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Pan 

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Krzysztofa Brejzy, złożone podczas 4. Posiedzenia 

Senatu RP w dniu 6 lutego 2020 r., w sprawie państwowej Spółki Polskie Domy Drewniane S.A., 

poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia w zakresie działalności Spółki.

1. Ile drewnianych domów w trybie zapowiadanym przez ministra środowiska (w ramach programu 

Mieszkanie + z opcją wynajmu z dochodzeniem do własności) spółka Polskie Domy Drewniane oddała 

do użytku w 2019 roku? Wnoszę o wskazanie lokalizacji budynków wraz z ilością oddanych do użytku 

mieszkań.

Spółka Polskie Domy Drewniane S.A. została powołana 5 marca 2019 r. Cały kapitał zakładowy 

Spółki został wniesiony 15 lipca 2019 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców dnia 4 września 2019 r. 

W okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku wytypowano 14 nieruchomości rokujących 

pozytywnie w zakresie możliwych do przeprowadzenie inwestycji. Aktualnie Spółka uzyskała 

wszystkie zgody korporacyjne na zakup pierwszej nieruchomości. Spółka jest w trakcie negocjacji 

z kilkoma partnerami w zakresie nabycia kolejnych nieruchomości. W lutym br. Spółka uruchomiła 

stronę internetową, przez którą właściciele gruntów budowalnych mogą zgłosić nieruchomość. Każde 

zgłoszenie poddawane będzie wymaganym analizom przed zakupem. 

Do czasu zakończenia negocjacji i podpisania umów w zakresie nabycia nieruchomości 

informacje dotyczące konkretnych lokalizacji, rozmiarów projektowanych pojedynczych budynków 

oraz zaawansowania prac traktowane są przez Spółkę jako tajemnica handlowa.



2. Wnoszę o wskazanie średniomiesięcznego wynagrodzenia władz spółki Polskie Domy Drewniane 

w 2019 roku – z wyszczególnieniem średniomiesięcznych wynagrodzeń prezesa oraz członków zarządu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Członkowie Zarządu Spółki otrzymują trzykrotność 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Podstawa wymiaru została ustalona w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach 

służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 9 listopada 2018 roku, zatem wynagrodzenie 

miesięczne każdego z Członków Zarządu wynosi 13 211,34 zł.

Z poważaniem,

Z up. Ministra 
Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/
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