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Toruń, dnia 23.11.ż018 r.
Sz. P.

cezariusz Lesisz
Prezes Zarządu
Agencja Rozwoiu Przemysłu SA
ul. Nowy Świat 6112
00 - 4t}0 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji
W nawiązaniu do spotkania z Panem Prezesem w dniu 9.11.2a!8 r,, i rozmowy telefonicznej z
dnia ż2 listopada 2018r., oraz informacji otrzymanych 23 listopada w czasie spotkania z Panem
Marszałkiem Kornelem Morawieckim, żądam:
1)

Spotkania z Panem Prezesem oraz Wojewodą. Jest to jedyny sposób, aby w końcu doszło do
poważanej, merytorycznej oceny jak zagospodarować majątek Skarbu Państwa wydany

Wojewodzie przez spółkę Metron w dniu 31,08.2018 r.

i

zaprzestania zajmowania się

nieprawdziwymi informac.iami i pomówieniami"

ż1

jakiego rodzaju czynności analityczne podjęte zostały do tej pory
przez Agencję Rozwoju Przemysłu nad biznesplanem złożonym przeze mnie w trakcie
spotkania na temat efektywnego wykorzystania tego majątku i merytorycznych wniosków z
dotychczasowej analizy, a także dalszego planu działań.
lnformacji czy,

a jeżeli tak to,

Wojewoda przedstawił Panu stanowisko merytoryczne w sprawie
zagospodarowania tego majątku, jeżeli tak to, jakie ono jest oraz czy przedłożono Panu
materiały, z których będzie wynikać, czy prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tego

3) lnformacji czy

majątku zostały w ogóle podjęte przez Wojewodę i z jakim skutkiem czy też jednak nie zostały
podjęte i dlaczego, a także, jakie dalsze plany ma Wojewoda.

Z treści rozmowy, jaką odbyłem z Panem w dniu 21,.1,t.żO1,8 r., niestety nie otrzymałem Pana
merytorycznego stanowiska. lnformacje otrzymane w czasie spotkania z Panem Marszałkiem, a w tym

także dotyczące zachowania Wojewody Kujawsko - Pomorskiego względem Pana, Pana Marszałka
Kornela Morawieckiego oraz mojej osoby wynika, że:

1)

Nikt nie tylko nie przeanalizował biznesplanu, ale nawet nie przeczytał pierwszych jego stron.
W żadnym miejscu tego projektu nie ma założeniaprzejęcia długów spółki pracowniczej
METRON. Ani ARP ani Wojewoda, (który dysponuje Biznesplanem od listopada 2017 r.} w
,,zadziwiający" sposób usilnie starają się nie rozumieć, że projekt dotyczy zakładu METRON,
który był oddany do użytkowania spółce pracowniczej METRON, który został przejęty zwrotnie
przez Wojewodę.

Nie jest prawdą, że od ]_8 lat ,,toczyły się" prace koncepcyjne ze strony Skarbu Państwa w
sprawie zagospodarowania majątku/zakładu Skarbu Państwa. Wręcz odwrotnie - od 18 lat
,,tocząsię" prace nad zamianą tego zakładu na teren dla deweloperów i kupę złomu.
3) Tak też można ,,tłumaczyć" postępowanie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, który:
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a.

Nie tylko odmawia przedstawienia stanowiska merytorycznego w sprawie istotnej dla

Skarbu Państwa, ale też rozpowszechniania nieprawdziwe inforrnacje. A przecieź to
Wojewoda jest dysponentem majątku ito Wojewodzie scedowano już w zesĄm roku
obowiązek prowadzenia prac koncepcyjnych dotyczących tego majątku.

z

b,

Odmawia spotkania nie tylko ze mną oraz

c.

Podejmuje się wszelkich działań, w tym i tych niezgodnych z prawem, jakimi są
pomówienia pod moim adresem, jak widać skuteczne, skoro Pana już zniechęcił do
merytorycznej anałizy sprawy,

d.

Usiłuje w sposób prowokacyjny zdyskredytować pracowników zakładu.

Panem Marszałkiem Kornelem

Morawickim, ale przede wszystkim z Panem przedstawiając w dodatku nieprawdziwe
informacje, że to Pan a nie Wojewoda miał odwołać spotkanie.

Panie Prezesie, jestem rozczarowany i zbulwersowany/ że od 18 lat nic się nie zmieniło. Nie
merytoryczne, niegodziwe działania urzędników państwowych dalej niszczą Polskę, A podobno taki
wielki nacisk kładzie się na reindustrializację, na odbudowę polskich zakładów pracy, które były i mogą
być chlubą polskiego przemysłu. Ostatnie dwa tygodnie są tego znamiennym przykładem,
Wojewoda cały wysiłek włożyłw dyskredytację pracowników i zakładu. Spodziewałem się, ze
Agencja, profesjonalnie dokona chociażby due dilligence przedłożonego projektu i skończy się w ten
sposób walka z nieprofesjonalnymi urzędnikami Wojewody,którzy o tym nawet nie mają pojęcia. Z
ubolewaniem muszę stwierdzić, że w dalszym ciągu nie doszło do merytorycznej analizy sprawy także
przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
Tylko analiza efektywnego wykorzystania majątku Skarbu Państwa była i jest istotna, Nikt nie
zajmuje się meritum sprawy tylko wszelkimi sposobami z niezrozumiałych względów nie chce zmierzyć
się z problemem, a przecież chodzitylko o to, aby wykorzystać majątek Skarbu Państwa w najlepszy,
możliwy sposób, wyłącznie w interesie Skarbu Państwa a nie w prywatnym interesie.
Obecne zachowanie jest niewątpliwie działaniem na szkgdę Skarbu Państwa,

Do wiadomości:

r.}

Pan Marszałek Kornel Morawiecki
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