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Wielce Szanowny Panie Premierze
W nawiązaniu do Pańskiej deklaracji złoŜonej podczas przedstawiania na Giełdzie Papierów
Wartościowych planu prywatyzacji na lata 2008-2011, Ŝe „dochody uzyskane z prywatyzacji słuŜyć
będą ludziom” oraz „począwszy od dzisiaj chcemy prezentując listę i harmonogram prywatyzacji,
zapewnić polską opinię publiczną, Ŝe prywatyzacja, za którą odpowiada mój rząd, będzie w pełni
przejrzysta” wnosimy oraz pytamy o tą przejrzystość i racjonalność w odniesieniu do „Strategii
Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2007-2012”.
Z powodu braku satysfakcjonujących, racjonalnych działań i odpowiedzi na wystąpienia oraz pisma
zawierające sprecyzowane obawy, zarzuty i oczekiwania Obywateli reprezentowanych przez KOMITET
INICJATYWY
SPOŁECZNEJ
PRYWATYZACJI
SPÓŁEK
POWSTAŁYCH
W
WYNIKU
KOMERCJALIZACJI WOJSKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWO PRODUKCYJNYCH,
skierowane do najwaŜniejszych osób i urzędów w Państwie, zwracamy się powtórnie do Pana osobiście
i Rady Ministrów, której Pan przewodniczy, o podjęcie bezzwłocznych działań w celu zatrzymania
społecznie i gospodarczo szkodliwych procesów, które naraŜają bezpieczeństwo Państwa, działają na
szkodę majątku Skarbu Państwa oraz obywateli, którzy go wypracowali. Działania te są podszywaniem się
pod realizację „Strategii Konsolidacji i Wspierania Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2007–2012
przyjętej przez Radę Ministrów 31 sierpnia 2007 r.” i załoŜonym w niej wnoszeniem przez Skarb Państwa
udziałów Spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo
Produkcyjnych do Bumar sp. z o.o. Spółki, która w powszechnej ocenie i postrzeganiu, kojarzona jest
z niejasnymi poczynaniami biznesowo-finansowymi, sukcesywnym nieracjonalnym zatracaniem majątku
narodowego, kolesiowskiej polityki zatrudnieniowo-kadrowej, która daje moŜliwość utrzymania się na
stołku pseudo fachowców i osiąganie z tego tytułu doraźnych efektów jedynie poprzez wyprzedaŜ
atrakcyjnego majątku oraz redukcję zatrudnienia w zarządzanych podmiotach. Całokształt kilkuletnich
takich działań prowadzonych przez Bumar sp. z o.o. rzutuje negatywnie na jej wizerunek rynkowobiznesowy i tym samym na wiarygodność podmiotów w niej skupionych oraz włączanych. W tej
specyficznej branŜy, reputacja i wiarygodność podmiotów ma szczególne znaczenie, gdyŜ obejmuje swym
zakresem wszędzie na świecie chroniony i będący pod specjalnym nadzorem obszar bezpieczeństwa
i obronności Państwa.
Działając z upowaŜnienia KOMITETU … i w imieniu zainteresowanych funkcjonowaniem
i utrzymaniem miejsc pracy w naszej Spółce informujemy, Ŝe sprzeciwiamy się obecnym niezrozumiałym
poczynaniom, racjonalnie niewytłumaczalnym, prowadzącym do zatracenia dorobku i miejsc pracy
pracowników skomercjalizowanych spółek WPRP, poprzez realizowanie w naszej ocenie, w oparciu
o naruszający prawo program (co do głównych załoŜeń i realizacji), zakładający wniesienie tych Spółek
do Bumar sp. z o.o., na co wskazują juŜ nie tylko organizacje związkowe, zainteresowani byli i obecni
pracownicy, ale równieŜ instytucje Państwa, przedstawiciele Rządu oraz parlamentarzyści. W naszej
ocenie dodatkowym aspektem w sprawie jest obecny i planowany stan prawny, określający
i jednoznacznie wskazujący, Ŝe 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 restrukturyzacji, naruszenie praw
równego traktowania obywateli, zatrudnionych i byłych pracowników Wojskowych Przedsiębiorstw
Remontowo Produkcyjnych, dla których organem załoŜycielskim był Minister Obrony Narodowej.
Ponadto w powszechnym przekonaniu zainteresowanych wymienione powyŜej działania
i zamierzenia naruszają ich interes, poprzez łamanie norm prawnych oraz ogólnie obowiązujących zasad,
co jest w dwójnasób szkodliwe i niezrozumiałe dla zainteresowanych załóg i rodzin pracowniczych, bo
realizowane jest pod szyldem i z aprobatą przedstawicieli Państwa Polskiego. Budzącym sprzeciw i wielce
nagannym zjawiskiem (w odniesieniu do idei przypadającej w br. 30 rocznicy powstania SOLIDARNOŚCI)
jest fakt łamania niepisanej zasady, Ŝe „nic o nas, bez nas”, bo prace i procesy ,,pseudoprywatyzacji”
zachodzą bez wiedzy i z pominięciem opinii zainteresowanych przedstawicieli społecznych oraz organów
Spółek, co rzutuje oraz oddziaływuje negatywnie na funkcjonowanie tych Spółek (Zarząd i Rada
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Nadzorcza naszej Spółki nie posiadały, do momentu rozpoczęcia wyceny przedprywatyzacyjnej, wiedzy
przekazanej przez właściciela, odnośnie zamiarów i tym samym nie zakładały w Ŝadnych opracowaniach,
krótko i długoterminowych działań, związanych i wynikających z włączenia Spółki Wojskowe Zakłady
Uzbrojenia S.A w Grudziądzu do Bumar sp. z o. o ).
