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Pan Marek Gróbarczyk                                                                                        

Minister Gospodarki Morskiej i                                         

Żeglugi Śródlądowej 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, organizacja zrzeszona 

w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, wraz z Międzyzakładowym Związkiem  

Zawodowym  Pracowników Stoczni, domaga się do zaprzestania działań, które mogą doprowadzić do 

likwidacji  Stoczni Remontowej „Gryfia” w Świnoujściu. Jeszcze 3 lata temu, z wielkim zaangażowaniem 

mediów Pan i Pan Premier Mateusz Morawiecki zapewnialiście, a wręcz zagwarantowaliście, że  przemysł 

stoczniowy będzie odbudowywany, a dziś dowiadujemy się, że rząd podejmuje działania, które doprowadzić 

mogą do likwidacji Stoczni w Świnoujściu.  

Dlatego zgromadzeni na pikiecie, w dniu dzisiejszym, stoczniowcy m.in. apelują o:  

 Rezygnację z podjęcia Uchwały pozwalającej Zarządowi Spółki Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia 

na wszczęcie procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz 

z prawem wyboru własności posadowionych na nich zabudowań położonych w Świnoujściu przy ul. 

Ludzi Morza tj. działek gruntu nr 7, nr 9, nr 244, nr 245/5, nr 246 a także wyrażenia zgody na ich zbycie 

w trybie § 34
1 

Statutu Spółki.     

 Równomierny rozwój obu stoczni w Szczecinie i Świnoujściu, a tym samym budowy suchego doku w 

Szczecinie, który zagwarantuje rozwój tego oddziału i pracę dla ponad 450 stoczniowców,  

 utrzymanie działalności remontowej w Świnoujściu, zwłaszcza że te dwa odziały nie stanowią dla siebie 

konkurencji w przeprowadzanych remontach.   

 Spełnienie zapowiadanych przez Pana i Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zapewnień 

dotyczących budowy promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w trakcie 

uroczystości wbijania stępki w dniu 23 czerwca 2017 na terenie szczecińskiej stoczni.  

Związkowcy zgłaszają swoją gotowość do podjęcia dialogu oraz czynnego włączenia się w tworzenie 

rozwiązań naprawczych, bowiem wszystkim  leży na sercu przyszłość stoczni.  
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