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Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
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86-300 Grudziądz

Petycja

DziałĄąc w imieniu własnym, w interesie publicznym, mając na uwadze, że starosta

sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, na podstawie ań.2 ust.'1-3 ustawy zdnia

1'l lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z2014 r. poz. 1195) żądam wszczęcia kontroli w trybie

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

z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.| w zakresie prawidłowości wykonywania badań

technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche

wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla),

wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące

substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz

przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik

konsumentów.

Spółki Grupy Volkswagen Aktiengesellschaft z siedzibą w Wolfsburgu należą

do niemieckiego koncernu motoryzacyjnego z siedzibą w Wolfsburgu w Dolnej Saksonii

założonego dnia 28 maja 1937 roku. Posiada on 48 zakładów produkcyjnych na całym

świecie, działa w 154 państwach za pośrednictwem 175 spółek, w tym w Polsce pod firmą

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

W dniu 18 września 2015 roku ujawniona została tzw. ,,afera Volkswagena" (,,afera

spalinowa",,,Dieselgate"). Agencja Ochrony Srodowiska Stanów Zjednoczonych (EPA)

wydała zawiadomienie o naruŚzeniu ustawy o czystym Powietrzu (Clean Air Act) przez społki

9rupy Volkswagen, polegające na celowym instalowaniu specjalnego oprogramowania



komputerowego w samochodach produkowanych seryjnie w zakładach Grupy Volkswagen,

słuzącego do manipulowania wynikami pomiarów emisji z układu wydechowego

do atmosfery. Oprogramowanie instalowane było bezwiedzy odbiorców, zarówno huńowych

jak i detalicznych oraz nie było ujawniane w dokumentacjach technicznych przedkładanych

organom regulacyjnym, ceńyfikującym i kontrolnym w zadnym z państw, w których Grupa

Volkswagen produkuje albo sprzedaje pojazdy samochodowe. Dodatkowo, Volkswagen AG

deklarował publicznie i zamieszczał w dokumentach sprzedaży oraz w swoich materiałach

reklamowych i katalogach zaniżone, a pżez to nieprawdziwe, informacje o poziomie emisji

do atmosfery substancji niebezpiecznych z układów wydechowych samochodów

produkowanych i sprzedawanych pod swoimi markami. W warunkach rutynowego badania

kontrolnego pojazdów, ktore przeprowadzane są co do zasady w stacjach diagnostycznych,

specjalnie zainstalowane oprogramowanie wykazywało wyniki znacznie niższe niż w
warunkach normalnej eksploatacji samochodów w ruchu drogowym. Wyniki uzyskiwane w

warunkach stacjonarnych zawsze mieściły się w dozwolonych granicach norm emisji i były

wielokrotnie nizsze od emisji rzeczywistych ideklarowanych przez Volkswagen AG. Według

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

ruchu samochodów dopuszczonych do ruchu pod markami grupy Volkswagen nawet

czte rdziesto krotn i e przekr aczała wa rtoś ci o kreś lone w n o rm ach.

Dowód:

l. Opinia z dnia 15 października 2015 r. wydana przez Zespol Rzeczoznawców

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

Obecnie potwierdzone zostały juz przez Volkswagen AG informacje dotyczące

manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach produkowanych przez

koncern. Auta te są nie tylko wadliwe, ale przede wszystkim niezgodne z homologacją

co uniemozliwia uzytkowanie ich zgodnie z obowiązującym prawem. Samochód

niespełniający norm dotyczących poziomu emisji tlenków azotu nie moze być legalnie

ani sprzedany, ani kupiony. Dnia 22 wrzesnia 2015 r. M// poinformował, ze analogiczne

oprogramowanie zostało zainstalowane w sumie w ok. ,11 milionach aut wyposazonych

w silniki diesla typu EA 189 sprzedawanych na całym świecie. Na polski rynek trafiło około

140 tys. pojazdów z systemem manipulującym poziomem emisji NOx i są to m.in.l:

ł_

1 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=1 ,1938 (dostęp: 10 listopa da 2015 r.);



1) Audi: A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT- 12.049 pojazdów;

2) Volkswagen: Golf, Scirocco, Jetta, Beetle, Passat, Tiguan, T5 - 66.870 pojazdów;

3) Skoda: Octavia, Superb, Yeti - 58.890 pojazdów;

4) Seat: Leon, Altea, Exeo - 3.694 pojazdów;

Dowód:

ll. Oświadczenie prasowe złożone przez Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

iKonsumentów;

Lista silników TD! Votkswagena o kodzie EAl892

silnik Moc silnika oznaczenie Dane techniczne

1.2TDl 75 KM (55 CFWA 1 199 cm3, R3, 12V, DOHC, common

CR kW) rail, turbosprężarka

1 .6 TDl 75 KM (55 CAYA '1598 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR kW) rail, turbosprężarka

1 .6 TDl 90 KM (66 CAYB 1598 cm3, R4, 16V, DOHC, common

http://www.polskieradio.pV42l3168lArtykull1509776,Czy-klientom-Volkswagena-nalezy-sie-
odszkodowanie (dostęp: 10 listopada 2015 r.),,

http://www.tvp.infol22013897lznamy-skale-afery-volkswagena-w-polsce-chodzi-o-ok-,14Ołys-aut
(dostęp: 10 listopada 2015 r.);

http://moto.onet,pliaktualnosci/volkswagen-potwierdza-w-polsce-jest-140-tys-wadliwych-modeli/7x88xf
(dostęp: 10 listopada 2O15 r.);

http://www.tvp.infol217994l2lkolejne-samochody-volkswagena-podejrzane-koncern-falszowal-wyniki-
takze-w-dostawczakach (dostęp: 10 listopada 2015 r.):

hltp.lltvn24bis.pl/ze-swiata,75laudi-afera-spalinowa-dotyczy-ponad-2-mln-naszych-aut,581000.html
(dostęp. 10 listopada 2015 r.);

http.lltvn24bis.pl/tech-moto,80/w-ue-skandal-z-emisja-spalin-dotyczy-8-mln-samochodow-
volkswagena,583197.html (dostęp: 10 listopada 2O15 r.);

http://www.rmf24.pllfakty/polska/news-polska-bedzie-sie-domagac-zeby-volkswagen-za-darmo-
naprawil-,nld,1898937 (dostęp: '10 listopada 2015 r.);

http://superauto24.se. pl/moto-news/silniki-ea-189-jednostki-napedowe-20łdi-w-jakich-modelach-byly-
montowane_686050.html (dostęp: 10 listopada 2015 r.);

http://mtvw.tdt,pl/homologaĄa-pojazdow.html (dostęp: '10 listopada 2015 r.),,

http://info.volkswagen.com/pl/pl/h'ome?tab=check-own-car (dostęp: ,10 listopada 2015 r );2 http://dailydriver.pl/porady/technika/silnikiłdi-volkswagena-ktore-nie-spelniaja-norm-spalin/ (dostęp:
10 listopada 2015 r );



