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Informacja prasowa 

 

PBG SA w upadłości układowej z uznaniem odnosi się do większości 

ustaleń NIK, rzeczowo i dogłębnie kreślącego przyczyny spóźnionej 

realizacji Terminalu LNG w Świnoujściu. Zdaniem prezesa Zarządu Jerzego 

Wiśniewskiego Terminal wciąż jeszcze może być oddany do użytku w 

terminie  wskazanym przez Panią Premier Kopacz. 

Przyczyny opóźnienia należy szukać w konflikcie między Generalnym 

Realizatorem Inwestycji a Transportowym Dozorem Technicznym (TDT). 

Zgodnie z ustaleniami NIK konflikt interesów pomiędzy jednostkami 

inspekcyjną i notyfikowaną TDT prowadził do przedłużania 

standardowych procedur, często skutkował bezprzedmiotowymi 

kontrolami  i wstrzymywaniem działań, które powinny być wykonywane  

wg dyrektyw Unii Europejskiej, co musiało prowadzić do nieplanowanych 

przestojów.  

 „O możliwych zagrożeniach przestrzegaliśmy już we wrześniu 2013, w 

osobnym piśmie  do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej. Dziś pozostaje mi się cieszyć, że problem został ostatecznie 

należycie opisany i nagłośniony” – mówi prezes zarządu PBG Jerzy 

Wiśniewski. 

Jednocześnie PBG zwraca uwagę, że opinia jakoby na opóźnienia w 

realizacji Terminala LNG jakikolwiek wpływ mógł mieć wniosek o upadłość  

układową PBG, nie ma pokrycia w faktach. Hydrobudowa odpowiadała 

jedynie za  część betonową zbiorników LNG (bez wpływu na opóźnienie) i 

budynki nie leżące na ścieżce krytycznej projektu. Konsorcjum sprawnie 

przekazało przejęte po spółkach z grupy PBG zakresy prac nowym 

podwykonawcom.  
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PBG, jako członek Konsorcjum Wykonawczego, dokładało i dokłada 

wszelkich starań, żeby zapewnić ukończenie projektu w jak najszybszym 

terminie. „Raport może przynieść wiele dobrego. To okazja do szybkiego 

wyciągnięcia wniosków. Zgodnie ze słowami Pani Premier, Terminal może 

być oddany w tym roku w ramach nowych ustaleń z Zamawiającym. 

Zakładam dobrą wolę i mobilizację wszystkich stron” – mówi Jerzy 

Wiśniewski.  

 

 

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG 

Jacek Balcer 

 


