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Interpelacja poselska w przedmiocie dalszych komplikacji związanych z remontem ORP Lublin

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 , poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9
maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1799), a także
art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2019 r . poz.1028) składam niniejszą interpelację w
przedmiocie: dalszych komplikacji związanych z remontem ORP Lublin.

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2021
r. na interpelację nr 16473 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie remontu ORP Lublin (Nr BMON
/23.12/In-429/20/AS) niniejszym wskazuję, co następuje:
Zgodnie z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie obrony Narodowej Wojciecha
Skurkiewicza remont ORP Lublin miał zostać sfinalizowany do dnia 15 marca 2021 r. Od tego
momentu minął już ponad miesiąc, a w przestrzeni publicznej nadal nie pojawiły się żadne
informacje, dotyczące zakończenia prac remontowych na ORP Lublin. Biorąc pod uwagę, że
przedsięwzięcie to opiewa na kwotę 90 332 487,54 zł zdumiewa fakt, że prace remontowe na
okręcie nie mogą zostać sfinalizowane od 2018 r. Przypomnijmy przy tym, iż początkową datą
zakończenia prac remontowych był maj 2019 r., a następnie – wspominana już wcześniej data
– 15 marca 2021 r. Tymczasem remont ORP Lublin nie zakończył się do dzisiaj. Nie wiadomo
również na jakim etapie obecnie znajdują się prace.
W nawiązaniu do informacji, iż Wykonawca zapłacił już kwotę w wysokości 558 352,02
zł w ubiegłym roku tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie prac remontowych na
ORP Lublin oraz że planowane jest naliczenie kolejnych kar umownych z tytułu nie wywiązania

się Wykonawcy z realizacji podetapu drugiego etapu III prac zdumiewa, iż Wykonawca ten
nadal nie został zastąpiony innym, bardziej skutecznym podmiotem. Pojawia się więc pytanie,
czym spowodowany jest fakt tak dużych opóźnień? Udzielenie na odpowiedzi tę wątpliwość jest
tym istotniejsze, że coraz więcej mówi się o możliwej niegospodarności władz Morskiej Stoczni
Remontowej ,,Gryfia” w Szczecinie (zwana dalej: MRS ,,Gryfia”), w której ORP Lublin jest
aktualnie poddawany naprawie. Nie wiadomo zatem, czy opóźnienia w pracach remontowych
wynikają z przyczyn obiektywnych, czy raczej są skutkiem nieudolności władz MRS ,,Gryfia”.
Zaskakująca jest również informacja o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie
posiada konkretnych informacji o pracownikach, wykonujących pracę przy okręcie, co tłumaczy
wykraczaniem tej materii poza zakres kompetencyjny resortu. Stwierdzenie to w naturalny
sposób implikuje pytanie, czy projekt ten został objęty odpowiednią ochroną
kontrwywiadowczą. Należy wszak mieć na względzie, iż remontowi podlega okręt polskiej
Marynarki Wojennej, a więc obiekt istotny z punktu widzenia obronności naszego państwa.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:
1.
Czy remont ORP Lublin został zakończony do dnia 15 marca 2021 r.? Jeśli nie, to
kiedy planowane jest sfinalizowanie prac remontowych na tym okręcie, jaka jest przyczyna
niezakończenia prac w terminie oraz na jakim etapie są obecnie prace remontowe na ORP
Lublin?
2.
Czy w okresie od 20 stycznia 2021 r. na Wykonawcę prac remontowych na ORP
Lublin nałożono jakieś kary umowne? Jeśli tak, to z jakiego powodu i w jakiej wysokości? Czy
planuje się nałożenie dodatkowych kar w przyszłości? Jeśli tak, to z jakiego powodu i w jakiej
wysokości?
3.
Z czego wynikają opóźnienia w sfinalizowaniu prac remontowych
przeprowadzanych na ORP Lublin?
4.
Czy prace remontowe na ORP Lublin są objęte ochroną kontrwywiadowczą i
jakimi metodami operacyjnymi jest ona zapewniana? Jeśli nie, to dlaczego?
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