2.0 TDl ,l43 KM

cR (105 kW)

2.0 TDl 170 KM CBBB, CFJA, CFGB, 1968 cm3, R4, ,16V, DOHC, common

CR (125 kW) CEGA, CAHA rail, turbosprężarka

CGLC 1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

rail, turbosprężarka

CFCA 1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

rail, dwie turbospręzarki

W tym miejscu wskazac należy, iz zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi

iunijnymi, wprowadzenie na rynek polski kazdej marki i typu samochodu poprzedzone musi

być uzyskaniem świadectwa homologacji wystawionego przez uprawnioną placówkę

badawczą. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. t.j. z 2012, poz. 1137 z poźn. zm.) Dyrektor Transpońowego Dozoru Technicznego

jest organem właściwym do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdow,

przedmiotu ich wyposażenia lub części (Rozdział 1a Prawa o ruchu Qrogowym),

dopuszczeniem jednostkowym pojazdu (Rozdział 'lb Prawa o ruchu drogowym)

oraz dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdow (Rozdział 1c Prawa o ruchu drogowym).

cR kW) rail, turbosprężarka

1.6 TDl 105 KM (77 CAYC 1598 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR kW) fail, turbosprężarka

2.0 TDl 110 KM (81 CBDC, CFHA, CFHF 1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR kW) rail, turbosprężarka

2.0 TDl 120 KM (88 CAGC 1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR kW) rail, turbosprężarka

2.0 TDl 140 KM CFHC, CBEA, CBAB, 1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

CR (103 kW) CFFB, CBDB, CJAA rail, turbosprężarka

CAGA 1968 cm3, R4, 16V, DOHC, common

rail, turbosprężarka

2.0 TDl 177 KM

CR (130 kW)

2.0 TDl 180 KM

cR (132 kW)



Po zakończeniu przygotowania do produkcji nowego typu samochodu producent

zwlaca się do władz homologacyjnych z wnioskiem o przebadanie przygotowywanego do

sprzedaży samochodu i sprawdzenie czy jego parametry odpowiadają wymaganiom

zawańym w normach idyrektywach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow

Zlednoczonych oraz Unii Europejskiej. Do wniosku dołączona jest dokumentacja techniczna

oraz specyfikacja urządzeń i oprogramowania znajdującego się w pĄeździe przedstawionym

do badań homologacyjnych. Po zakończeniu badań (z wynikiem pozytywnym) władze

homologacyjne wystawiają dla producenta (nie samochodu) dokument Swiadectwo

Homologacyjne, w ktorym potwierdzone zostaje, iz poddane badaniom samochody spełniają

wymagania obowiązujących przepisów. Na podstawie uzyskanego świadectwa homologacji

producent wystawia, do kazdego wyprodukowanego samochodu ceńyfikat zgodności,

w którym potwierdza, że każdy wyprodukowany samochód zgodny jest (odnośnie do cech

konstrukcyjnych i funkcjonalnych) z egzemplarzami samochodów, które były badane

podczas homologacji. Ceńyfikat zgodności dołączony do kazdego wyprodukowanego

samochodu, wfaz z przedmiotowym autem, trafia do salonu dealera, gdzie po sprzedazy

otrzymuje go nabywca. Zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawa, ceńyfikat zgodności

jest niezbędnym dokumentem do dopuszczenia samochodu do ruchu izarejestrowania

go w powiatowym wydziale komunikacji i na tym kończy się jego funkcja. Od rzeczonej daty

jedynym dokumentem dopuszczającym pajazd do ruchu jest dowód rejestracyjny i ksiązka

pojazdu. Wszystkie kolejne pzerejestrowania samochodu odbywają się na podstawie

dowodu rejestracyjnego.

Ujawnione oraz potwierdzone przez kierownictwo społek Grupy Volkswagen fakty,

odnoszące się do stosowania fałszującego wyniki oprogramowania pozwalają stwierdzić,

ze samochody Grupy VW wyposażone w silnik wysokopręzny wyprodukowany w latach

2OO9-2O14, nie spełniają (we wszystkich rodzajach eksploatacji - badaniach testowych

ijeździe wruchu drogowym) norm toksyczności spalin w zakresie tlenków azotu NOx

obowiązujących w okresie ich produkcji. Ponadto, w przedmiotowych pojazdach

zastosowano (równiez w sposób niejawny) oprogramowanie niewykazane w specyfikacji

urządzeń i oprogramowania, załączonych do dokumentacji homologacyjnej (potwierdza

to oficjalne pismo Agencji Ochrony Srodowiska Stanów Ąednoczonych z dnia 18 września

2015 r., w ktorym stwierdzono, że oprogramowanie, zmieniające ustawienia pracy silnika

podczas testów na toksyczność spalin, nie było wyspecyfikowane w dokumentaĄi załączonej

do badań).



Mając na uwadze powyższe, zachodzi bardzo duze prawdopodobieństwo

nieważności świadectwa homologacji, a co za tym idzie nieważności ceńyfikatów

zgodności, na podstawie których przedmiotowe samochody zostały dopuszczone

do ruchu i zarejestrowane w Polsce. Kwestia, czy pojazdy te mogą poruszać się po

polskich drogach wciąż nie zostało wyjaśniona przez żaden z polskich organów

administracji publicznej, co budzi zdezorientowanie ich właścicieli.

W sprawie najbardziej bulwersuje fakt, że wszystkie działania koncernu

Volkswagen zostały podjęte z pełną premedytacją. Grupa Volkswagen musiała już na

etapie projektowania aut przewidywać, że normy emisji tlenków azotu nie zostaną

spełnione, co wymusiło instaIację fałszującego oprogramowania pozwalającego

pomyślnie przejść tesĘ i uzyskać homologację. Tego typu postępowanie może

spełniać znamiona przestępstwa oszustwa. Tymczasem pomimo upływu blisko dwóch

miesięcy od ujawnienia afery polscy właściciele pojazdów nie uzyskali od grupy

Volkswagen żadnej informacji o prawnych możliwościach rozwiązania problemu

iusunięcia wady. Volkswagen przeprosił Amerykanów, Japończyków i Hiszpanów,

Polacy wciąż są lekceważeni3.

