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przez kom ple me ntari u sza :

radcq prawnego Jacka Swiecq

Piotr Recko
Starosta Sokolski
Starostwo Powiatowe w Sok6lkce
ul. Marszalka J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokolka
.

Petycla

w imieniu wlasnym, w interesie publicznym, majEc na uwadze, ze starosta
sprawuje nadz6r nad stacjami kontroli pojazd6w, na podstawie art. 2 ust. 't-3 ustawy z dnia
Dzialai1qc

'11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.

22014 t. poz. 1195) zEdam wszczgcia kontroli w trybie

art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2O czenttca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.

z

2012

r. poz. 1137 t.j. ze zm.l w

zakresie prawidlowo5ci wykonywania badaf

technicznych w przypadku pojazdow marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche
wyposa2onych w silnik o zaplonie samoczynnym (silnik wysokoprg2ny, silnik Diesla),

wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujqcych do atmosfery szkodzqce
substancje w ilo6ci wielokrotnie przekraczajqcej dopuszczalne limity otaz
przedstawienia jakie czynno6ci w sprawie podjql powiatowy (miejski) rzecznik
konsumentow.

Sp6lki Grupy Volkswagen Aktiengesellschaft
do niemieckiego koncernu motoryzacyjnego

z

z

siedzib4

w

siedzibq w Wolfsburgu

Wolfsburgu nalezq

w Dolnej

Saksonii

zalozonego dnia 28 maja 1937 roku. Posiada on 48 zaklad6w produkcyjnych na calym
Swiecie, dzialaw 154 panstwach za poSrednictwem 175 spolek, wtym w Polsce pod firmq

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

W dniu

1B wrze5nia 2015 roku ujawniona zostala lzw. ,,afera Volkswagena" (,,afera

spalinowa",,,Dieselgate"). Agencja Ochrony Srodowiska Stanow Zjednoczonych (EPA)
wydala zawiadomienie o naruszeniu ustawy o czystym Powietrzu (Clean Air Act) pzez spolki

grupy Volkswagen, polegajqce na celowym instalowaniu specjalnego oprogramowania

{s}fwms$
komputerowego w samochodach produkowanych seryjnie w zakNadach Grupy Volkswagen,

slu2Ecego

do

manipulowania wynikami pomiar6w emisji z ukladu wydechowego

do atmosfery. Oprogramowanie instalowane bylo bezwiedzy odbiorc6w, zar6wno hurtowych

jak i detalicznych oraz nie bylo ujawniane w dokumentacjach technicznych przedkladanych
organom regulacyjnym, certyfikujqcym

i kontrolnym w zadnym z paristw, w kt6rych

Grupa

Volkswagen produkuje albo sprzedaje pqazdy samochodowe. Dodatkowo, Volkswagen AG
deklarowal publicznie i zamieszczal w dokumentach spzedaZy oraz w swoich materialach
reklamowych i katalogach zanilone, a przez to nieprawdziwe, informacje o poziomie emisji

do

atmosfery substancji niebezpiecznych

z

uklad6w wydechowych samochodow

produkowanych i sprzedawanych pod swoimi markami. W warunkach rutynowego badania
kontrolnego pojazdow, ktore przeprowadzane sE co do zasady w stacjach diagnostycznych,

specjalnie zainstalowane oprogramowanie wykazywalo wyniki znacznie ni2sze ni2 w
warunkach normalnej eksploatacji samochod6w w ruchu drogowym. Wyniki uzyskiwane w
warunkach stacjonarnych zawsze mieScily siq w dozwolonych granicach norm emisji i byly
wielokrotnie nizsze od emisji rzeczywistych ideklarowanych ptzez Volkswagen AG. Wedlug

zawiadomienia EPA emisja tlenkow azotu (NOx) stwierdzona w warunkach normalnego

ruchu samochod6w dopuszczonych do ruchu pod markami grupy Volkswagen nawet
czterdziestokrotn ie przekraczala wa rtoSci okreSl one w norm ach.

Dow6d:

l.

Opinia

z

dnia 15 pa2dziernika 2015 r. wydana przez Zespol Rzeczoznawc6w

samochodowych, maszyn i urzqdzert Automobilklub Nowy Swiat Sp. z o.o.;

Obecnie potwierdzone zostaly

juz przez Volkswagen AG informacje

manipulowania wskainikami emisji spalin

dotyczqce

w samochodach produkowanych

przez

koncern. Auta te sq nie tylko wadliwe, ale przede wszystkim niezgodne z homologacj4
co uniemozliwia u2ytkowanie

ich zgodnie

z obowiqzujqcym prawem. Samoch6d

niespelniajEcy norm dotyczEcych poziomu emisji tlenk6w azotu nie mo2e byc legalnie
ani sprzedany, ani kupiony. Dnia 22 wrzeSnia 2015 r. Mtr/ poinformowal, ze analogiczne
oprogramowanie zostalo zainstalowane

w sumie w ok. 11 milionach aut wyposazonych

w silniki diesla typu EA 189 spzedawanych na calym Swiecie. Na polski rynek trafilo okolo
{40 tys. pojazdow z systemem manipulujqcym poziomem emisji NOx i sq to m.in.l:

t https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id='11938

(dostqp: 10 listopada2OlS r.);
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1)
2)

Audi: A1, 43, A4, A5, A6, Q3, Q5,

3)
4)

Skoda: Octavia, Superb,

IT

- 12.049 pojazd6w;

Volkswagen: Golf, Scirocco, Jetta, Beetle, Passat, Tiguan, T5

-

66.870 pojazd6w;

Yeti- 58.890 pojazd6w;

Seat: Leon, Altea, Exeo - 3.694 pojazdow;

Dowod:

ll.

OSwiadczenie prasowe zlo2one przez Biuro Prezesa Urzqdu Ochrony Konkurencji
iKonsumentow;

Lista silnik6w TD! Volkswagena o kodzie EAl892

Silnik
1.2TDl

CR

Moc

silnika

(55
kW)

CFWA

(55
kW)

CAYA

(66

CAYB

75 KM

TDI
CR

75 KM

TDI

90 KM

1.6

1.6

Oznaczenie

Dane techniczne
'1199 cm3, R3, 12V, DOHC, common

rail, turbosprq2arka

1598 cm3, R4, 16V, DOHC, common
rail, turbosprq2arka

1598 cm3, R4, 16V, DOHC, common

http:i/www.polskieradio.pU42l3168lAftykull1509776,Czy-klientom-Volkswagena-nalezy-sie-

odszkodowanie (dostgp: 10 listopada 2015 r.)',
http.//www.tvp.info122013897lznamy-skale-afery-volkswagena-w-polsce-chodzi-o-ok-140tys-aut
(dostqp: l0listopada 2015 r.);
http://moto.onet.pl/aktualnosci/volkswagen-potwierdza-w-polsce-jest-140-tys-wadliwych-modeli/7x88xf