Biorąc powyŜsze pod uwagę i całokształt problematyki publikowany na stronie internetowej pod
adresem www.wprp.grudziadz.com oraz pisma umieszczone w zakładce (Sprawy bieŜące) przekazane
DO RĄK WŁASNYCH Pana Zbigniewa Romaszewskiego, Wicemarszałka Senatu RP VII kadencji,
zawierające materiały kierowane do Pana Marcina IDZIKA, Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia
i Modernizacji Ministerstwa Obrony Narodowej, przekazane na spotkaniu przedstawicieli Solidarności
w dniu 21.09.2010 r., zawierające wystąpienie do Pani Prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw
Obywatelskich VI kadencji z załącznikami, w tym szczególnie Wystąpienie Pokontrolne z dnia 26 marca
2009 r. NajwyŜszej Izby Kontroli – stwierdzające zupełnie odmienny stan faktyczny, niŜ przyjęty
w załoŜeniach „Strategii Konsolidacji i Wspierania Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2007–2012
przyjętego przez Radę Ministrów 31 sierpnia 2007 r. ” i przedstawiany w załoŜeniach oraz realizacji w/w
Strategii...jako efekty działań Bumar sp. z o.o.
W oparciu o powyŜsze i na bieŜąco pojawiające się fakty i doniesienia medialne moŜna stwierdzić,
Ŝe pseudostrategia i efekty jej realizacji mają w odczuciu przeciętnego obywatela bardziej charakter
kryminalny, niŜ wynikające z racjonalnych przesłanek działanie gospodarcze. Ponadto pokazane
w dalszych materiałach poczynania i zamiary, wskazują na szeroko rozumiane naruszanie interesów
naszych firm. Wizje i realizowana polityka ,,pseudokapitałowa” oraz precyzowane przez Pana E. Nowaka,
Prezesa Bumar Spółka z o.o., zamiary likwidacji, wyprzedaŜy majątku, przenoszenia produkcji
z poszczególnych przedsiębiorstw oraz restrukturyzacja poprzez zwolnienia, pozbawiają
w praktyce pracy oraz akcji-udziałów pracowników Spółek, których po prostu po likwidacji nie będzie.
Pracownicy i strona społeczna, jako realną i racjonalną alternatywę przekształceń
proponują, wynikającą z naturalnych powiązań i misji poszczególnych przedsiębiorstw,
aprobowane oraz wypracowane wspólnie przez stronę związkową i Polskie Lobby Przemysłowe im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego z dnia 16 lipca 2010 r. ,,Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego
i Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności PozabudŜetowej NSZZ Pracowników
Wojska w sprawie przyszłości Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych”
skierowane do najwaŜniejszych osób w Państwie oraz przyjmowane z duŜą nadzieją,
przygotowywane przez Rząd RP wsparcie obywatelskich prywatyzacji. Perspektywicznym,
docelowym dąŜeniem Komitetu….. dla zachowania zasady sprawiedliwości społecznej,
realizowanej w efekcie poniesionych przez pracowników nakładów na transformację
i restrukturyzację, zakładającym zmianę stanu prawnego, umoŜliwiającego 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 moŜliwość zablokowania decyzji rozbieŜnych z interesem MON. Informujemy,
Ŝe w wyŜej przedstawionej sprawie organizacje społeczne Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A
w Grudziądzu współuczestnicząc w działaniach Komitetu, zwróciły się o pomoc i działanie do
najwaŜniejszych osób oraz Urzędów w Państwie, otrzymując wsparcie działań od
parlamentarzystów w naszym regionie, między innymi poprzez spotkanie z Przewodniczącym
Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który przyjął nasze obawy i zastrzeŜenia
z duŜym zrozumieniem, natomiast odpowiedzi, które otrzymaliśmy od Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej są w naszej ocenie odpowiedziami
wymijającymi, które nie są dla nas zadawalające. Pragnę jeszcze raz Prosić Pana Premiera
o osobiste zaangaŜowanie oraz spowodowanie wypracowania rozumianych, sprawiedliwych
i aprobowanych społecznie rozwiązań.
Z wyrazami Szacunku
NiŜej podpisany/
Pełnomocnik Komitetu Stefan Sulikowski w imieniu
KOMITETU INICJATYWY SPOŁECZNEJ
PRYWATYZACJI SPÓŁEK POWSTAŁYCH W WYNIKU KOMERCJALIZACJI WPRP 86-300 Grudziądz

komitet.prywatyzacji.wprp@op.pl
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