W wielu krajach świata, w tym w Niemczech, Włoszech i Hiszpanila, wszczęte zostały

postępowania karne mające na celu dogłębne wyjaśnienie kwestii manipulowania pomiarami

emisji tlenków azotu oraz ukaranie osób dopuszczających się oszustw ifałszerstw w tym

zakresie. Kolejny aspekt stanowią potencjalne administracyjne kary pienięzne §rozące
koncernowi Volkswagen, ktore w samych Stanach Ąednoczonych mogą sięgnąc nawet 'l8

' h ttp.lltvn2łbis. pl/tech-moto,80/szef-volkswagena-w-usa-zapowiada-odezyskanie-zaufania-
klientow,579206.html (dostęp: ,10 listopada 2015 r.),

http://wiadomosci. radiozet. plA/Viadomosci/SwiaUSalon-samochodowy-w-Tokio.-Szef-Volkswagena-
pżepfasza-Japonczykow-OOO1 3483 (dostęp: 1 0 listopada 20'1 5 r.);
http://forsal, pl/artykuly/896049,afera-spalinowa-volkswagen -przeplasza-hiszpanie-za-naduzycie-
zaufania.html?gclid=COL9q_WEusgCFSsEwwodguAMqg (dostęp: 10 listopada 2O15 r.):

4http://forsal. pl/ańykuly/895862,wloska-prokuratura-wszczela-dochodzenie-ws-volkswagena. html
(dostęp: ,10 listopada 2015 r.),

http;//www4.rp,pl/MotoryzaĄal310O89889-Policja-w-siedzibie-Volkswagena.html (dostęp: 10 listopada
2015 r.):

http://www.manoslimpias.es/index. php/noticias/13-corrupcion/,1263-manoslimpias-presenta-querella-
contra-seat-audi-y-volkswagen (dostęp: 10 listopada 2015 r );



mld dolaróws. Sprawa wzbudza ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie6.

W reakcji na kolejne doniesienia rząd Niemiec zapowiedział skontrolowanie poziomu

emisji spalin i zużycia paliwa we wszystkich samochodach marek Volkswagen, Skoda,

Audi i Seat, zarówno napędzanych silnikami Diesla, jak i silnikami benzynowymi7.

Tymczasem polskie władze milczą.

Po wyjściu na jaw wskazanych okoliczności starosta (prezydent miasta na

prawach powiatu), w ramach swoich uprawnień nadzotczych, jest zobowiązany do

wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych
pojazdóvł pfzez stację kontroli pojazdów. Badania powinny wykazać, czy pojazd

spełnia normy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a w świetle
powyższych faktów powinny mieć na celu sprawdzenie prawidłowości i skuteczności

decyzji dopuszczających przedmiotowe pojazdy do ruchu drogowego na terenie RP.

5http.//wybo rcza.bizlbiznes/'1 ,100896,'18863324,volkswagen-m oze-zaplacic-18-5-mld-dol-za-przekret-
ze-spalinami.html (dostęp: 10 listopada 20'15 r.);

http://www.dw.com/pl/volkswagen-oszukiwao/oC5oń82-w-usa-koncernowi-grozi-gigantyczna-karala-
18724634 (dostęp: 10 listopada 2015 r.);

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/koncernowi-volkswagen-grozi-nawet-,18-miliardow-dolarow-
kary,2'165581,4199 (dostęp: 10 listopada 2015 r.),,

http://epoznan. pl/news-news-6,1 299-
Poznan_VW_ukrywa_rzeczywisty_wplyw_na_srodowisko_rozbudowanego zakladu (dostęp: ,10

listopada 2015 r.);

http://www.ekologia. pl/wiadomosci/srodowisko/volkswagen-truje-takze-w-polsce,20878.html (dostęp:
10 listopada 2015 r.);

6 Reuters: http://www.reuters.com/subjects/volkswagen-scandal (dostęp: 10 listopada 2015 r.);

The Telegraph: http://www.telegraph co.uk/finance/newsbysector/industryl11884260lEuropean-stock-
markets-set-to-open-lower-as-VW-emissions-fallout-deepens-LlVE.html (dostęp: ,10 listopada 2015 r.);

BBC: http://www.bbc.com/news/business-34373637 (dostęp: ,10 listopada 2015 r,);

The Guardian: http://www.theguardian,com/moneyl2015lsepl24lvolkswagen-emission-scandal-how-it-
affects-you (dostęp: 10 listopada 2015 r.);

Bloomberg Business: http://www. bloomberg.com/news/ańicles/20,15-09-19/vw-clean-diesel-scheme-
exposed-as-u-s-weighs-crim inal-charges (dostęp:,t 0 l istopada 20,1 5 r. ) ;

New York Post: http://nypost.comi2}15lO9l22lschneiderman-launches-investigation-into-volkswagen/
(dostęp: 10 listopada 2015 r.);

USA Today: http://www.usatoday.com/story/opinion12015109l21lvolkswagen-clean-diesel-epa-
emissions-editorials-debatesl72594004/ (dostęp:,1 0 listopada 20,1 5 r. );

China Daily: http://wtvw.chinadaily com.cn/bizchina/motoringl2015-09l25/content_21978750,htm
(dostęp: 10 listopada 2015 r );

ihttp://wybo rcza.bizlbiznes/1,'l0O896,'19140199,berlin-zapowiada-totalna-kontrole-aut-
volkswagena.html (dostęp: 10 listopada 2015 r.),,

http://gosc.plldocl28o2264.VW-Spalinowe-przekrety-niełylko-w-dieslach (dostęp. 10 listopada 2015
r. );



Ponadto wskazane czynności, jako działanie wprowadzające w błąd co do cech
pojazdu, wypełniają znamiona nieuczciwej prakĘki rynkowej określonej w ustawie

zdnia 23 sierpnia2O07 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.

Nr 171, poz. 1206). Zgodnie z ań. 12 ust. 2 w zy,t. z ust. 1 ww. ustawy powiatowy

(miejskiemu) rzecznik konsumentów może żądać zaniechania tej praktyki, złożenia

oświadczenia w sprawie oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony

cel społeczny. Stosunek pracy z rzecznikiem konsumentów nawiązuje starosta

(prezydent miasta na prawach powiatu). Starosta (prezydent miasta) jest więc
podmiotem, któremu rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany,

powinien więc doprowadzić do wykonywania pfzez niego swoich ustawowych

obowiązków.