(dostgp: 10 listopada 2015 r.);
http://www.tvp.infol21799452lkolejne-samochody-volkswagena-podejrzane-koncern-falszowal-wynikitakze-w-dostawczakach (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
htlp:lltvn24bis.pl/ze-swiata,TSlaudt-afera-spalinowa-dotyczy-ponad-2-mln-naszych-aut,581000.html
(dostgp: 10 listopada 2015 r.);
http://tvn24bis.pl/tech-moto,80/w-ue-skandal-z-emisja-spalin-dotyczy-8-mln-samochodowvolkswagena,583197.html (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
http://www.rmf24.pllfakty/polska/news-polska-bedzie-sie-domagac-zeby-volkswagen-za-darmonaprawil-,n|d,1898937 (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
http://superauto24.se.pl/moto-news/silniki-ea-189-jednostki-napedowe-20-tdi-w-jakich-modelach-bylymontowane_686050.htm1 (dostgp: 10 listopada 2015 r.);
http://www.tdt.pl/homologacja-pojazdow.html (dostgp: 10 listopada 2015 r.);
http://info.volkswagen.com/pl/pl/home?tab=check-own-car
(dostgp: 10 listopada 2015 r.),
2 http://dailydriver.pl/porady/technika/silniki{di-volkswagena-ktore-nie-spelniaja-norm-spalin/ (dostgp:
10 listopada 2015 r.)',

{s}fHHs*
TD!

cR
2.0

TDr

cR
2.0

,.

kw)

CR

1.6

I

rail, turbosprqZarka

105 KM (77

CAYC

1598 cm3, R4, 16V, DOHC, common

kw)
110 KM (81

rail, turbosprq2arka

CBDC, CFHA, CFHF

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

kw)

TDr

cR

rail, turbosprqZarka

120 KM (88

CAGC

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

kw)

rail, turbosprqzarka

2.0 TDt

140 KM

CFHC, CBEA, CBAB,

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR

(103 kw)

CFFB, CBDB, CJAA

rail, turbosprg2arka

2.0 TDt

143 KM

CAGA

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR

(105 kw)

2.0 TDt

170 KM

CBBB, CFJA, CFGB,

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR

(125 kw)

CEGA, CAHA

rail, turbosprg2arka

2.0 TDr

177 KM

CGLC

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR

(130 kw)

2.0 TDt

180 KM

CR

(132 kw)

rail, turbosprqzarka

rail, turbosprqzarka

CFCA

1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common
rail, dwie turbosprqzarki

W tym miejscu wskazac nale2y, iz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami krajowymi
iunijnymi, wprowadzenie na rynek polski kazdej marki i typu samochodu poprzedzone musi
by6 uzyskaniem Swiadectwa homologacji wystawionego przez uprawnionE plac6wkq
badawczq. Zgodnie z treSciq ustawy
(Dz. U. t.j. z 2012, poz. 1137

z

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

z p62n. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

jest organem wlaSciwym do wykonywania czynno6ci zwiqzanych z homologacjq pojazdow,
przedmiotu ich wyposazenia lub czqSci (Rozdzial 1a Prawa o ruchu drogowym),
dopuszczeniem jednostkowym pojazdu (Rozdzial

1b Prawa o ruchu

drogowym)

oraz dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdow (Rozdzial 1c Prawa o ruchu drogowym).
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Po zakorlczeniu pzygotowania do produkcji nowego typu samochodu producent
zwraca sig do wladz homologacyjnych z wnioskiem o przebadanie pzygotowywanego do
sqzedazy samochodu

I

sprawdzenie czy jego parametry odpowiadajq wymaganiom

zawartym w normach i dyrektywach Europejskiej Komisji Gospodarczej organizacji Narod6w

Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Do wniosku dolqczona jest dokumentacja techniczna
oraz specyfikacja uzqdzefi i oprogramowania znajdujEcego sig w poje2dzie pzedstawionym

do badai homologacyjnych. Po zakoficzeniu badari (z wynikiem pozytywnym) wladze
homologacyjne wystawiajq dla producenta (nie samochodu) dokument Swiadectwo
Homologacyjne, w kt6rym potwierdzone zostaje, iz poddane badaniom samochody spelniajq

wymagania obowiezujacych przepis6w. Na podstawie uzyskanego Swiadectwa homologacji
producent wystawia, do kazdego wyprodukowanego samochodu certyfikat zgodnosci,
w kt6rym potwierdza, 2e kaZdy wyprodukowany samoch6d zgodny jest (odno6nie do cech

konstrukcyjnych

i

funkcjonalnych)

z

egzemplarzami samochod6w, kt6re byly badane

podczas homologacji. Certyfikat zgodno6ci dolqczony do kazdego wyprodukowanego
samochodu, wraz z pzedmiotowym autem, trafia do salonu dealera, gdzie po sptzeda2y
otzymuje go nabywca. Zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawa, certyfikat zgodnosci
jest niezbqdnym dokumentem do dopuszczenia samochodu do ruchu i zarejestrowania
go w powiatowym wydziale komunikacji i na tym koriczy siq jego funkcja. Od rzeczonej daty

jedynym dokumentem dopuszczajqcym pojazd do ruchu jest dow6d rejestracyjny i ksiq2ka

pojazdu. Wszystkie kolejne przerejestrowania samochodu odbywajE sie na podstawie
dowodu rejestracyjnego.

Ujawnione oraz potwierdzone przez kierownictwo sp6lek Grupy Volkswagen fakty,
odnosz4ce sie do stosowania falszujqcego wyniki oprogramowania pozwalaj4 stwierdzi6,

WV wyposazone w silnik wysokoprq2ny wyprodukowany w latach
2009-2014, nie spelniajq (we wszystkich rodzajach eksploatacji - badaniach testowych
2e samochody Grupy

i je2dzie

wruchu drogowym) norm toksycznoSci spalin w zakresie tlenk6w azotu NOx
obowiqzujqcych w okresie ich produkcji. Ponadto, w przedmiotowych pojazdach

w spos6b niejawny) oprogramowanie niewykazane w specyfikacji
oprogramowania, zalqczonych do dokumentacji homologacyjnej (potwierdza

zastosowano (r6wnie2

urzqdzeh

i

to oficjalne pismo Agencji Ochrony Srodowiska Stan6w Zjednoczonych z dnia 18 wrzeSnia

2015 r., w kt6rym stwierdzono, 2e oprogramowanie, zmieniajqce ustawienia pracy silnika
podczas test6w na toksycznos6 spalin, nie bylo wyspecyfikowane w dokumentacji zalqczonej
do badai).
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Majqc na uwadze powy2sze, zachodzi bardzo du2e prawdopodobiefistwo
niewa2no6ci Swiadectwa homologacji, a co 2a tym idzie niewa2no6ci certyfikat6w
zgodno6ci, na podstawie kt6rych przedmiotowe samochody zostaly dopuszczone
do ruchu i zarejestrowane w Polsce. Kwestia, czy pojazdy te mogq poruszad sie po
polskich drogach wciq2 nie zostalo wyja6niona przez Zaden z polskich organ6w
administracji publicznej, co budzi zdezorientowanie ich wla6cicieli.

