
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 listopada 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z przeprowadzoną przez NIK kontrolą realizacji budowy oraz wykorzystania stadionu 

miejskiego we Wrocławiu, która ujawniła nieprawidłowości na kwotę 313 milionów 466 tysięcy zł – pkt 3 

informacji o wynikach kontroli NIK o numerze ewidencyjnym 183/2014/P/13/187/LWR – od października 

2014 r. toczą się postępowania, sygn. akt VI Ds. 36/15 oraz VI Ds. 60/15, w Prokuraturze Okręgowej 

w Opolu z zawiadomienia NIK oraz radnych Rady Osiedla Zacisze – Zalesie – Szczytniki we Wrocławiu. 

Radni ci przekazali mi informację, że postępowania te prowadzone są wyjątkowo przewlekle, w efekcie do 

chwili obecnej nie ma żadnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Istnieje więc realne zagrożenie, że nawet jeśli 

będą postawione zarzuty osobom odpowiedzialnym, to może nastąpić ustanie karalności. 

Jednocześnie poinformowano mnie, że sprawę prowadzi nadal ten sam prokurator, który już w maju 

2015 r. odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie, pomimo 15 zarzutów stawianych przez NIK 

w informacji o wynikach kontroli. Może to budzić duże wątpliwości co do determinacji tego prokuratora 

w wyjaśnieniu omawianej tu sprawy. 

Wiem, że były do Pana Ministra kierowane przez radnych wnioski o objęcie wspomnianego postępowania 

bezpośrednim nadzorem, jak również o zmianę prokuratora prowadzącego – ostatnie pismo z dnia 2 kwietnia 

2017 r. – ale bezskutecznie. Dlatego proszę o pilną odpowiedź na następujące pytania. 

1. Na jakim etapie aktualnie jest to postępowanie? 

2. Proszę o uzasadnienie, dlaczego Pan Minister nie objął tego postępowania bezpośrednim nadzorem, 

wnioskowanym przez radnych, skoro straty budżetu gminy Wrocław wyliczone przez kontrolerów NIK 

opiewają na kwotę 313,5 miliona zł? 

3. Dlaczego nie polecił Pan Minister, przy tej skali nieprawidłowości, przekazania tej sprawy poza 

apelację wrocławską dla zapewnienia nieskrępowanego działania prokuratury w tej sprawie? 

4. Czy zlecił Pan Minister czynności kontrolne w związku z przewlekłością opisanego postępowania? 

Proszę o przedstawienie ich rezultatów. 

5. Czy w trakcie postępowania zlecono prokuraturze, CBA lub służbom skarbowym zbadanie wątku 

korupcyjnego, w tym skontrolowanie majątków osób odpowiedzialnych za stwierdzone przez NIK istotne 

nieprawidłowości polegające na niedopełnieniu obowiązków prezydenta Wrocławia, podległych mu 

pracowników Urzędu Miejskiego oraz zarządu gminnej spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o., skoro NIK miała 

także na uwadze ewentualne mechanizmy korupcjogenne? 

6. Wykonawca tej inwestycji, konsorcjum Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG i Max Bögl 

Polska Sp. z o.o., nie zapłacił polskim podwykonawcom za wykonane roboty budowlane. W związku z tym 

proszę o informację, czy i jakie czynności podjęto w tym zakresie. 

Szanowny Panie Ministrze, uważam, że ze względu na skalę nieprawidłowości udokumentowanych 

w informacji o wynikach kontroli NIK interwencja Pana Ministra w tej sprawie jest konieczna i wskazana. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 