Wyrazam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego

petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych Kancelarii Prawnej ,,Świeca

iWspólnicy" sp.k. orazna opublikowanie na wr.ry. stronie treści petycji.

Załączniki,,

1. Odpis aktualny z KRS;
2. Opinia z dnia 15 pażdziern|ka 2015 r. wydana przez Zespól Rzeczoznawców

samochodovvych, maszyn i urządzen Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o.;
3. Oświadczenie prasowe złożone przez Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

iKonsumentow;
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Zlecenie znak: z dnia S8"l0.?015 r"

Zaiires $cenyi Ocena stanu technicznego i adnrinistraeyjnego sanrclchadów (hupy V'W wl,posaźonych w
silniki \typssążCIxlych w 2.0 TEi nA 189 E5 rłprorł,adzony"ch rra Polski rynek w latach
2009 -,?014 objętyoh tzw" aferą satinową. Okręślenie rnożliwych sposobów napraw1, i ich
koszĘ.

oCE,NA

STAN BIEŻĄCY

l. Aspekt techniczny

Afera doĘcząca toksyczności spalilr lv sanoclło<lach Grupy Volkswagen {zrana róułrież Disselgate)
rozpoczęła się 18 rłtześnia 20t5, kiedy to Ągencja Ochłon,v Srodowiska Stanów Zjednoczonych (EFA)
rł_vdała ośłł,iadczenie o naraszenie ustawy, clean Air przez volks}vegen Group, Finna ceiowo i bez
w-iedzy odbiorców za§tosowźła oprografilowanie zrnieniające ustawienia praoy silnika porlczas tę§tów

toksyczności spalin, Progranr komputerowy oprac.owe.ny i pr.zekazarly do YW przez finnę BO§CH w
2007 (wg oświadczenia BOSCH przęznil§zo:ry jerlynie celół, badawezo rozrłojowl,ch) jest typem
programu popularnie zwanego trojanem , ktorego zadaniem jest,,odkrycie" filomęnfu rozpoczęcia testu
toksycznoś*i spalin(na hamowni podwoziowcj}, a następnie dokelnanie nnian w głó*rrynr
oprogr*molvaniu sterującym parametrarrri pracy silnika (znriana dawki paliwa, korękta początku wĘ-sku.
koreĘ r.v przepłylvie i ciśnieniu powietrza tłoczonegcr do silnika). Nie nla oficjalnyeh informacji
dotyczących sposobu, w jaki ..trojano' *dkrywą iz pojard poddawany jest badaniom, a}e większość
specjalistów jest zdan,ią iz ,.śledzi" on następującę peraffiętry samoehodu: prędkośc abracania się kół
,iezdny*h (indl"widuaXnie dla każdego koła - wykclrzystująp cząiniki ABSJ, kąt obrntu koła kierorvnicy {

lvykorzystując cuujniki stabiłizacji tratic.ii pojazdu) i ciśnięnię atnrosferyc;łne" Pojazd poddawany testor.vi

na toksyczność spalin ustał.iany jest rra hamcilr,ni pcldrł,oziorł.ej umożliwiająpej ,"w,irtualną' jazdę
samochodu, pódczss którei obłacają się jedl,uie pr:zednie koła * tylne pozosĘą rv bezruchu- \Ę'

rzeczy..vistej eksploatacji taka sytuacja praktycznie nie ma nriejsca. Podczas wirtualnej jłzdy testorvej
przadnie koła napędzające są stale ustaw.ione na rvprost (ktrłc kieralł:ricy porusza się u, batdzo mĄT n
przedziale kątowym). I rv tym prą.padku rł rzeezywistej eksploatacji i,v ruchu nriejskirn taki sposób jnzdy
praktl,cznie nie występuje. .Iędnclcż§§Re wl.stąpienie rv/w sposobólv jazdy w realnej ekspltlatacji
sąmachodu nie jest możlirłę. F* str,vierdzeniu prez ,,tfojalla", iż rłz.płczyna się test toksycmości spalin
następu.le korekta w oprograrnowaniu steĄący,m sitŃkienr. \ry l.vyniku której (między innymii
pclviększona zostaje daw,ka łłtry-skirvanego paliwa (bogatsza nięszanka sprzyja zmniejszeniu ilości
szkodliwych NOx), zwiększana jest irrtensywność c.hłoclzenia cylindrórv - spadek ten"lperatury spalania

nnniejsza zarł,artość NOx. W efckcie pojaed pomyślnie przechodzi te§t, a toksyczność spalin zlvŁaszcza



NOx mieści się rł, obowiązująca,ch normaclr. Takie zrriany .tr prź}§y si}nika powodują łvzrost,uułeia
p*liwg orez pogorszęnie własności trakcajnych; silnika.

Poią,tót do rzecz},lvistych $larunkćlw eksploatacji ła drodzg powoduje nałychmiastorve prz,vwrócenie
działania ,,fabrycznego" oprrrgramowanią stełowania pracą silnika. Wraca jego moe, rnoment obrotow1,,
spada zułcie paliwa do wartości podawan1.,ch w oficjalnych doktłmentach VW. W ęfekcie poprzez
wprowadeenie oprograłnaw"ania §pu ,,trojan" każdy pojar.d grupy V\ł wJrpo§azony \łr silnik
wy§okopfęzny 2,0 TDi oznaczenie fabrycnre IiA i89 E5 łltprodŃowany w latach 2009 -20l4,-ząwiera''
w sobię dwie ą,ersje samochodu:

. 
'wittualnego" przy aktylrnym opfogfamowaniu typu trojaą który spełnia wymagania norm
toksyczności spalin, a]c rna rnniejszą moc i zużywa więcej paliwa niz rł,ańości podawane w
o1icjalnych doktrmentach VW.

. ,.rzęczywistego" cl rnocy i zużyciu paliwa odpowiadającym danirm katalogowynr VW, ale
wielokrctnje {do 40xj przekraczający stęzenię tlęnkólv azotu NOx w stosunku do dcpuszczarry,ch
Obowiązuj ąclT rii nonrrami.

