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Warszawa,

Aleksander Miszalski 
Daria Gosek-Popiołek 
Paweł Kowal 
Bogusław Sonik

minister aktywów państwowych

Interpelacja nr 0

Interpelacja w sprawie Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego "Chemobudowa-Kraków" S.A.

Kraków, 19.12.2019 r.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa-Kraków" S.A. to firma trwale
wpisana w społeczno-gospodarczą tkankę Krakowa. Działa nieprzerwanie od 20 sierpnia 1949
r., kiedy to decyzją ministerialną została powołana do życia, jako Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego Nr 3. Dziś, jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa zatrudnia
około 500 pracowników z Krakowa i okolic.

Organizacje związkowe i pracownicze działający przy "Chemoudowie" uważają na podstawie 
dostępnych w Internecie projektów uchwał przygotowanych na nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
których podjęcie planowane jest na dzień 23 grudnia 2019 r., że Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów planuje i dąży do przeprowadzenia fuzji "Chemobudowy-Kraków" z Polskim
Holdingiem Nieruchomości, co budzi uzasadniony niepokój o przyszłość pracowników i ich
rodzin.

W związku z pismem, które zostało do mnie skierowane przez organizacje związkowe i
pracownicze działające przy "Chemobudowie-Kraków", na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu
Sejmu oraz art. 14 pkt 1 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora chciałbym
zadać następujące pytania:

Czy Właściciel przeprowadził rozmowy z załogą spółki "Chemobudowa-Kraków" w
przedmiocie fuzji "Chemobudowy-Kraków" z Polskim Holdingiem Nieruchomości? 
Jeżeli tak, to kto uczestniczył w rozmowach, jako strony i jaki jest efekt tych rozmów?
Czy Właściciel planuje przeprowadzenie dalszych rozmów z załogą spółki
"Chemobudowa-Kraków" w przedmiocie fuzji "Chemobudowy-Kraków" z Polskim
Holdingiem Nieruchomości?
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Czy Właściciel zna pisemne negatywne stanowisko załogi spółki "Chemobudowa-Kraków"
w przedmiocie fuzji "Chemobudowy -Kraków" z Polskim Holdingiem Nieruchomości:
Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego „Budowlani”, Związku
Zawodowego Solidarność 80 oraz Rady Pracowników Chemobudowa - Kraków? 
Jakie argumenty przemawiają za ideą przeprowadzenia fuzji "Chemobudowy-Kraków" z
Polskim Holdingiem Nieruchomości?
Ile zdaniem Ministerstwa wynosi wartość spółki?
Czy Ministerstwo przeprowadziło analizę potencjalnych zysków i korzyści dla skarbu
państwa wynikających z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego polegającego
na zabudowie terenów przy ulicy Stanisława Klimeckiego 24 w Krakowie? 
Jeżeli tak, to proszę o jego przedstawienie w odpowiedzi na interpelację.
Czy prawdą jest, że planowane inwestycje na terenach "Chemobudowy-Kraków" (ok. 11
ha w jednym z najlepszych obecnie miejsc w Krakowie) będą stanowiły ponad 1,2 mld zł
przychodu i ok. 450,00 mln zł zysku?
Czy mając na uwadze fakt, że Skarb Państwa jest jednoosobowym właścicielem spółki
"Chemobudowa-Kraków" i posiadaczem jedynie około 69 proc. udziałów w spółce Polski
Holding Nieruchomości przeprowadzenie fuzji wymienionych spółek nie jest działaniem
na szkodę skarbu państwa?
Czy planowane przeprowadzenie fuzji zdaniem Ministerstwa nie stanowi egzystencjalnego
 zagrożenia dla pracowników spółki "Chemobudowa-Kraków" i ich rodzin?
Czy Ministerstwo może zapewnić, że jeżeli planowana fuzja dojdzie do skutku, to w jej
następstwie nie utracą pracy osoby zatrudnione w spółce "Chemobudowa-Kraków"?

 

Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski
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