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Â Â Â /................/Â Â Â Â Â Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz powstrzymanie
procesu mogącego doprowadzić do upadku kolejnej strategicznej firmy w Województwie Pomorskim
mamy obowiązek podzielić się naszymi uwagami.
Od momentu przejęcia Petrobaltic S.A. przez Grupę Lotos do dnia dzisiejszego nie zrealizowano żadnej
kluczowej inwestycji na M. Bałtyckim, a jakiekolwiek plany rozwoju przedstawiane związkom zawodowym
i Radzie Pracowniczej są wielokrotnie zmieniane i nie realizowane. Plany inwestycyjne formułowane w
ramach strategii Grupy Lotos mają charakter czysto medialny i wydają się być tylko próbą utrzymania
pozytywnego wizerunku spółki.

Petrobaltic S.A. dysponuje dwoma platformami wiertniczymi usytuowanymi na M. Bałtyckim. Platforma
Baltic Beta jest posadowiona jako stałe centrum eksploatacyjne na wyczerpującym się złożu B3, a według
informacji jakie do nas docierają, druga platforma Platforma Petrobaltic ma stać się centrum
produkcyjnym na złożu B8. Takie działania stwarzają ryzyko zaprzestania prowadzenia dalszych prac
poszukiwawczo-wydobywczych w obszarach koncesyjnych na M. Bałtyckim, co jest niezgodne z Polityką
Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce z dnia 06.02.2007.
Uważamy, że brak decyzji o zakupie platformy lub modernizacji istniejącej doprowadzi do stopniowego
spadku wydobycia ropy naftowej na M. Bałtyckim i w efekcie do likwidacji firmy.
Według oficjalnych informacji Petrobaltic w 2008 roku dysponował na kontach środkami przekraczającymi
0,5 miliarda złotych. W tym czasie rozpisano przetarg na wiercenie kilku otworów przez zewnętrznego
operatora na kwotę przekraczającą 300 mln złotych. To ewenement w historii firmy. Dotąd wszystkie
prace poszukiwawcze prowadzone były w oparciu o własne zaplecze techniczne i kadrowe firmy.
Zaniechania inwestycyjne i brak decyzji o zakupie nowej platformy poszukiwawczej doprowadziły do
ograniczenia zasięgu wykonywanych prac poszukiwawczych. Głębokość morza w rejonie obiecującej
struktury B-23 przekracza możliwości techniczne posiadanych platform. Korzystanie z operatorów
zewnętrznych pozwoli jedynie na potwierdzenie zasobów, a Petrobaltic nadal pozostanie bez narzędzia
umożliwiającego zagospodarowanie złóż. Koszty wykonania otworów poszukiwawczych na obszarach
koncesyjnych Petrobaltic przez operatorów zewnętrznych przekroczą wielokrotnie wartość kupna nowej
platformy dając jednocześnie ogromne profity firmom zagranicznym. Zostaniemy bez pieniędzy i bez
środków technicznych koniecznych do dalszej działalności przedsiębiorstwa.
Jednocześnie docierają do nas informacje o finansowaniu ze środków Petrobaltic inwestycji na Morzu
Północnym prowadzonych przez Spółkę zależną Lotos Norge na złożu Yme (złoże wyłączone z eksploatacji
w 2001 r. z uwagi na nieopłacalność wydobycia). Oceniamy to jako ryzykowne przedsięwzięcie i
odbieramy jako próbę wyprowadzenia pieniędzy z naszego przedsiębiorstwa, co również zablokuje
inwestycje na M. Bałtyckim i może w najbliższym czasie spowodować utratę płynności finansowej
Petrbaltic S.A. Według naszych szacunków przy obecnej cenie ropy naftowej suma zainwestowanych
środków finansowych może przekroczyć planowane zyski.
Były Prezes Przemysław Jaworski już w roku 2007 w piśmie do Ministerstwa Skarbu zwracał uwagę na
nieprawidłowości w naszej firmie za co został nieprawnie (vide wyrok Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia
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17 czerwca 2008 r.) zwolniony dyscyplinarnie.
Związki Zawodowe przy Petrobaltic S.A. wielokrotnie zwracały uwagę na problem zaniechań
inwestycyjnych. Warunkiem podpisania porozumienia płacowego w 2008 roku było przedstawienie
strategii obejmującej inwestycje na M. Bałtyckim. Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono stronie
związkowej żadnych konkretnych harmonogramów, które wcześniej były szczegółowo omawiane.
Petrobaltic S.A. jeszcze niedawno był postrzegany jako perła polskiej gospodarki, a od momentu
wniesienia do Grupy Lotos może się stać kolejnym bankrutem na rodzimym rynku.
Analizując obecną sytuacje w naszej spółki, zastanawiamy się czy nie mamy do czynienia z działaniami
na jej szkodę.
Aktualne próby przejęcia reszty akcji Petrobaltic S.A. przez Grupę Lotos spowodują całkowitą utratę
bezpośredniego wpływu MSP na dalsze losy przedsiębiorstwa.
Na naszej stronie internetowej www.petrobaltic.org zamieściliśmy chronologicznie zebrane informacje
przedstawiające poruszane kwestie.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący ZZPRC Petrobaltic
Włodzimierz Krutysza
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