?
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