W sprawie najbardziej bulwersuje lakt, 2e wszystkie dzialania

koncernu

Volkswagen zostaly podjqte z pelnq premedytacjE. Grupa Volkswagen musiala jui na
etapie projektowania aut przewidywa6,2e normy emisji tlenk6w azotu nie zostanq

spelnione, co wymusilo instalacjg falszujqcego oprogramowania pozwalajqcego
pomy6lnie przej6e testy i uzyskad homologacje. Tego typu postepowanie moie
spelnia6 znamiona pzestepstwa oszustwa. Tymczasem pomimo uplywu blisko dw6ch
miesigcy od ujawnienia afery polscy wla6ciciele pojazd6w nie uzyskali od grupy

Volkswagen 2adnej informacji o prawnych mo2liwosciach rozwiqzania problemu
i usunigcia wady. Volkswagen przeprosil Amerykan6w, Japoriczyk6w i Hiszpan6w,
Polacy wci42 sq lekcewa2eni3.
W wielu krajach Swiata, w tym w Niemczech, Woszech i Hiszpaniia, wszczqte zostaly

postqpowania karne majqce na celu doglgbne wyjaSnienie kwestii manipulowania pomiarami

emisji tlenk6w azolu otaz ukaranie os6b dopuszczajqcych siQ oszustw ifalszerstw w tym
zakresie. Kolejny aspekt stanowiq potencjalne administracyjne kary pienig2ne gtozqce
koncernowi Volkswagen, kt6re w samych Stanach Zjednoczonych mogq siqgnq6 nawet 18

3

hftp://tvn24bis.pl/tech-moto,80/szef-volkswagena-w-usa-zapowiada-odezyskanie-zaufaniaklientow,579206.html (dostep: 10 listopada 2015 r.);

http://wiadomosci.radiozet.plrvviadomosci/SwiaUSalon-samochodowy-w-Tokio.-Szef-Volkswagenaprzeprasza-Japonczykow-00013483 (dostep: 10 listopada 201 5 r.);
http:/iforsal. pl/artykuly/896049,afera-spalinowa-volkswagen-przeprasza-hiszpanie-za-naduzyciezaufania. html?gclid=COLgq_WEusgCFSsEwwodguAMqg (dostgp: l0listopada 2015 r.);
4hftp://forsal.pl/artykuly/895862,wloska-prokuratura-wszczela-dochodzenie-ws-volkswagena.
'10 listopada 2015 r.);
hftp://www4.rp.puMotoryzacja/310089889-Policia-w-siedzibie-Volkswagena.

html

(dostep:

html (dostep: 10 listopada

2015 t.ll
http://www. manoslimpias.es/index. php/noticias/13-corrupcion/1263-manoslimpias-presenta-querellacontra-seat-audiy-volkswagen (dostep: 10 listopada 2015 r.);
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mld dolar6w5. Sprawa vrzbudza ogromne zainteresowanie medi6w na calym 5wiecie6.
W reakcji na kolejne doniesienia rzqd Niemiec zapowiedzial skontrolowanie poziomu
emisji spalin i zu2ycla paliwa we wszystkich samochodach marek Volkswagen, Skoda,

i

Seat, zar6wno napqdzanych sitnikami Diesla, jak
Tymczasem polskie wladze milczq.

Audi

i

silnikami benzynowymiT.

Po wyj6ciu na jaw wskazanych okoliczno6ci starosta (prezydent miasta na
prawach powiatu), w ramach swoich uprawnief nadzorczych, jest zobowigany do
wszczgcia kontroli w zakresie prawidlowo6ci wykonyrrania badari technicznych
poiazd6w przez staciq kontroli pojazd6w. Badania powinny wykazae, czy poiazd
spelnia norny prawne dotyczqce bezpieczefistwa i ochrony Srodowiska, a w Swietle
powy2szych fakt6w powinny mie6 na celu sprawdzenie prawidlowo5ci i skuteczno5ci
decyzii dopuszczajqcych przedmiotowe poiazdy do ruchu drogowego na terenie RP.

shttp://wybo

rcza.biztbiznes/1,100896,18863324,vo1kswagen-m oze-zaplacic-18-5-mld-dol-za-przekret-

ze-spalinami.html (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
http:i/www.dw.com/pl/volkswagen-oszukiwa%C5Yo82-w-usa-koncernowi-grozi-gigantyczna-karala18724634 (dostgp: 10 listopada 2015 r.);
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/koncernowi-volkswagen-grozi-nawet-18-miliardow-dolarowkary,2165581,4199 (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
http://epoznan. pl/news-news-6 1 299-

Poznan_MA/_ukrywa_rzeczywisty_wplyw_na_srodowisko_rozbudowanego

zakladu (dostqp:

10

listopada 2015 r.l;

http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/volkswagen-truje-takze-w-polsce,20B7B.html

(dostgp:

10 listopada 2015 r.);
6

Reuters: http://www.reuters.com/subjects/volkswagen-scandal

(dostgp: 10 listopad a2015 r.);

The Telegraph: http://www.telegraph.co.uUfinance/newsbysector/industry/11884260lEuropean-stockmarkets-set-to-open-lower-as-MA/-emissions-fallout-deepens-LlVE.html
(dostgp: 10 listopada 2015 r.);
BBC: http://www.bbc.com/news/business-34373637 (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
The Guardian: http://www.theguardian.com/money 1201Slsepl24lvolkswagen-emission-scandal-how-itaffects-you (dostqp: 10 listopada 2015 r.);
Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-19/vw-clean-diesel-schemeexposed-as-u-s-weig hs-crim inal-charges (dostgp: 1 0 istopa da 201 5 r.);
I

New York Post: http://nypost.com/2015l09l22lschneiderman-launches-investigation-into-volkswagen/
(dostgp: 10 listopada 2015 r.);

USA Today: http://www.usatoday.com/story/opinionl2015109l21/volkswagen-clean-diesel-epaemissions-editorials-debates/72594004/ (dostqp: 1 0 listopada 2015 r.);
China Daily:

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/motoring/2015-09l25lcontent_21978750.htm
(dostgp: 10 listopada 2015 r.l;

Thttp://wybo

rcza.bizlbiznes/'1,100896,19140199,ber1in-zapowiada-totalna-kontrole-autvolkswagena.html (dostqp: 10 listopada 2015 r.)',

http://gosc.plldocl28O2264.M/U-Spalinowe-przekrety-nietylko-w-dieslach (dostgp. 10 listopada 2015
r.);
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Ponadto wskazane czynno6ci, jako dzialanie wprowadzajqce w blqd co do cech

pojazdu, wypetniajq znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej okre6lonej w ustawie
z dnia 23 sierpnia2OOT r. o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.