Aspekt administraryjny

PFrorvadzenię na rynek kaźdej marki i tlpu samachodłr poprzedzone nrusi b},ć uz.+-skąniern

Swiadectwa Homologacji wystawionego przez uprarłnioną placówkę badarvczą; w Polsce {zgodnie z
zapisami u§ta!Ę,) - '1"ransportow;, Dozór technicmy:

Zgadnie n treścią Ustaw1, z dnią 8lisłapada }{)l3 r. rł zmianie ustowy - Prąwo o ruehu drogowym

{Dz. {_,I- s dnia 20 grudnła ża]3 r,, poz. 16Ił), Dyręktor Trantportawego Dozaru Technicsnego jesł
orslanem właściłvyvn dł wykłnyałarłia czywnrłści zwiEzanycłt z homologłcjq pojazdów, przedmiatu icłl
wyposażenia lub csęśri, dopttszczeniełn jednrssłkowym pajazdu, czy też dopuszczeniem indyw*idwalny,m
WE p<liazdów,

Po zakończeniu przygotowania do produkcji nowego t}pu samochodu produęęnŁ zwrara się do władz
homologacyjnych z wrłioskiem o przebadanie przygotow)ĄĄ.anęgo do wprcrwadzenia do spreedazy
typu senochodu i spralvdzenię gzy jego paranretry odpowiadają wymaganiom zarł,ańym w nomtach i
dyrekty-wach EKC ONZ oraz WE, Do rłniosku dołączona jest dokrrmęnlacja techniczna oraz
specyfikacja urząclzeń i oprogramowania znajdującego się w pojeżdzie przedstawionl,m do badan
homoiogacyjnych. Po zakończeniu badań (z w-ynikiem ptlzl.tywnym) rłładze honrologacyjne
wystawiają dla produclenta (nie samochodu) dokument Svviadeciwo Homologacyjner w którym
potrłlierdzone zostaje, iz poddane badarrionr sanrochody spełniają rłrymagania oborviązującyeh
przepisów. Na po,dstawie ur;skanego Ślł,iadectwa Homologacji producent wl,stau,ia, do kazdego
wlprodukowen§go sarnochodu Ceńylikat Zg<rdności, ui którl"nr pofił,ierdza, ż,e kaz..dy

wyprodukov\,any safflochód zgodny jest (odnośnie cech konstrukcl,jnych i funkcjonainych) z
egzemplarzami samochodciw," którę byłe badane pldczas homolagacji. Certyfikat Zgodności
dołączony do kazdego wl.produtr<o,,vane samochodu .,rvędruję" z nim do Salonu Dealąa- gdzie po
sprzedaz3, otrzymuje go Nab,rłł,ca, do
dopuszczenia samcchłrlu dr; rrrchu i zarejestrowarria g0 \,lf \Ąrydziale kornunikacji. Po
zarejestrowaniu pojazdu CerĘ.fikat Zgcdności zostaje w aklaelr Wydziału Komunikac.ii i aa tym
końcą, się jego funkcja" Od teJ clrwili jsĄ,rryn dokurnentem dopuszcz-ającym p<ljazd do ruchu
(zgodnie z, art.71 ust-] Prarł,a o Ruchu lJroga*ynr) jest l}owód Rejestracyjny i Ksiąeka Po.iazdu.
Wszystkie kolejne przerejestrorłył,artie samochorlu ołlbyw,a się na podstalvie Dowodu
Reje stracy.jnego.
W przedrrriotowym przypadku uja',vnione fakty oraz potwierdzeŃe furzez kiercrvnictrvo Grupy VW)
stosor.vania .pielegalrrego" oprogfaffiow,ania pozwalają stwierdzić, ze samochody Grupy VW
}ł_Ą/posazonę lv silnik 2.8 TDi oznaczenie fabry"czne EA l89 E5 rłlprodukowane "*, okresie żaag-
2014, nie spełniają (we lł,szystkich rodzajach eksploatacji * badzułiaclr testonrych i jeżdzie rv ruchu
dłogowyr:r) norm toksycz;ności spalin w zakresio tlenkarv azotu }§Ox obtrwiązujących w okresie ich
prodrrkcji. Ponadto, w przedmiotow5,ch pojazdach zsstrsowano {w sposób niejawny) oprogramow,anie

2



,* -łaiawl,kąĘ*as- w . specyfikacji urządzeń i oprcgramtlr,\,arłia.. załączonyclr do dokunrentacji
, ' homológacyjnej.I'otwierdza to oficjalne pismo Agełe,ii Oehrony Środowiską Słanów Zjednoczonych

z dnia 18 września 2015 r slrierow&ne do Prer.esa Grupy VoXksł,agena w Stanach Zjednocz,,onych, w
któryn st*,ierdzono, iż oprogrąrnowanie, zmieniające ąrstarvienia pracy silnika podczas testów na
toksycmość spalin, nie było,uvy-specyfikow,ane, w dokumentacji załączonej do badań,

Mająe na uwadze peirvyższo z,achodzi łrardzo prawdopcdahna rncrzlirryośó niew,aźności Sw,iadectwa
Hołrłrltrgacji, a co iła tym idzię rrierłT jności . Certy{ikałórv Zgodntrści" na pod§tawie których
przedmiotowę sarnochody zostały dopuszczone do nrchu i zarejestrowane w Folsce.

SPo§oBY USUNrĘCIA WAD sAMoCHoDÓW Z SILNIK-ĄMI 2.0 TDi §,p EA 189 §5

l- Wycofanie z ruęhlt pojazdów w_vprłrdukr:rvafiych w latach 20a9 -żł14 przez G*pę
Vaiksrvagena (wypclsażonych w silnik 2.ff TDi t5lp EA ] 89 §5) i rłprow*dzcnych na Polski
ry.rrok w lataeh 20tj9 - 2014.

ż, 7,miana oproglamorvłnia komputera sterującęgo pfacą siinika EA 189 t5 tak ,aby spełnicrre
były ncnny toksyczności spalin zwłaszcza tlenkór.v azofu ]r{Ox, czyli ",1egalizacja" tajneg*
oprogranrowanie tyFtl trojan. W takie,i sytuzicji nalez_v ticzy,c się z tbktellrr, iż pojazdy
napędzane przedmiotowyrni silrrikami po r.vspomnianej modyfikacji zdecvd*wanię

od Ęch, które podawałe były przez producenta podczas
sprzedaĘ samclchodów. I)otycz_ry to zł,iększenia zuź.;-cia patirła ofaż pogorszenia własności
trakcyjnych pcljazcly, czy}i obnizenia mocy i momenlu obr,otowego silnika.

