
Warszawa, 2.09.2009

OŚWIADCZENIE

W dniu  1  września  2009 roku podczas  obchodów na  Westerplatte  70-tej  rocznicy 

wybuchu  II  wojny  światowej  Premier  Rosji  Pan  Władimir  Putin,  w  trakcie  konferencji 

prasowej, w której uczestniczył razem z Premierem Donaldem Tuskiem, zabrał głos na temat 

akcjonariatu w EuRoPol Gaz.

Piszę  o  tym,  bo  zostałem przez  Premiera  Rosji  niezasłużenie  zaatakowany  i  to  w 

bardzo niewybredny sposób.

Chodziło o to, że „osoba fizyczna” – to ja, posiada w EuRoPol Gazie – 4% akcji i że 

zdaniem  Putina  „trzeba  spojrzeć  na  korupcyjność  tej  sytuacji”,  nie  wyklucza  także  Pan 

Premier udziału w tym strony rosyjskiej. Premier W. Putin musiał z sobie znanych powodów 

sprawie tej przypisywać wielkie znaczenie (?!), skoro zdecydował się temat ten poruszyć w 

czasie  swojego  pobytu  w  Polsce  w  związku  z  obchodami  70-lecia  wybuchu  II  wojny 

światowej. 

Szanowni Państwo!

Dlaczego  o  tym  piszę?  Po  pierwsze,  ażeby  przedstawić  fakty  opinii  publicznej  i 

dziennikarzom, którzy nie  znają  tematu,  minęło bowiem kilkanaście lat.  Po drugie,  ażeby 

uzyskać napiętnowanie działań naruszających prawo poprzez używanie dyktatu.

Kto  zatem   miał  taki  tupet  by  Premiera  Rosji  wprowadzić  w  błąd,  co  do 

zaistniałych faktów, a sama sprawa jest maleńka i niepoważna. 

Wyjaśnię także to, o czym mówił Pan Premier Władimir Putin:

1. To Rosjanie zbudowali gazociąg

Prawda: To Polacy zbudowali gazociąg, korzystając z zagranicznej kooperacji, np. rury 

to ILVA – Włochy, Mennesmann – Niemcy, aparatura do sprężania – Szwecja, Montaż - 

polski. Nadzór techniczny - polski. Generalny wykonawca – polski.

2. Gazprom finansował 100 % inwestycji

Prawda: Inwestycja została sfinansowana przez Bank, na bardzo korzystnych dla niego 

warunkach. Spłata kredytu – odbywa się płynnie.

3. Umowa rządowa przewiduje 50% na 50% Gazprom i PGNiG

Prawda: Umowa w §2 upoważnia do dokooptowania dodatkowych akcjonariuszy. W tym 

czasie w Polsce musiało być trzech minimum akcjonariuszy. Jeżeliby Polacy wytypowali 



polską firmę, to Rosjanie nie wyraziliby zgody. Jeżeli Rosjanie, to PGNiG nie zgodziłby 

się. Stąd Rosjanie wybrali firmę consensusu, Gas Trading, bo reprezentował on kapitał 

rosyjski, polski i niemiecki. 

Był to wniosek rosyjski, Gazpromu.  

W  Gas  Trading  znaleźli  się  następujący  akcjonariusze:  Gazexport  [35%]  (córka 

Gazpromu), PGNiG [30%], Wintershall [5%], Węglokoks [5%] i Bartimpex [25%]. 

Później  Gazeksport  głosował  za  podniesieniem udziałów, których następnie nie 

objął podobnie jak Węglokoks i Wintershall. Akcjonariat do dzisiaj posiada skorygowane 

udziały. Gazexport [15,88%], PGNiG [43,41%], Wintershall [2,27%], Węglokoks [2,27%] 

i Bartimpex [36,17%].

Nie objęcie udziałów rozumieliśmy jako ich sygnał do wycofania się.

Bartimpex cały czas pełnił funkcję „operatora logistycznego”, a sprawa budowy w 

tym czasie była niezwykle trudna. Dla wszystkich było oczywiste, że 25% dla Bartimpex 

jest uczciwą propozycją.

Uwaga:  Zastanawia  bardzo,  kto  miał  interes  i  taką  „odwagę”  cywilną,  by 

wprowadzić Premiera Rosji w błąd. 

Cały  czas  wokół  sprawy  gazu  wyczuwaliśmy  obecność  struktur  mafijnych, 

informowaliśmy  o  tym  służby  i  prokuraturę.  Działanie  tych  struktur  było  widoczne, 

choćby utrudnianie dywersyfikacji dostaw gazu. 

