
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o rozszerzenie zakresu rozporządzenia ministra gospodarki 

z dnia 25 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stoso-

wania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu 
lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny. 

Ust. 1 §2a wspomnianego rozporządzenia zakazuje obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów 

na terytorium RP metanolu, mieszanin zawierających więcej niż 3% metanolu oraz substancji zawierających 
metanol w stężeniach większych niż 3%. Ust. 2 §2 tego rozporządzenia stanowi, iż ust 1 nie obejmuje paliw 

do silników stosowanych w modelarstwie, silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych, do 

ogniw paliwowych oraz biopaliw ciekłych. 
Wnoszę o rozszerzenie ust. 2 §2a tego rozporządzenia o punkt odnoszący się do paliw stosowanych w sil-

nikach spalinowych stosowanych w sporcie żużlowym. Geneza żużla w Rzeczypospolitej Polskiej sięga lat 

trzydziestych ubiegłego wieku. Obecnie polska liga żużlowa jest najsilniejszą ligą na świecie, a żużel jest 

jedną z najpopularniejszych obok piłki nożnej i piłki siatkowej dyscyplin sportowych. Frekwencja podczas 
meczów ekstraligi żużlowej niejednokrotnie była wyższa niż frekwencja na meczach ekstraklasy piłkarskiej. 

Nasi żużlowcy mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami nie tylko w Polsce, ale także na świecie.  

W żużlu stosuje się wyłącznie paliwa, które zawierają metanol w stężeniu większym niż 3%, dlatego roz-
porządzenie ministra gospodarki z dnia 25 września bieżącego roku wyklucza możliwość legalnego stosowa-

nia tej substancji. Jest to sytuacja niedopuszczalna wobec tak wielkiego dorobku sportu żużlowego w Polsce, 

bo pozostawienie rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwi funkcjonowanie tego sportu w 

naszym kraju. Nowy sezon zaczyna się w marcu 2014 r., dlatego za zasadne uważam działania zmierzające 
do ponownej zmiany i rozszerzenia zakresu rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 25 września 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 

niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawie-
rających takie substancje lub mieszaniny o paliwa stosowane w silnikach spalinowych w sporcie żużlowym. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 