3. Zastosoł-anie dodatkowych ur"ądzeń, katalizatorow r*dukującycłl stęzenie tlenkólv az*tu
NOx np. system SCR orąz AdBlue wp{0\1.adzon3,ch w si}nikach EA 288 E6 hędących
następcami jednostki EA 189 E5, Narvy silnik jest przygotowyw,ałry do rvprowadzerria do
pojazdólr, Grupy Vcllkswagena cld modęłu rclku 2arc. W 3007 roku Volkswagen
zrezygnorłał z technologii BIueTec (redukcji NOx)} stasowanej do dzisiaj przez Nlerccdcs
Dairnler AG a w jego rrriejsce zastosował rvłasne, tańsze rczwiązanie. które niesteĘ okazało
sig nieskuteczne" W zeszłl,m miesiącu Kierorłnictwo Grypy YW poinformorł,ałou iZ podjęto
decyzję o zststosowaniu do wszystkich siiników *ysokoprężnlrclr systemów oczyszuirania
spalin SRC i AdBlue, Slarte podkleślenia jest, źe Kierołvnictwo Grupy Volkswagena
ogłaszając swoje plany rozłvoju zndeklarowało rozrvój pojazdółv z napędem clektrycznrvm
oraz poinformorvało o usunięciu datychczasow,yc,h sl,stemirw stosorłrirny§h w silnikach
wysokopręznych na keirzyść drozszego AdBlue i selektyłv,nej redukcji katalitycznej SCR, lub
innej technologii w celu zmniejszenia emisji tlenkńw azo{u.

Abgasr*ini gu ngwy§tem ;

Pa*iketfi*łer

AdBlue-Sy$t§ffi:
* Tank in Ersatzradłnu|de

Lełtułtg eur Oi}ge

Ein*prłtevng

Elementy o^kłądołłe sysiemu redtłkcji tlenków uzłłtzł liox



Technologia §CR (Selective Catalytic Reduction) to systĘm, złozony z Ńładu czujników i
aparatury sterującej katalizatoręm spalin w układzię rvydechorq,m pojazdu, Rsduktoręm
szlcodiiwych substancji w spalinach jest roztrł,or wysokiej czystości mocznika w wodzie
zdęmineralizowanej, o nazrvach handlow,u-ch Ad,Blue" NSXy lub innych, precyzyjnie dozowany
do układu wydechowego dzięki modułowi steruiącemu. który oblicza optlmalną dawkę na
podstande pomiarów parametrów pra§y }ratalizatora oraż temperatury reduktora i sxłaclu spalin,
W uzyskiu,anej lv tęn sposób ciągłej reakcji redukcji tlenków azotu: tleŃu w§glą
rłęglowodorów i cząstek staĄ,ch produk,te,m są nieszJtodliwe rlla ludzi ,i śrcrdowiska n,olny azłt i
wod*.
Dostosowanie pojazdu do montażu SCR oraz AdBlue $Ipn&ga:

o istotnych korekt hlacharskich w nadwoziu (mocowanie zbiornika AdBlue,
doprowadzenie przewirdow itp.),

r dostosorł,anie układu vĘ,dęeholvęgo (montaz czuj ni}iów),
l dostosorvanie silnika d"o rnspńĘraey z SCR (optogramolvanie, czujniki itp.)
. montaż systęmu SCR oraz AdBlue

R.oemięszczęnie elementów systemu redukwjqugo tłenki azotu,\i{lx ł, nadv;łlziu

Opisany sposób rrzupełnierria wyposźenia samochodu pozwala na utfzymeniłl parametrótv
trakcyjno-eksploatacyjrrych pojazdu (zuzycie palivr,a i moment obrotowy silnika) przy
jedrroczesnyrr: spełnieniu norm dotycz,ący ch norm toksyczno ści spalin,
Koszt modernizacji szacowarry pruęz specjalistórv (zr,vłaszcza z t.iSA) zau.iera sie kwocie dq
26 000 do 30 0G0 PLN w zależności od nrołlelu moderrrizowanego pojazdu.

Należy w tym miejscu podkreślic, iż pojęcie użl.te zostŃtl
celow'o łv odróżnieniu cd powszechnie propagowanęgo Ffzez pojęcia nałrraina . Or.óznepfawa
dotyczyłał:y sytuaeji. w któĘ pojazd został uszkotlzon,, w trakcię eksploatacji, ale z fabryki
tłyjechał jako spełniłjący wszystkie parametry tcchniczne dek}arołvane ptze producenta rł,
clrwili sprzedazy. Natonriast rv prr_ednrioto\ł}m przypadku pojazd już z fabryki
.?w},puszczony"(z pełną świadomością tego faktu potrł4etdz.oną przcz Grupę VW
oŚwiadczerriach rrye rvrzcśniu br.} został pojazd bez w.l,posazenia, które da,lłało teclmiczną
możlirvoŚć spełnienia obowiązującyc}r nonrr oraz cldpowiałiało tynr par"ametrtrm_iakj*
glverra*tcłł,,ał producsnl - Grupa V}ł''.

OCBNA oGoLNA l UZA§ADNIENIE
trV{ając na uwadzę dofychcz-asową wiedzę {aśił,iadczenia Kiererrłnic§ą,a
ośą,iadczenia i pisrna Agenoji Ochrony Środowiska Stanór.l, 7jetlnoczłlnych
dotyczącą tzw. at"ery spalinarvtj Gr.,py Volkswagen należy stwierdzić. iż:

Crupy Volkswageł
{kopia rv posia<ianiuj



bau:dzo powaj:n€ w.ątpliwości budzi legalność i wazność Srł.iadeclw H,omologacfinyah
uuyskanych dla pojaz&iw napędzanych silrrikami EA t89 E5 wyprodukowanych między
2009 a 20l4 rokięm. Brak Swiadęctw Hornologacji wl"klucza możiiwość wystawieniaplżez
prodircenta Certyfikatow Zgodności dla pojazdów z silnikami EA 189 E5 (płodukcja w
latach 2009 - 20l4) aprzęzto - unięmożliwia ich rejestrację i dopuszczenie do ruchu.
napra\;va przed*riotoryeh pgjazdów popfuez zmianę oprogramowania silnika EA189 E5
prowadzi do o,;lowstania-' samochodu, który w istołny sposób różniłby się pararnetrami
techniczno_eksploatacyjnlłni nd tych jakie umieszczone były i g\ł"arantó\Ąiane w ofrcjahych
katalogach pojazdów Grupy- Volkswąsna w okresie ich sprzedazy, atakżę rv dokumentach
sprzedaĘ"
nrontaź §yst§mu SCR oraz AdBlue pozwala na usunięcię wad samoclrodów z silnikami EA
189 Eó sprzedanych r,v Potrsce r,v iatach 2009 - 2014. W rł3,niku tej napraw1, ,,pt}wstaje"
pojazd. którego pararneĘ techniczno-eksp}oatacyjne są tożsamę z ty,mi, jaŁie pod*vrał
producent w chwili sprzeda§ samochodu. Koszt koniecznej rnodyfikacji wadlix,ego
pojazdr: w celu doprowadzenia da wspom*ianej zgodnośei szacowany jest róznicą /między
ceną zakupu pojazdu zgodnego z parametrami dek}arowanyrni r,v dokumentacji teclrnicznej
pr*ducenta oraz wańością pojazdu ;łaktipion§go przez polskich nabyrłców. Z uwagi na

