
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Piotra Zientarskiego, Władysława Komarnickiego  

i Grażynę Sztark 

na 58. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

6 czerwca 2016 r. spółka (…) SA zawarła ze spółką (…) umowę na realizację przedsięwzięć profilaktycznych 

w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w związku z organizacją w Polsce Światowych Dni Młodzieży. 

Umowa opiewała na kwotę 1,9 miliona zł netto. Według informacji medialnych już pod koniec czerwca 2016 r. 

audytorzy w (…) i zewnętrzni prawnicy alarmowali o nieprawidłowościach dotyczących zawartej przez spółkę 

umowy, m.in. o tym, że umowa nie zabezpiecza podstawowych interesów (…). Podnoszono również zarzut przy-

znania zlecenia bez przetargu i przyznania go firmie bez doświadczenia, co więcej, powiązanej z osobami zajmu-

jącymi wówczas wysokie stanowiska w służbach specjalnych oraz przedstawicielami partii rządzącej. Fakty te 

były znane niektórym członkom zarządu (…) i co najmniej jednemu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infra-

struktury i Budownictwa. 

5 lipca 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do Centralnego Biura An-

tykorupcyjnego wniosek o zbadanie procedury podpisania umowy. 

3 marca 2017 r., po postawieniu zarzutów niegospodarności, wskutek której doszło do zawarcia ekonomicznie 

nieuzasadnionej umowy, co doprowadziło do wyrządzenia szkody majątkowej wielkiej wartości w mieniu spółki, 

minister infrastruktury i budownictwa odwołał cały zarząd spółki (…) SA. Wcześniej do dymisji podali się szefo-

wie służb powiązani ze sprawą umowy oraz podsekretarz stanu w ministerstwie nadzorujący (…). 

4 marca 2018 r. na portalach społecznościowych były doradca medialny w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa ujawnił protokoły przesłuchania ministra Andrzeja Adamczyka. Minister był przesłuchiwany 

w śledztwie o sygnaturze PO III ds 123/2016 prowadzonym w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Protokół 

przesłuchania zawiera informacje o telefonicznych rozmowach między ministrem infrastruktury i budownictwa 

Andrzejem Adamczykiem a ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Po tej rozmowie 

minister Adamczyk również telefonicznie powiadomił prezesa spółki (…) SA o wstępnych ustaleniach z toczącego 

się postępowania. Zgodnie z zeznaniami ministra Adamczyka rozmowy telefoniczne odbyły się jeszcze przed 

wszczęciem śledztwa przez prokuraturę okręgową. Zarówno Centralne Biura Antykorupcyjne, jak i tym bardziej 

prokuratura nie mogły na tym etapie śledztwa wykluczyć czynnego udziału w przestępstwie żadnej z osób. 

Panie Premierze, zrozumiałym jest, że ze względu na wagę wydarzenia (Światowe Dni Młodzieży) oraz nazwi-

ska i funkcje pełnione przez osoby związane ze sprawą, np. wysocy rangą funkcjonariusze służb specjalnych, za-

rząd (…), a także zatrzymania, dymisje i zarzuty prokuratorskie opinia publiczna ma prawo domagać się rzetelnej 

informacji w tej sprawie. Dlatego też proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Na jakim etapie jest postępowanie prokuratorskie w sprawie umowy z (…)? 

2. Czy w realizacji umowy firma (…) korzystała z podwykonawców? Jeśli tak, to z jakich? 

3. Jakie kwoty i w jakich terminach zostały wypłacone w ramach tej umowy? 

4. Czy ktokolwiek z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wydał polece-

nie wstrzymania płatności na rzecz spółki (…)? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? 

5. Na jakiej podstawie prawnej – proszę o precyzyjne podanie przepisu – pan minister Mariusz Kamiński prze-

kazał informacje z początkowych działań CBA panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi? 

6. W jakim trybie pan minister Adamczyk poinformował prezesa spółki będącej podmiotem toczącego się po-

stępowania o możliwych nieprawidłowościach, które mogą być potwierdzone? 

7. Czy ujawnione informacje i ustalenia z postępowania przygotowawczego o charakterze niejawnym mogły 

wpłynąć na późniejsze zachowanie osób (np. zacieranie śladów), którym ostatecznie przedstawione zostały zarzuty 

prokuratorskie? 

8. Czy nie doszło do tzw. „przecieku”, czyli ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji z postępowania, 

które w efekcie uniemożliwiły postawienie zarzutów wszystkim osobom związanym ze sprawą zawarcia wspo-

mnianej umowy? 
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