Nr f71, poZ. 1206). Zgodnie z art. 12 ust. 2 w ttt. z ust. 1 ww. ustawy powiatowy
(miejskiemu) rzecznik konsument6w mo2e Zqdae zaniechania tej praktyki, zlo2enia
o6wiadczenia w sprawie oraz zasqdzenia odpowiedniej sumy pienig2nej na okre6lony

cel spoleczny. Stosunek pracy z rzecznikiem konsument6w nawiqzuje starosta
(prezydent miasta na prawach powiatu). Starosta (prezydent miasta) jest wigc
podmiotem, kt6remu rzecznik konsument6w jest bezpo6rednio podporzqdkowany,
powinien wigc doprowadzic do wykonywania przez niego swoich ustawowych
obowiqzk6w.
W Swietle skali problemu zwracam sie z 24daniem wskazania iakie czvnno6ci

podial i iakie dalsze dzialania w sorawie zamierzaia Pafstwo podiac. aby dochowac
wierno6ci oostanowieniom Konstytucji iinnym prawom Rzeczvposoolitei Polskiei.
Wyrazam zgodq na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego

petycjq lub urzqdu go obslugujqcego danych osobowych Kancelarii Prayvnej ,,Swieca
iWsp6lnicy" sp.k. otazna opublikowanie na ww. stronie tre5ci petycji.

Zalqcznlki.

1.
2.

3.

Odpis aktualny z KRS;
Opinia z dnia 15 pa2dziernika 2015 r. wydana pzez Zesp6l Rzeczoznawc6w
samochodovvych, maszyn i urzqdzefr Automobilklub Nowy Swiat Sp. z o.o.;
O5wiadczenie prasowe zlo2one przez Biuro Prezesa Urzqdu Ochrony Konkurencji
iKonsument6w;
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Ocena
techniczna

AUTOMOBILKLUB HOWY SWIAT Sp. z o.o. Nr-:

Gzlonek Polskiej lzby Motoryzacii

Czlonek Polskiego Zwiqzku Motorowego
OO-O29

.

w-.305/2015

Data badania:
15.10.2015r.

Warszawa, ul. Nowy Swiat 35, tel. (O22) 692 74 65, 692 74 66, fax (O22) 826 63 OO

t'llP: 525 233 3$ 43, KRS: 0000229662, [rapiht zaktadony: 50 000

zl.

e-mail; info@rrecaoznawcy.aulo.pl wwYr,rzsclot'lawcy.auto.pl

Rzeczoznawca: mgr irrz. Ryszard Cydejko

Zleceniodawca: SW\\T Kancelaria Prawna.,S*ieca i Wsp6hricy" Sp.
Adres:
ul. Bagatela 1l lok 3
00-585 WARSZAWA
Zlecenie xrak:
z. dnia 08.10.2015 r,
Zakres oceny: Ocena stanu technicznego i administracyjnego samochod6w (hupy VW ilyposrZonych w
silniki wyposaz,onych w 2.0 TDi EA 189 E5 xprou'adzonych na Polski rynek w latach
2009 - 2014 objEty'ch tzw. aferq salinow4. Okre5lenie mo2liwych sposob6w naprawy i ich
koszty.

ocBx{A
STAN BrEz.tCY

l.

Aspekt techniczny

Alera dotycz4ca toksycznodci spalin w samochodach Grupy Volkswagen (znana rdwniez Dieselgate)
rozpoczEla siE 18 wrzeSnia 2015, kiedy to Agencja Ocluony Srodowiska Stan6w Zjednoczonych (EPA)
wydala o$wiadczenie o naruszenie ustawy Clean
przez Volkswagen Group. Firma celowo i bez
wiedzy odbiorc6w zastosouala oprogramowanie zmieniajqpe ustawienia pracy silnika podczas test6w

Air

toksyczno$ci spalin. Program komputerowy opracowany i przekazany do VW przez firmE BOSCH w
2007 (wg o$wiadczenia BOSCH przeznaczony jedynie celdw badawczo rozwojowl,ch) jest typem
programu popularnie zw'anego trojanem , kt6rego zadaniem jest,,odkr.vcie" momentu rozpoczEcia testu
toksyczno$ci spalin(na hamor*ni podwoziowej), a nastgpnie dokonanie zmian w gl6wnym
oprogmmowaniu sterujqcym parametrami pracy silnika (zmiana dawki paliwa, korekta pocz4tku wtrysku.
korekf w przeptyrvie i ciSnieniu pow-ietrza tloczonego do silnika). Nie ma oficjalnych informacji
dotyczqcych sposobu, w jaki ,,trojan" odkrywa, i:i, pojazi poddawany jest badaniom, ale wigkszoSi
specjalistdw jest zdania, ii ,,$ledzi" on nastEpuiqce parametry samochodu: prqdkoSc obracania siq kirl
jezdnych (indywidualnie dla kazdego kola - wykorzystujqp czujniki ABS), kqt obrotu kola kierorvnicy (
rvykorzystujqc czujniki stabilizacji trakcji pojazdu) i ciSnienie atmosferyc:are. Pojazd poddawany testowi
na toksycznodi spalin ustawiany jest na hamou,ni podwozio*,ej umo2liwiajapej ,,winualn4' jazdtl
samochodu, podczas kt6rej obracajq sig jedyuie przednie koia - tylne pozostajq w bezruchu. W
rzeczywistej eksploatacji taka sytuacja praktycznie nie ma miejsca. Podczas wirtualnej jaz.dy testowej
przednie kola napEdzajqce s4 stale ustawione na wprost (kolo kierou,nicy porusza sig w bardzo mal,vm
przedziale kqtowym). I rv tym prrypadku w rzeczy,wistej eksploatacji w ruchu micjskim taki spos6b jardy
praktycznie nie r,vystgpuje. Jednoczesne uystqpienie rvlw sposob6w jazdy ra' realnej eksploatacji
samochodu nie jest moZliwe. Po stwierdzeniu przez ,.trojana", iz roz-poczyna siq test toksyczno$ci spalin
nastqpuje korekta w oprogramor+,aniu steruiqcym silnikiem. w wyniku kt6rsj {miqdzy innymi)
powiEkszona zostaje dawta wtryskilvanego paliwa (bogatsza mieszanka sprzyja zn'rniejszeniu ilo$ci
szkodliwy-ch NOx), zwiqkszana jest intensywno$d chlodzenia cylindr6rv - spadek temperatury spalania
anniejsza zawartoSd NOx. W efekcie pojazd pomy6lnie przechodzi test, a toksyczno$i spalin zwlaszcza