zakres p naplaj^?*, w wyniku której prałtyczne powstaj9 now_v t}p

{zgodnie UE każdy nowy $p pojazdu nrusi miec własne Swiadę+two
Htlmo}ogacji), zo powaznie rozwaĄ,ć potueĘ nowych badań homologacyjnych.
W przypadkr: Świadectwa Hornologacji niezbędlle rvl,daje się być rłydanie
właścicielorn naplarł4onych pojazdów CeĄ.fikatów Zgodności aby mogli przekazać je w
Wydziałach konrunikacji (zamiana ze starymi ,,afbr§wy-rni") usuwając w ten sposób waĘ
pra\ĄTrą naprarł.ionyc.h samochodów. Takie postępowanie usunie wszełkie wątpliu,ości o
i e ga.lności wpro wad zenia,,af b rowych" s arrochodó** na rynek rł,ttirny.

MateriaĘ, źródłowe:
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SPRAWA VOLKSWAGENA _ INFORMACJE

Urząd OchronY Konkurencji i Konsumentów postanowił o wszczęciu w najbliższych dniach

Postępowania wyjaŚniającego dotyczącego manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach
Volkswagen. Postępowanie będzie dotyczyć możliwego naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów. Urząd poinformował o tym Ministrów Środowiska oraz lnfrastruktury i Rozwoju na

dzisiejszym spotkaniu zespołu powołanego przez Ministra Środowiska - Macieja Grabowskiego

[Warszawa, O7 października 2015 r.] Sprawa Volkswagena jest ważna, bezprecedensowa i dotyka dużej
ticzbY uŻYtkowników samochodów - zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców w Polsce i w całej Unii
Europejskiej. Kwestionowane dziatania mogą wiązać się z naruszeniem zbiorowych interesów
konsumentów, przestrzeganiem norm środowiskowych oraz technicznych.

Działania na szczeblu krajowym i UE wymagają koordynacji. W ostatnich dniach toczą się intensywne
konsultacje na poziomie krajowym i unijnym - w Polsce koordynuje je Minister Środowiska. Na spotkaniu,

które odbyto się 7 paŹdziernika omówiono m.in, odpowiedź Votkswagen Group Polska Sp. z o.o. na

PYtania Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Volkswagen Group Polska potwierdził
wProwadzenie na polski rynek prawie 140 tys. pojazdów z silnikami manipulującymi poziomem
emisji spalin. w związku z tym, prezes uokik poinformowat Ministra środowiska oraz Ministra
lnfrastruktury i Rozwoju o tym, że planuje w najbliższych dniach wszcząć postępowanie wyjaśniające
w sPrawie Volkswagen Group Polska. W trakcie postępowania wyjaśniającego UOKiK będzie ściśte
wspótpracowat z Transportowym Dozorem Technicznym i Gtównym lnspektoratem ochrony Środolviska.

Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Ochrony Konkurencji i

Konsumentów w dalszym ciągu oczekują na konkretne propozycje dziatań naprawczych ze strony
przedsiębiorcy.

Przedstawiciele MŚ, MliR oraz UOKiK przedyskutowali problem nadmiernych elastyczności w procesie

badań homotogaryjnych i sposób w jaki te badania powinny odzwierciedIać rzeczywiste warunki drogowe,

Wszystkie powyŻsze kwestie będą prezentowane na zbtiżających się posiedzeniach Rady ds. Transportu,
Telekomunikacji, Energii oraz Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK

pt. Powstańców Warszawy'l , 00-950 Warszawa

Tet. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111

E-mail:hi@

uo(,(
Urzqd Ochrony KonŁlren<]i i Nąnsumenlów
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Numer KRS: 0000401521

Info.maqia odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REIESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie a]t. 4 ust. 4aa usbwy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o lcajowym Rejestrze
Ędowym (Dz,U.z2oo7 r. N] 168, poz.1186,zpóźn.zm.)

Dział 1

Rubryka 3, OddziaĘ

Brak wpisów
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5

1 cJN, na ,laki zosbla utwo@na Biłka |NIEożNACżoNY

6

Brak wpiów

Strona 1 z 6

Dab Ęestracji W KEjoWYm Rei6tre Ędowym B.11.2011

ffitni lĘl5 vUmg Wpisu |Data dokonania w6su lo:.oz zors

;Wnatu6 al(t n/A.ĘI Ns-REl.KR5/3746l r5l 671

a@iesądu sĄp RE oNoWY DLA M. sT. WARSZAWY W WARS;ZAWE, )cI WYDżIAŁ @sPoDARczY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄPOWE@

Rubryka 4 - IŃormacje o umowie

l-Iffórmódd:b.,żawatriu lub nlenie
urnowy ssł*l i

1 JMoWA ZAWARTA DNIA 07.10 2011 R. W FoRNlE AKTU NoTARIALNEGo (REP. A NR
;815/2011) PRZED NoTARIU9EIł ToMA9EM WoJcIEcHoWsKIM PRoWADąCYM
GNCE_ARIĘ I,IoTARIALNA W WAFSZAWIE, PRZY UL. KoszYKoWEJ NR 60/62 LoKAL NR 36.

z 8 MARCA 2012 RoKU, AKT NoTARIALNY REP A NR 1ff0l2012 sPoRżĄpzoNY PMu
NOTARIUSZA TOMASZA WOJCIECHOWsKIEGO, NOTARIUSZA W WARSiZAWIE,

PROWADZĄCE@ KANCELARIĘ NOTARIAINĄW WARSZAWIE, PRZY UL KOSZYKOWE] NR
60/62 LoKAL NR 36:

