
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Gawła 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Bu-

downictwa odnośnie do braku jawności umów koncesyjnych zawartych w przypadku budowy autostrad na 

terytorium RP, tj. autostrady A1 w związku z umową koncesyjną z Gdańsk Transport Company SA, autostra-

dy A2 w związku z umową koncesyjną z Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA oraz 

autostrady A4 w związku z umową koncesyjną z Stalexport Autostrada Małopolska SA. W związku z bra-

kiem jawności wymienionych umów proszę o udzielenie informacji na następujące pytania. 

1. Jaki zakres obejmuje brak jawności umów ze wspomnianymi koncesjonariuszami? Czy dotyczy on tyl-

ko treści umów czy również ich załączników, aneksów, ewidencji, raportów, sprawozdań finansowych oraz 

innych dokumentów i informacji dotyczących relacji między koncesjonariuszem a państwem polskim? 

2. Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi prace mające na celu ujawnienie umów koncesyj-

nych wraz z dokumentami zmieniającymi oraz załącznikami, aneksami i innymi pozostałymi dokumentami 

zawartymi przez państwo polskie z wymienionymi podmiotami? 

3. Jakie przepisy prawa są podstawą do braku jawności umów koncesyjnych z wymienionymi podmiota-

mi? 

4. Jakie były powód i uzasadnienie zawarcia przez państwo polskie umów z brakiem jawności? 

5. Czy istniejący stan faktyczny polegający na niejawności wspomnianych umów koncesyjnych zabezpie-

cza interesy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych przez nie inwe-

stycji na działkach przylegających do terenów będących we władaniu spółek będących koncesjonariuszami 

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie takich działek? 

6. Czy istnieje tryb, w którym interesy inwestora – Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialne-

go – prowadzone na działkach przylegających do terenów będących we władaniu spółek będących koncesjo-

nariuszami mogą być negocjowane, jeśli ich zakres graniczy lub związany jest z działkami znajdującymi się 

w zarządzie koncesjonariuszy? 

7. Na jakiej zasadzie, w jakim trybie i jakie podmioty – zarówno z ramienia Skarbu Państwa, jak i konce-

sjonariusze – mają prawo do zapoznania się z wymienionymi umowami koncesyjnymi, których stroną jest 

państwo polskie, ich załącznikami, aneksami, i pozostałymi dokumentami? 

8. Na jakiej zasadzie i w jakim trybie odbywają się zmiany umowy koncesyjnej oraz tworzenie załączni-

ków, wprowadzanie aneksów i innych pisemnych porozumień zawartych między państwem polskim a konce-

sjonariuszami? 

9. Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa uważa za zasadne, aby informacje zawarte we wspomnia-

nych umowach koncesyjnych pozostawały niejawne? 

10. Czy wprowadzenie zmian ustawodawczych w celu ujawnienia wspomnianych umów koncesyjnych 

mogłoby narazić Skarb Państwa na odpowiedzialność odszkodowawczą? Jeśli tak, to czy wspomniane umo-

wy zawierają zapisy w tej kwestii? 

11. Czy wspomniani koncesjonariusze lub podmioty zależne korzystały z pomocy publicznej lub otrzyma-

ły pomoc publiczną od dnia podpisania przez nich umów z państwem polskim? W jakich okresach i w jakiej 

wysokości? 

Bez wątpienia sytuacja, w której umowy między koncesjonariuszami a państwem polskim pozostają nie-

jawne, nie wpływa pozytywnie na zaufanie społeczeństwa do władzy publicznej. Brak świadomości społecz-

nej co do warunków zawieranych przez państwo polskie umów i zakresu zobowiązań, jakie poczyniły strony 

umowy, prowadzi do tego, że obywatele oraz jednostki samorządu terytorialnego nie wiedzą, czego mogą 

wymagać od władzy państwowej w wyniku zawartych umów. Nie mają prawa do dostępu do informacji 

o warunkach przedsięwzięć wpływających na ich życie i działalność. Utrudnione jest również prowadzenie 

inwestycji na terenach będących we władaniu koncesjonariuszy bądź przyległych do takich terenów, co ogra-

nicza rozwój społeczności lokalnych poprzez wstrzymywanie lub utrudnianie prowadzenia przez nie inwesty-

cji. 

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Gaweł 

 