Incydenty, które zwróciły naszą uwagę:

1. W latach 2000-2003 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku (Pani prok. Homa) prowadziła 

śledztwo w sprawie celowości dokooptowania trzeciego akcjonariusza Gas Trading. 

Przesłuchano  kilkaset  osób  (?!),  ponad  400.  Oskarżono  Ministra  i  Wiceministra 

przemysłu. 

Sąd oddalił akt oskarżenia jako całkowicie bezzasadny. 

Sąd drugiej instancji także. 

Nie  jest  znane,  kto  inspirował  Prokuraturę,  nie  jest  pewne,  kto  był 

zleceniodawcą politycznym tej sprawy, choć wiadomo, że był.

2. W  roku  2001  Wicepremier  J.  Steinhoff  wysłał  do  rządu  Rosji  notę  ku  pamięci 

(„pamiatnaja zapiska”), w której prosi Rząd Rosji, ażeby ten współpracował z Rządem 

Polski do ustanowienia akcjonariatu 50% na 50%, choć  już  wówczas Polacy mieli 

52%, a PGNiG po przeliczeniu udziałów z Gas Trading ca. 49,7%.

Pan J. Steinhoff, był zastępcą Premiera J. Buzka i ten był także o tym informowany. 



Wczoraj w „Kropce nad i” pan J. Buzek powiedział na pytanie dziennikarki, że nie 

wie, czy A. Gudzowaty miał coś wspólnego z łapówkami (sic!). 

Podobnie nie mógł  wiedzieć,  że nie chorowałem na tyfus czy świnkę.  Nie stać  go 

było, żeby zaprzeczyć, znał prawdę, uczestniczył w tym towarzystwie.

Podobnie jak „wiedział” (?!),  że Polskę  mógł  uratować  tylko gazociąg z Norwegii 

(700km), a nie na przykład Bernau-Szczecin (28km przez Polskę).

Mamy tu do czynienia z  przypadkiem, gdzie polski Premier  występuje do Rosjan, 

ażeby zabrać polskiej firmie akcje i dać je Rosjanom.

3. Premier W. Putin dopomina się  o podział  50 na 50 i nawet nie wyjaśnia, dlaczego 

dotychczasowy  układ  mu  przeszkadza,  który  funkcjonuje  od  początku  istnienia 

EuRoPol Gaz.

Pytania, na które udzielenie odpowiedzi, może wyjaśnić wiele:

1. Dlaczego Premier Donald Tusk nie zripostował Premiera Władimira Putina? 

Znał przecież sprawę. 

2. Kto i dlaczego wprowadził w błąd Premiera Rosji?

3. Dlaczego właśnie teraz Władimir Putin z tym się zgłosił?

4. W czym dzisiaj przeszkadza pierwotny akcjonariat?

5. Gas  Trading  zawsze  reagował  i  protestował  przeciwko  marnotrawstwu  w 

EuRoPol Gazie (zamrożone inwestycje, horrendalnie wysokie premie).

6. Gas  Trading  bezustannie  podkreślał,  że  próby  „przejęcia”  przez  Gazprom 

rządów  w  EuRoPol  Gazie  przeczą  idei  powstania  firmy.  W  listach  do 

akcjonariuszy  Gas  Trading  wskazywał  na  niegospodarność  i  sprzeciwił  się 

proponowanemu działaniu „non profit”.

7. Zwracam uwagę  na konieczność  wyjaśnienia,  z  czyjej  inspiracji  blokowano 

przez pełne 10 lat budowę gazociągu Bernau-Szczecin (28km przez terytorium 

Polski), który zabezpieczał dywersyfikację dostaw gazu poprzez połączenie z 

siecią gazową UE, której jesteśmy członkami. Umocniło to monopol Rosji.

8. Dlaczego i przez kogo promuje się i popiera PGNiG, skoro Spółka nie jest już 

państwowa  tylko akcyjna, a wydaje się nawet, że jest na „wylocie” jako firma 

giełdowa. Milczy się natomiast o Gazsystemie. 



Cytat z „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji  

Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej”:

„Założycielami Spółki będą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Rosyjska Spółka  

Akcyjna GAZPROM, którzy obejmą po 50% udziałów.”

„Założyciele mogą wprowadzać do Spółki Akcyjnej nowych uczestników i decyzje w tym 

zakresie założyciele będą podejmować wspólnie na zasadzie consensusu.”

…………………………………………..

Ciągle zastanawiam się, jakie granice ma podłość, zachłanność, czy zdrada w sprawach 

interesu narodowego.

Aleksander Gudzowaty