NOx miesci sig w obowiqzujqpych normach. Takie zuriany w pracy silnika powodujq wzrost Uuiycia
odiwa oraz pogorszenie wlasno$ci takcfjnych; spadek mocy i momentu obrotowego silnika.
Powr6t do rzeczywistych warunkdw eksploatacji na drodzs powoduje nalychmiastowe przywr6cenie
dzialania ,,fabrycznego" oprogramowpnia sterowania pracq silnika. Wraca jego moc, moment obrotowy',
spada zuZycie paliwa do warto$ci podawanych w oficjalnvch dokurnentach VW. !V efekcie poprzez
wprowadzenie oprogramowania typu ,,kojan" kazdy pojazd grupy VW wyposaZony w silnik
wysokoprgzny Z.O fni oznaczenie fabryczne EA 189 E5 Wprodukowany w latach 2009'2}l4,,zanvter*'
w sobie dWie wersje samochodu:
r ,,wirtualnego" przy aktl"vvnym oprogramowaniu t-vpu trojan, kt6ry spelnia wymagania norm
toksycmosci spalin, ale ma mniejsz4 moc i zu2yrva wigcej paliwa niZ wartoSci podawane w
ofi cjalnych dokumentach VW.
. ,-.rzecz)ryvistego" o mocy i zuzyciu paliwa odpowiadai4cym danym katalogowym VW, ale
wielokrcltnie (do 40x) przekraczaj4cy stgzenie tlenk6rv azotu NOx w stosunku do dopuszczanych
obowiqzuj qcymi normami "

A.spekt administracyj ny

marki i tlpu samochodu poprzedzone musi byd uzyskaniem
)Vprowadzenie na rynek kazdej
przez upra,*nionq plac6wkg badawcz4; w Polsce (zgodnie z
wystawionego
Swiadectwa Homologacji
'fransportow)'
Doz6r techniczny:
zapisami ustawy) Zgodnie z treiciq Ustawy z dni$ S listopuclu 2013 r. o zmianie ustawy * Pra,vo o ruc:hu drogowym
(Dz. lJ.sdnia20grudnia2013r.,poz. 161l),DyrelaorTransportowegoDozoruTechnicsnegoiest
organem wlasciv,ym do wylatnyu,aniu c4tnnoici zwiqzanych z homologaciq paiazddw, przedmiotu ich
wyposaienia lub czgici, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy tei dopuszczeniem inclywidualnym
WE pojazddw.

t)?u samochodu producent z\lrac.a sig do wladz
homologacyjnych z wnioskiem o przebadanie przygotowlwanego do wpro*adzenia do sprzedaZy
typu sarnochodu i sprawdzenie c,zyjego parametry odpowiadaj4 wymaganiom zawartym w normach i
dyrektywach EKC ONZ oraz WE. Do wniosku dol4czona jest dokumentacja techniczna oraz
specyfikacj a wzqdzel i oprograrnowania znajduj4cego sig w pojezdzie przedstau'ionym do badan
homotogacyjnych.
Po zakonczeniu badan (z wynikiem_ pozytywnym) wladze hon:ologacyjne
-dia
producenta (nie samochodu) dokument Swiadectwo Homologacyjne, w kt6rym
wystawiijE
pot*'ierdzone zostaje, i2 poddane badaniom samochody spelniajq wymagania oborvi4zuj4cych
przepis6w. Na podstawie uzyskanego Swiadectwa Homologacji producent wystawia, do kazdego
wlproduko\4'anego samochodu Certylikat Zgodno6ci, w kt6ry'm potwierdza, ?r kal.dy
wyprodukowany samoch6d zgodny jest (odnoSnie cech konstrukcyjnych i funkcjonalnych) z
egzemplarzami samochod6w, ktdre byte lradane podczas homologacji. Certyfikat Zgodno$ci
dolqczony do kazdego wyprodukowane sarnochodu ,,wgdruje'o z nim do Salonu Dealera, gdzie po
sprzedazy otrzymuje go Nabywca. Cert.vfikat Zgodno$ci jest niezbgdnym dokUmentem do
dopuszczenia samochoilu do ruchu i zarejestrowania go w Wydziale komunikacji. Po
zarejestrowaniu pojazdu Cer[,{-rkat ZgodmrSci zostaje w aktach Wydzialu Komunikacji i na tym
koricrry sig jego funkcja. Od tej chwili jedynym dokumentem dopuszcuajqcym pojazd do ruchu
(zgodnie z. art.7l ust.l Prarlia o Ruchu l)rogow'ym) jest Dow6d Rejestracyjny i Ksiqi{<a Pojazdu.
Wszystkie kolejne przerejestrowylv'anie samochodu odbywa siq na podstawie Dowodu
Po zakoriczeniu przygotowania do produkcji nowego

Rejestracyjnego.

W przedmiorowym przypadku ujawnione fakty oraz potwierdzenie (przez kieronnictwo Grupy VW)
stosow'ania ",nielegalnego" oprogramowania pozralaj4 stwierdzid, 2e samochody Cirupy VW
wlposazone w silnik 2.0 TDi oznaczenie fhbryczne EA 189 ts5 ilyprodr*owane w okresie 20092A14, nie spetniajq (we u,szystkich rodzajach eksploatacji * badaniach testowych i ietdzie w ruchu
drogowym) norm toksycznoSci spalin w zakresie tlenkow azotu NOx obowiqzuj4cych w okresie ich
produkcji. Ponadto, w przedmiotowl'ch pojazdach zastosowano (w spos6b niejawny) oprogramowanie
2

niew-vkazane w specyhkacji urz4dzeri i opmgramowania.. zai4ezonych do dokumentacji
homologacyjnej. Potwierdzato oficjalne pismo Agenc.ii Ochrony Srodowiska Stanow Zjednoczonych
z dnia l8 wrzeSnia}}l1 r skierowane do Prezesa Grupy Volkswagena w Stanach Zjednoczonych, w
kt6rym stwierdzono, iz oprogramowanie, zmieniaj4ce ustawienia pracy silnika podczas test6w na
toksycznoSc spalin, nie bylo wy'specy'fikowane w dokumentacji zal4czonej do badzur.

Mujq" na uwadzr powyzsze zachadzi bardzo prawdopodobna mo2liwo5d nieu'a'2noSci Swiadectwa
Homologacji, a co ?ru tym i&ie niewa.ino$ci Certylikal6w Zgodno5ci, na podsta'*'ie ktorych
przedmiotowe samochody zostaly dopuszrzone do ruchu i zarejestrowane rr'Polsce.

sPosoBY USUNIECIA WAD SAMOCHODoW Z SILNIKAMT 2.0 TDi ryp EA r8e E5

l.

