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Informujemy, że organizacje społeczne działające w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A  
w Grudziądzu, uwzględniając liczne głosy załogi i byłych pracowników przedsiębiorstwa, wzywających 
do obywatelskiego nieposłuszeństwa, nierozumiejących i negujących stan prawny, zakładający wniesienie 
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu do Bumar sp. z o.o., zgodnie z art. 5 ust 2. Ustawy  
z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. Nr 62, 
poz. 688), zainicjowały i poprzez grupę 16  osób, które złożyły stosowne oświadczenie woli, utworzyły  
KOMITET INICJATYWY SPOŁECZNEJ PRYWATYZACJI SPÓŁEK POWSTAŁYCH W WYNIKU KOMER-
CJALIZACJI WOJSKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWO PRODUKCYJNYCH, wyznaczając 
do reprezentowania oraz działania w imieniu i na rzecz Komitetu swych przedstawicieli w następującej 
kolejności: 

− Pełnomocnik Komitetu: Stefan Sulikowski, 
− Pierwszy Zastępca Pełnomocnika: Wojciech Ostrowski, 
− Drugi Zastępca Pełnomocnika: Henryk Mira. 
 
Zgodnie z założeniami, określonymi na spotkaniu inauguracyjnym w dniu 28.05.2010 r., 

zakładającymi przyjęty tok postępowania, uruchomiliśmy w dniu 02.06.2010 r. pod adresem: 
www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com lub skróconym: www.wprp.grudziadz.com stronę inter-
netową „Komitetu”, na której będą publikowane i poddawane pod szeroki osąd społeczny wszystkie 
informacje oraz poczynania w sprawie. 
 

Dlaczego? Bo nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii i żądamy oraz będziemy dążyć 
krokami prawnymi do egzekwowania równego traktowania. 
Przyjmowaliśmy z niezadowoleniem i niepokojem działania naruszające prawa równego traktowania 
w 20 letnim okresie transformacji, w którym to w odniesieniu do grupy przedsiębiorstw WPRP nie 
stosowano wsparcia restrukturyzacji i osłon programowych dla zwalnianych pracowników 
analogicznie, jak miało to miejsce w podmiotach przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego. Ponadto 
sprzeciwiamy się obecnym niezrozumiałym poczynaniom, racjonalnie niewytłumaczalnym, 
prowadzącym do zatracenia dorobku i miejsc pracy pracowników skomercjalizowanych spółek 
WPRP, poprzez realizowanie niezgodnie z prawem programu zakładającego wniesienie tych spółek 
do Bumar sp. z o.o., na co wskazują już nie tylko zainteresowani byli i obecni pracownicy, ale 
również  przedstawiciele Rządu oraz parlamentarzyści.  

 
Dodatkowym aspektem w sprawie jest obecny i planowany stan prawny, określający  

i jednoznacznie wskazujący, że wniesienie spółki do Bumar sp. z o.o. spowoduje praktycznie 
utracenie potencjalnie nabytych uprawnień do akcji z tytułu prywatyzacji skomercjalizowanego 
przedsiębiorstwa, co w ocenie uprawnionych stanowi kolejne, po 20 letnim braku wsparcia 
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restrukturyzacji, naruszenie praw równego traktowania obywateli zatrudnionych i byłych 
pracowników Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych, dla których organem 
założycielskim był Minister Obrony Narodowej.  
 

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt nie korzystania w okresie transformacji przez 
byłe WPRP z żadnych programów rządowych z wykorzystaniem środków budżetowych i poniesione 
nakłady społeczne oraz finansowe przez byłych i obecnych pracowników, w celu zachowania zasady 
sprawiedliwości społecznej, podejmujemy działania zmierzające do zmiany stanu prawnego, 
umożliwiającego utworzenie Spółki Pracowniczej przez pracowników byłych WPRP i nieodpłatne 
przekazanie przez Skarb Państwa na jej rzecz udziałów do łącznej z posiadanymi wielkości 51% oraz 
przekazaniu pozostałych 49% Ministrowi Obrony Narodowej, w celu ich wniesienia do Spółki 
Pracowniczej z tzw. prawem złotej akcji, dającym możliwość zablokowania decyzji rozbieżnych  
z interesem MON. 

 
Z uwagi na fakt nie dysponowania przez powołany Komitet środkami finansowymi, 

technicznymi oraz brakiem kompleksowej obsługi prawnej, pozwalającej na przygotowanie 
rozwiązań prawnych zapewniających poszanowanie praw słusznie należnych byłym i obecnym 
pracownikom spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo 
Produkcyjnych, zwracamy się do zainteresowanych byłych i obecnych pracowników Spółek WPRP, 
organizacji związkowych i społecznych, do stanowiących prawo oraz stojących na straży jego 
stosowania o włączenie się i pomoc w tym zakresie.  

  
Do Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wojska oraz osobiście do Twojej osoby, jako 

wieloletniego działacza związkowego na rzecz równości i praworządności, zwracamy się o osobiste 
zaangażowanie, pomoc prawną Związku i poinformowanie Zarządów Okręgowych o podjętej 
inicjatywie, mającej na celu wypracowanie rozwiązań prawnych i pomoc w wyegzekwowaniu 
przestrzegania równości praw byłych i obecnych pracowników spółek powstałych w wyniku 
komercjalizacji WPRP, w celu równego traktowania wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.  

 
  

 
 
 
 
 
 

Zastępca Pełnomocnika Komitetu Pełnomocnik Komitetu 

 