DoDriNo: W 7 UsT.3
zMIENIoNo: 8 UsT. 1; 2 UsT 2; $; a; 5 UsT. 1

12 LIPC^ 2012 RoKU, AKT NfiARIAINY REP. A NR 261412012 sPoRżĄpzoi.IY PRzż
NoTARIUszA JoANNĘ szutłłŃx4, norłnruszł W WARSzAME, eRoWADZĄcĄKANCELARIĘ
NoTARIALNĄW WARSZAWIE, PRZY UL BAGATELA NUMER 11 LoK 4:

zMIENIoI.ło: 2 UsT 1; Ę3; 4; 5; 6

|8.08.2013 R , REP. A NR 4653/2013, MoNIKA sTRUs-sIotŁoWsM NoTARIUsz W
VARSżAWIE, KANCELANA NoTARIALNA UL BAGATELA 11 LoK. 4 00-585 WARSZAWA;
lMIENIoNo 2 UsT. 1, 5 UsT. 1, 6

26.02 2015 R , AKT NoTAMALi,IY REP A - 685/2015 sPoRźĄPżor\rY PRzĘ NoTANUsz
MONIKĘ sTRUS-SIODŁOWSKĄ NOTARIU9A W WARSZAME, PROWADZĄąMNCELARIĘ
NoTARIALNĄ JoANNA szuulŃsrł uonrrł s;rąUs-sIoDŁoWsKA NoTARIUszE sńŁKA
CYWILNA, UL BAGATELA NR 11 LoK. 4, 00 585 WARSZAWA
zMIENIoNo: 2 UsT 2; a; 5 UsT 1

DoDANo: 3 UsT.3

Rubrykar-Danepodmiotu
l,ozna@nie fomy fraMei ;PołxA KoMANDYToWA

NUmąREGoN/NIP lEGoN: 145874778, NlP| 7010322565

l.Fima, pod którd Bjł|G dżiala GNCELARIA pMWNA ":iłrcl I wspó_rutcr spólxł roułnoyrowł
l.Dane o Weśniejszej EjstEcji

5 &y pnedsiębio@ prowadzi działalmść
g6podarcżąZ innymi podmiotami na

ŃdstóWie umow 5Ń|ki ryilnei?

NIE

i.cży podmiot póslade stitus oĘeniźtji
Dźytlo DubliąĘo7

NlE

Rubrylo 2 - Siedziba iadres podmiotu

1,siedźba kraj PotsKA, Woj. MMoWIECKE, powiat l4,sT. WARSZAWA,gmina M.sT WARSżAWA, miejs.
WARsżAWA

Adrs Jl BAGATELA, nr 11, lok. 3, miejs. WARSZAWA, kod 00-585, poeta WARSZAWA, krai PoLsKA

AdE F@ty elekkoniąei

4 Mrs strony

Rubryka 7 - Danę wsŃlników

1 l NażWiśko / NłWa lub fima ;WlEcA

lmiona ACEK ANDRZE]

PESEVREGON 10030201598

l Nuffi KRs

;.czy WsŃlnik Fżośaje W związku
nalżqskim?

!IE

5 cżY zo*aŁ aw5tta małżeliska umfla
TaiatkoM?

7,ą pow tałó rozdzie|noŚĆ mj4kowa
mię&y małźdnkimi ?

8.cżyEńlnlk na o$ini@nązdolrcść do
ąynhóści pńwnń?

NIE

, cł W pólnikjest l \iIE

to.W}Ąókosć śuri/ kómandytowej

$kladu UmóWbnąo
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2 - Nie dotyczy

Brak WpióW

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak

Dział 3

Rubrvka 1 - Pźedmiot dżlałalnofti

-PEedmiot pl"&ż4ąci działa|tw-
,źedsieHsN

69, 10, z, DzIAŁAtNosc PMWNICZA

'RLibŃkó ż - Wzmianki o żłożonvch dokumenbch

todżaj dokumatu słotejnyw
bfu

Data ?lóżęnla |a ok6 od da

t.W:m'Enlc o zloisfu
T fie o sp6w@dania

1 L7 o6,2oL5 )D 01.01.2014 Do 31 12.2014

3.WĘnĘab Dłhźaiu ińwaĘ
luh postinqwienia o

zatwędzęniu sFriwozÓnia

)D 01.01.2014 Do 31.12.2014

3 - Sprawozdania qruDV kaDibłowei

Brak woim

Rubryka 4 - Pzedmiot dżałalności sbtutowej organizacji

Brak

5 - Informacia o dniu kończącym rok

l.Dzlei końe{y rieegy .ok órctowy, Fl.Lz 2ol2
ktą nóleży zlożyć sprawozónle

1-

Brak wpiów

12.c,zy je* W tym Wkład niĘiąąźny?

Podrubryl 1

wkład wniesbfiy

Brak wpisow

Podruhryka 2

wkład zrłlrócony

Brak wpisow

2 l.Naeisko / tlaila llb fim ;WIEcl

2.Imlm ,iAŁGoR2ATA ANNA

3.Numg PEsEłREffi',l 1802260Ą68ń

s.cŻy Wsńlnik pozostaie W eiążku
małżsskim7

{lE

6.cły żódrlż żavódż mażs ka uEolĄó

7,cł potEtata ,oEdridnaść nEj+kM
fiiĘd?y ilnłżffkami ?

8,cry Wśpdnlk rE Ęrdnbroóą zdo|Ęóść dó
ffihdśH MMvafiż

,lIE

) cży Wsńnilj6t komdvtarlusH? tAK

10,Wi, okość smv kmndvtaffij ;mo.oo zŁ

11.Wańość Wktadu umóMonĘo ;000,00 ZŁ

t2 czv k ł w tvm wkład nioienicnw ,lIE

Podrubryka 1

Wkład WniBsiony

;000,00 zŁ

,lIE

Podrubryka 2

Wkład zwrricony

Brak wpisow

Dział 2

RlJblyka 1 - Ęrawnieni do reprezentowania śŃki
1 N@a oĘanu uprawnkilego do
reprefftowilia podmidu

MsPotNIcY REPREZENTUIĄqY sPoŁĘ

1,sNib rffibcii FdFiołU ;POŁKĘ REPREZENTUJE KOMREMENTANUSZ jACEK SMECA

PodrubrylG 1

Dane wsńlnikiłł reprezenHJjąeych sńkę

l l.|tłaaM ko y' NazłJł lub fima ;MEc^

2.imlffi lrcEK ANDME

}oo30201598

lNner kRs

Dział 4



sumy WyŻ:Eej od
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Dział 6

5 - Informaćia o

Brak wpiów
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Rubryka 7 , Informacja o żawieęeniu dzialalności qospodarczei

Brak wpiów

sporządzenia WYdn*U 12,11.2015

adr śory iŃemdorej, na ktl5Ej ą doĘpne ińomacje 2 rejstrui http5://ems,ms.qov pl