Wycofanie z ruchu pojazd6w w-vprodukorvanych w latach 2009 -2014 przez Grupg
Volkswagena (u'lposaZonych u'silnik 2.0 TDi typ EA 189 E5) i u'prowadzonych na Polski
rynek w latach 20A9 - ZAIH.
2. Zmi'ma oprogramowania komputera steruj4cego pracq silnika EA 189 E5 tak ,aby spetnione
hyly normy toksycznoSci spalin zwlaszcza tlenk6rv azcrtu NOx, czyli ..legalir.acja" tajnego
oprogramowania typu trojan. W takiej sy'tuacji nale2y [icz1,'i sig z t-aktem, i2 pojazdy
napgdzanc przcdmiotowl'mi silnikami po rvspomnianej modyfikacji zdecvdowanie
odbieead beda parametrami od tych, ktore podawane byly przez producenta podczas
sprzedu4 samochoddw. Dotyczy to zwigkszrnia nt?ycia palirva oraz pogorszenia u,lasno$ci
trakcyjnych pojazdy, czyli obnizenia mocy i momentu obrotowego silnika.
3. Zastosowanie dodatkowych urzqdzeri, katalizator6w redukuj4cych stgzenie tlenk6w azotu
NOx np. system SCR oraz AdBlue wprorvadzonych u' silnikaoh EA 288 E6 t4d4cych
nastgpcami jednostlii EA 189 E5. Nowy silnik jest przygotoqywan), do wprowadzenia do
pojazd6w Grupy Volkswagena od modelu roku 2}rc. W 2007 roku Volksu'agen
zrezygnowal z technologii BlueTec (r:edukcji NOx)) stosowanej do dzisiaj przez Mercedes
f)aimler AG a w jego miejsce zastosowal wlasne, tansze rozw'ipanie, kt6re niestetv okazalo
sig nieskuteczne. W zeszlym miesiqcu Kierownictwo Gry'py VW poinfbrmowalo, iz podjgto
decyzjg o zastosowaniu do wszystkich silnik6w w-vsokoprgznych system6w oczyszc'tnria
spalin SRC i AdBlue. \Varte podkre6lenia jest. 2e Kierou'nictwo Grupy Volkswagena
oglaszaj4c swoje plany rozwoju zadeklarou?lo rozrn6i pojazd6w z napgdem elektrycznym
oraz poinformowalo o usunigciu dotychczasowych system6w stosowanych w silnikach
raysokoprgZnych na korzyS6 drozszego AdBlue i selektywnej redukcji katalitycznej SCR, lub
innej technologii w celu zmniejszenia emisji tlenkdrw azotu.

Abgasreini gu ngssystem

:

Padikelflter

q
AdBlue-System:
*' Tank in Ersatzradrnulde
Leitung zur D&se
Einspritzung

Elementy skladowe systemu redukcji tlenkdw uzatu NOx
3

Technologia SCR (Selective Catalytic Reduction) to system, zloZony z ukladu czujnikow i
aparatury sterujqcej katalizatorem spalin w ukladzie wydechowym pojazdu. Reduktorem
szkodliwych substancji u' spalinach jest roztr*'or wysokiej cz,v-sto6ci mocznika w wodzie
zdemineralizowanej, o nazuach handloqvch Ad"Blue, NOXy lub innych, preclzl'jnie dozowany
do ukladu rnydechowego dziEki modulowi sterujEcemu, klory oblicza opt,"'maln4 dawkq na
podstawie pomiar6u, parametr6rv prac!' katalizatora oraz temperatury reduktora i skladu spalin.
W uzyskiwanej w tsn spos6b ciqglej reakcji redukcji tlenk6w azotu, tlenku wqgla,
wgglowodor6w i cz4stek stall'ch produktem sq nieszkodliwe dla ludr-i i $rodowiska wolny azot i
woda.
Dostosowanie pojazdu do monta2u SCR oraz AdBlue r /ymaga:

o istotnych korekt blacharskich w
o

r

o

doproxadzenie przewodow itp.)

nadu'oziu {mocowanie zbiornika AdBlue,

.

dostosou'anie ukladu uydecho*ego (montaZ czujnik6w),
dostosowanie silnika do wspirlpracy'z SL)R (oprogramowanie. czujniki itp.)
monta2 systemu SCR oraz AdBlue

Rozmieszczenie elementdw, Systemu reduh$qcego tlenki azttltt NOx tt, nadv,oziu

Opisany spos6b uzupelnienia vyposa2enia samochodu pozwala na utrzymanie parametr6w
trakcyjno-eksploatacyjnych pojazdu (ruzycie pali*a i nroment obrotowy silnika) pruy
jednoczesnym spelnieniu norm dotycz4cych norm toksycznc6ci spalin.
Kosx modernizacji szacowany przez specjalistow (anrlaszcza z LjSA) zawiera sig kwocie do
26 000 do 30 000 PLN rv zalezno$si od modelu modernizovvanego pojazdu.
Nale2y w tym miejscu podkre5lid, i2 pojgcie uzupelnienia Wposazenia pojazdu uZ-vte zostaltt
celo*'o w odrirznieniu od powszechnie propagouznego przez pojqcia naprar.ra. OtoZ naprawa
dotyczylaby syluacji. w kt6rej pojazd zostal uszkodz.ony w trakcie eksploatacji, ale z fabryki
wyjechai jako spelniaj4cy wszystkie parametry techniczne deklarowane prze producenta w
chwili sprzedazy. Natomiast w przedmiotowy'm przypadku pojazd juz z fabryki
.,w)'puszczony"(z peln4 Swiadomo$ciq tego faktu potvvictdzonqprT.cT. Grupq VW
o$wiadczeniach we wrzeiniu br.) zostal pojazd bez wyposaienia, kt6re dawalo techniczn4
mozliwoSi spelnienia obo*'i4zuj4cych norm oraz odpowiadalo tym paramctrom.iakie
g:warantowal producent - Crupa VW.

OCENA OCoLNA I LIZASAI}NIENIE
Majqc na uwadze dotychcirasow4 wiedzg (o(u,iadczenia Kicro'*'nictu,a C*py Volkswagen
oSwiadczenia i pisma Agencji Ochrony Srodorviska Standrw 7-jednocz-onych (kopia w posiadaniuj
dotycz4c4 tzw. ai'ery spalinowej Grup.,- Volkswagen nale2y stwierdzid.

ii:

bardzo powa2ne u,4tpliwo$ci budzi iegalno$d i wainoSi Swiadectw Homologacyjnych
uzyskanych dla pojazdow napEdzanych silnikami EA 189 E5 wyprodukowanych miqdzy
20A9 a?014 rokiem. Brak Sw{adectw Hornologacji uyklucza mo2liwoii *ystawieniaprzez
producenta Certyfikat6w ZgodnoSci dla pojazd6w z silnikami EA 189 E5 (produkcja w
latach 2009 - 2014) Lprzez,to - uniemo2liwia ich rejestracjg i dopuszczenie do ruchu.
naprawa przedmiotouych pojazd6w poprzez zmiang oprogramowania silnika EAl89 E5
prowadzi do ,,powstaniao' samochodu" kt6ry w istotny spos6b r6inilby siq parametrami
techniczno-eksploatacl,jnlmi od tych jakie umieszczone byl.v i gwarantou,ane w oficjalnych
katalogach pojazd6w Grupy Volkswagena w okresie ich sprzeda:ry, a talcze w dokumentach
sprzeda2y.

