
Oświadczenie złożone 

przez senatora Zygmunta Frankiewicza 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosła-

wa Gowina 

Szanowny Panie Premierze! 

W związku z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2091) utrzyma-

ny zostaje stan zamknięcia basenów i aquaparków dla klientów indywidualnych. Podmiotom prowadzącym 

tego typu działalność, dotkniętym w sposób szczególny skutkami pandemii COVID-19, została stworzona 

możliwość wsparcia finansowego ze strony państwa, niezbędnego do utrzymania ich działalności i ochrony 

miejsc pracy. 

W praktyce jednak wola wsparcia przez państwo uprawnionych do tego podmiotów nie przynosi pożąda-

nych efektów. Wnioski o pomoc finansową składane do Polskiego Funduszu Rozwoju SA w Warszawie mie-

siącami nie są rozpatrywane, a wnioskodawcy nie otrzymują żadnych informacji na temat biegu spraw, po-

mimo wielokrotnych ponagleń kierowanych do funduszu. 

Przykładem takiego stanu rzeczy jest Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Jedynym udziałowcem 

spółki jest Miasto Ruda Śląska. Pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta gmina czynnie wspiera spółkę. 

Udziela zwolnień z podatku od nieruchomości, a także ze swego budżetu przeznacza środki na spłatę kredytu 

inwestycyjnego zaciągniętego na budowę obiektu. Na tym jednak możliwości pomocy spółce ze strony mia-

sta się kończą. 

Wniosek o wsparcie finansowe do Polskiego Funduszu Rozwoju SA w Warszawie Aquadrom Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rudzie Śląskiej złożyła w czerwcu 2020 r. Do dziś nie został on rozpatrzony. 

Miesięczny koszt działalności obiektu (w pełni czynnego) zamyka się kwotą ok. 1 miliona zł. Minimalny 

miesięczny koszt działalności obiektu – przy jego zamknięciu – wynosi ok. 500 tysięcy zł. Do czasu pande-

mii spółka utrzymywała się ze swej działalności, jednak od 5 miesięcy brak jest jakichkolwiek przychodów. 

Utrzymanie prawa do otwarcia aquaparku dla grup zorganizowanych w żaden sposób nie minimalizuje pro-

blemu, a wręcz przeciwnie – doprowadza do generowania jeszcze większych kosztów. 

Brak zapowiadanej pomocy finansowej ze strony państwa będzie miał katastrofalne skutki dla tego typu 

obiektów, w tym także dla Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Obecna sytuacja poważnie zagraża moż-

liwości przetrwania podmiotu świadczącego usługi dla mieszkańców i utrzymaniu miejsc pracy. Aquapark 

w Rudzie Śląskiej jest pracodawcą dla ok. 150 pracowników i zleceniobiorców. Utrata tych miejsc pracy dla 

tej gminy będzie szczególnie bolesna w związku z planami działań restrukturyzacyjnych w górnictwie i za-

powiedzią likwidacji kopalń. 

Proszę o interwencję w tej sprawie, tak aby podległe Panu służby realizowały wsparcie dla zagrożonych 

podmiotów zgodnie z zapowiedziami i obowiązującymi przepisami. 

Z poważaniem 

Zygmunt Frankiewicz 