monta2 systemu SCR oraz AdBiue pozwala na usunigcie wad samochodow z silnikami EA
189 E6 sprz-edanych w Polsce w latach 2009 * 2014. W *1niku tej naprawy,,powstaje"
pojazd. kt6rego parametry. techniczno-eksploatacyjne sq totsame z ty'mi. jakie podawal

producent w chwili sprzedazy' samochodu. Koszt koniecznej modyfikacji wadliwego
pojazdu w celu doproi*'adzenia do wspomnianej zgodnodci szacowany jest r62nicq /migdzy
cen4 zakupu pojazdu zgodnego z parametrami deklarowanymi w dokumentacji technicanej
producenta oraz warto$ci4 pojrudu irakupionego przez polskich nabyt"c6w. Z uwagi na
rodegly zakres przedstawionej naprauy, w wyniku kt6rej praktyczne powstajg now-v t!?
pojazdu (zgodnie z dyrektywami UE ka.zdy norlry t!? pojazdu musi miei wlasne Swiadectwo
Homologacji), nale21'bardzg po*a2nie rozwafil potrzebg nowych badaf homologacyjnych.
W przypadku uzyskania Sn'iadectwa Homologacji niezbgdne rydaje sig byi wydanie
wlaicicielom napraw,ionych pojazd6w Certylikat6*' ZgodnoSci aby mogli przekazad je w
Wydzialach komunikacji (zamiana ze starl,mi ,,aferowyrni") usuwaj4c w ten spos6b wadq
pra\tnq naprawiony'ch samochod6w. Takie postgpowanie usunie wszelkie w4tpliwo5ci o
legalnoSci wprotadzenia o,aferowych" samochod6w na rynek wt6rny.

Materialy irridlowc:
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SPRAWA VOLKSWAGENA
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INFORMACJE

i

o wszczqciu w najbli2szych dniach
postqpowania wyja3niajqcego dotycz{cego manipulowania wska2nikami emisji spalin w samochodach
Urz4d Ochrony Konkurencji

Konsument6w postanowil

Volkswagen. Postqpowanie bqdzie dotyczyi moiliwego naruszenia zbiorowych interes6w
konsumentow. UrzEd poinformowal o tym Ministr6w Srodowiska oraz lnfrastruktury i Rozwoju na
dzisiejszym spotkaniu zespolu powolanego przez Ministra Srodowiska - Macieja Grabowskiego
[Warszawa, O7 pa2dziernika 2015

r.]

Sprawa Volkswagena jest wa2na, bezprecedensowa

ticzby uZytkownik6w samochod6w - zar6wno konsument6w jak

i przedsigbiorc6w w

i dotyka du2ej

i w catej Unii
Europejskiej. Kwestionowane dziatania mogE wi4zai sie z naruszeniem zbiorowych interes6w
konsum entow, przestrzeganiem norm (rodowiskowych oraz tech nicznych.
Dziatania na szczebtu krajowym

i

Polsce

UE wymagajE koordynacji. W ostatnich dniach tocz4 sig intensywne

i unijnym - w Polsce koordynuje je Minister Srodowiska. Na spotkaniu,
kt6re odbyto siq 7 paidziernika omowiono m.in. odpowiedi Votkswagen Group Potska Sp. z o.o. na
pytania Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Volkswagen Group Polska potwierdzit
konsultacje na poziomie krajowym

wprowadzenie na polski rynek prawie 140 tys. pojazd6w z silnikami manipulujqcymi poziomem
emisji spalin. W zwi4zku z tym, Prezes UOKiK poinformowat Ministra Srodowiska oraz Ministra
lnfrastruktury

i

Rozwoju o tym, 2e planuje

w najbli2szych dniach wszczqc postepowanie wyja5niajEce
w sprawie Volkswagen Group Polska. W trakcie postgpowania wyja(niajqcego UOKiK bgdzie iciSte
wsp6tpracowat z Transportowym Dozorem Technicznym

Ministerstwo Srodowiska, Ministerstwo lnfrastruktury
Konsument6w

w

i Gt6wnym lnspektoratem Ochrony Srodowiska.

i

Rozwoju oraz Urz4d Ochrony Konkurencji i

datszym ci4gu oczekuj4 na konkretne propozycje dziatari naprawczych

ze

strony

przedsiqbiorcy.

Przedstawiciele MS, MliR oraz UOKiK przedyskutowati probtem nadmiernych elastycznoici
badari homotogacyjnych

i

spos6b w

w

procesie

jaki te badania powinny odzwierciedtai rzeczywiste warunki drogowe.

Wszystkie powy2sze kwestie bgd4 prezentowane na zbti2aj4cych sig posiedzeniach Rady ds. Transportu,

Tetekomunikacji, Energii oraz Rady ds. Srodowiska Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje dla medi6w:
Biuro prasowe UOKiK

pt. Powstaic6w Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 72 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mait: biuroprasowe@uokik. eov. pl
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Urzqd Ochrony Konkurencii i Konsument6w

IdenMkator wydruku:

Pe I 4OL52L
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CENTMLNA INFORMAOA KRA]OWEGO RE]ESTRU SADOWEGO

Rubryka 4 - Informacje o

t

t.lnfomaqe o aMrciu lub zmlanle

KRA'OWY R,E'ESTR SADOWY

mory

umfifb

UMowA ZAWARTA DNIA 07.10.2011 R. w FORI,4IE AKTU NoTARIALNE@ (REP. A NR
6815/2011) PRZD iOTARIUSZEM Tol'iAgEH WOJCIECTIOWSKIM PROWADZACYI'I
IG'{CE.ARIE I{OTARIANAW WAPSZAME, PRZY UL. KOSZYKOWE) NR 60162 LO(AL NR 36.

sp6lld

Sbn na dziei 12.11.2015 godz. 10:07:12

8 I!|ARC 2012 R(XU, AKT NOTARIAI"J{Y REP. A NR 15{0/2012 SFORZApZOM' PRZEZ
M)TARII,ISZA TOMASZA WO]CIECTOWSKIE@, NOTARIUSZA W WARSZAWIE,
PROWADZrcE@ KANCELAruE NOTARIAIflAW WARgAME, PRZY UL. KOSZYKOWEI NR

Numtr KRS: OOOlt4{t1521

60/62 LOKA NR 35:
DODAT{O: W 57 UST. 3
zllIENIoNo: 58 UST. 1; 52 UsT. 2; 53; 54; 5s UST.

Informada odpowiadaje@ odlisowi aktrralnemu
Z REJESTRU PruZEDSIEBIOR,C6W
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 2O sierpnia 1997 r, o Krajowym Rejestrze
Sedowym (Dz, U. z 2007 r. Nr 168, poz.u86, z priEn. zm.)

r

12 UPCA 2012 ROKU, A(T i{OTARIA.T{Y REP. A NR 2614/2012 SFORZApZOwY PRZE
t{orARIUszA JoAr{NE szuurtst<A, NoraRIUszA w wARszAwrE, PRowADz{A IGI{cEIARIE
I,IOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZr UL. BAGATELA NUMER U LO(. 4:

zilIENIONo: 52 Usr. 1; 53; 54; 5s; 56
Data

rcj6b'{ji

lEitahi wpis

w lGjowym Rej€xirre Sedowyrn

c9.11.2011

Vums wFisu

z

;ygmtua akt

wA.xII NS-RE.KRS/37.|5Z1sl571

loata doknilia

wps

28.08.2013 R , REP. A NR 4553/2013, MotfiKA STRUgSIOOLOIVSKA I{OTARIUSZ W
WARSZAME, KANCELAfuA NOTARIA.NA UL.BAGAIE-A 11 L(]K 4 0G585 WARTAWA;
zMIE{IOl'lO 52 Usr. 1, 55 USr. 1, 55

lor.oz.zors

16.02.2015

R, AKT I,IOTARIAIJ{Y

KRAJOWEGO REIESTRU SqPOWEGO

zMIENIONO: 52. UsT.

Dzial

REP. A

2; $a; 5s UST.

1

)OOAr'lO: 93 UST.3

1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

fmy firej

5

sdrxA

Kor,lANDYTowA

2.Nums REGON/NIP

REGON:

14587478, NIP: 7010322565

3.Fimai @d ktdr{ sdlka dziala

KANcELARta

l.Oznemle

{.Dae

o

L.C6, B lah

zostala

utwoma sdlta

pnlwNA'SwIecl I wsp6lt'tIct' sp6trcq xorqs'rovrom

we(niejeej Ejelttrji

przedsi+rm prwa&t dzialalmit
lspodaEza z innyni podmiotami na
s,Czy

NIE

Rubryka 6 - Spos6b powstania
Brak

podstawie umowy sgi,lkj cywiloej?

pci#a
mhrde eHi@Eo?
6.Czy podmid

status

qganiaji

NIE

Rubryka 7 - Dane wspolnik6w
1

Rubryka 2 - Sedziba iadres podmiotu
l.Siedrba

cj
,1,/

2.Ad6

3,M6

POLSKA, woi. MAZOWIEO<IE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAW&

miejs.

,RSZAWA

Jl. BAGATELA, nr 11, lok. 3,

miej$. wARSzAwA, kod 0G585, poata WARSZAW& kraj POI.SKA

l.tladlsko / t{aila lub fima

;wIEc-A

2,Imbm

IACEK

3.NuGPESEVREGd{

10030201598

+.Nuc

xRS

\IE

s.cry sgilnik pozosaje w uierku
mdtisisldm?

poety elektr@ianei

4.AdE strony intmetNej

6.gy zostab
roiauorE?

ilaia

t,Czy pov/stala

3

nElietrlG

rudrdnoad

nk*y malim*ani
Brak wpisiw

- 585/2015 SPORZAPZOIfY

PRZEZ I{OTARIUSZ

{oNltq 5TRU9SIOOIOWSKA NOTAruU9A W WARSZAWIE, PROWADZACA KA]|CtLARIE
{oTARIALNA JoANM szt mlis<A t,toNlG srRugslootowsKA NoTARIUszE sPotKA
:YwlLNA, UL. BAGATELA NR 11 LOK. 4, q}585 WAFSZAWA

SAp REOi,loWY DLA M. ST. WAR?AWY W WARSZAWIE, )(u WYDZIAL @SIODARCZY

sadu

uffi

rEi4*M

?

fcry *spdlnlk ma ognni@lQ d.E{d
mnogd mwrvdr?
).Czy

s06lnik rest kmandytarlwm?

I0.rq/sol@6d

ll.watu{c

$my

kmndytffij

$,*ta&J umiqimego

do

\IE
NIE

ANDMEI

IdsrMkato. $rydruku: RPI $L52LD l2Ot51tL21N7

L2
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niqi{ri:iry?

l2.czyJ€st w tym uikhd

Rubryka 2 - Nie
Podrubryka

1

Brak

Wklad wniesiony
Brak wpisow
Podrubryka 2

3 - Prokurenci

Wklad zwrocony

Brak

Brak wpisow
2

l.Neilko / taaM

fim

lub

SwrEcA

2.tmirm

Dzial 3

MAI.GORZATA ANNA

l.Nffiq

PESEI,/REGOa{

l.Nms

KnS

8802260,t684

Rubryka 1 - Pzedmiotdlalalnoici

r.Cry wsgilnik

pm*je

w

zwigu

t.Pzedmlot

NIE

d/alalmici

1

;s, ro, z, ozru.tutosc PMwNIczA

rzedsidrscy

naEqt*im?
i.Czye6tah zarE E malrdtta

prear"hei

uffi

nilatlrya?

m}ttm

7.czy poiEtala rcz.Lidnod{

miqLy maliry*ami
l.Czy ws!6lnlk

m

og6nlc2oiezddnodd
zynnofci praumydr?
).Cuy

wsgilnit

to.lwso&oia

Rubryka 2 - Wzmianki o zlozon)rch dokumenhch

?

do

ie*

ik lahjfly w

)ata

zloiaia

2a

okE

od do

co&t

irt lqnadyteiEil?

l.wnianla

rAx

$my kmndytorej

l1.Wa*oid u*ladu um6wioneqo
t2.Czy

Rodaj dokumtu

!IE

w tym wtGd nkT&niirtty?

o

I

zloislu

17.06.2015

oD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Ezn€go sprawozdania

t000,00

zr

!1Bn$m

i000,00

zt

3.tttrniarlG o roraiu udwaly
l!6 postano.daia o

!IE

oD 01.01.2014 DO 31.12-2014

1

z*nis&griu strillzdania
Podrubryka 1

fimngnrcoo

Wklad wniesiony

I

ll.Wdtqit

ti,ldadu

tAF""

wrieist€o

*bd

tm0,00 zL
!IE

",*",ier,,v,

3 - Sprawozdania grupy
Podrubryka 2
Brak wpisow

Wklad zwntony
Brak wpisow

4 - Pnedmiot dzialalno6ci

Dzial 2

Brak
Rubryka
l.llazm oEanu upramimego do
reprefitowilia podmidu
f ,Spos6b

rep,@tacji podfi iltu

f

- Uprawnieni do reprezentourania spolki

IiSPO|j{ICY REPREZENTUIACY SPOUC

5 - Informacja o dniu koficecym rok
sp6u€ nepneeim.ur KotrptrliENTARrusz lncrx Swrecl

Podrubryka

I

r.Dzlol

a ktty

koie{y dsrsry

rok

ob.EtMy, l:r.rz.zotz

Elery zhad sprawdanle

Dane wspolniklw reprezentuiacych spdke

I

l..Naisko / tlafla

lub

l.ImiE

fim

JwIECA

Dzial 4

IACEK ANDRZE)

3.Nums

PESEUREGOa.I

{.tlms

KRS

30030201598

Rubryka 1 Brak

IdenMkato.

wydruku

i

PC I
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Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majetku dlu2nika w postepowaniu w przedmiocie ogloszenla upadlodci, o
oddaleniu wniosku o ogloszenie upadlosci z uwagi na fakt, 2e majetek niewyplacalnego dfu2nika nie wysbrcza na

IdeoMkat$ wydruku:

RPI

40l52l17 I 2OLSLI12I0/J7

ll

Fak

I

na

Dzial 5

Dzial 6

wrd,,

*ubryka 7 - Informacla o zawieseniu dzialalno6ci

sporred2mia wydruku 12.11.2015

Rubryka 4 - Umozenie prowadzonej pr2eciwko @midowiegzekucji z uwagi na fakt,2e z egzekudi nie uzyska siq
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