
Odpowiedź na interpelację nr 11405
w sprawie zakupów samochodów dla ministrów, wiceministrów i podległych im urzędników

Odpowiadający: minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata 
Kempa

Warszawa, 17-05-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 11405[1], złożoną przez grupę Posłów na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej: panią Katarzynę Lubnauer, panią Elżbietę Stępień, pana Zbigniewa Gryglasa, pana Pawła 
Kobylińskiego, pana Jerzego Meysztowicza i pana Pawła Pudłowskiego, w sprawie zakupów 
samochodów dla ministrów, wiceministrów i podległych im urzędników, z upoważnienia Prezesa 
Rady Ministrów, uprzejmie informuję, że politykę zarządzania flotą w KPRM i poszczególnych 
ministerstwach kształtują zarządzający nimi dyrektorzy generalni w ramach posiadanych środków 
finansowych. Należy przy tym podkreślić, że dbałość o oszczędne wydatkowanie środków 
publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości funkcjonowania administracji 
rządowej i bezpieczeństwa, jest jednym z priorytetów w działalności Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Rozpoczęto prace analityczne w celu racjonalizacji polityki zarządzania rządową flotą 
samochodową. Polityka ta musi bowiem opierać się na podejściu całościowym, uwzględniającym 
konieczność zapewnienia skutecznej realizacji zadań, oszczędne gospodarowanie środkami 
publicznymi, a także bezpieczeństwo osób podróżujących oraz innych uczestników ruchu.

W latach 2016-2017[2] ministerstwa kupiły łącznie 23 pojazdy służbowe 7 marek reprezentujących 
5 koncernów samochodowych. Zakupiono 12 pojazdów marki opel (koncern General Motors[3]), 1 
citroena i 1 peugeota (koncern Group Peugeot Societe Anonyme), 4 skody i 1 audi (koncern 
Volkswagen AG), 3 kia (koncern Kia) i 1 forda (Ford Motor Company). Nie kupowano w tym 
okresie pojazdów na potrzeby KPRM.

Łączne wydatki z tytułu zakupu pojazdów wyniosły 2.663.866 zł. Koszt serwisowania wszystkich 
nowo zakupionych samochodów wyniósł w latach 2016-2017 łącznie 12.350 zł.

Ponadto w 2016 r. Żandarmeria Wojskowa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiła 
15 samochodów za kwotę 4.935.521 zł (13 BMW – koncern Bayerische Motoren Werke i 2 audi – 
koncern Volkswagen AG) w ramach organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Zakupu dokonano w 
trybie ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją  
Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 
2016 r.[4].

Każdorazowo specyfikację (kryteria i warunki zakupu) określał podmiot zamawiający, tj. 
ministerstwo dokonujące zakupu albo – w przypadku zamówień centralnych – wyspecjalizowana 
jednostka wskazana przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[5] (dalej: ustawa pzp), zwana centralnym 
zamawiającym. Taką jednostką jest instytucja gospodarki budżetowej Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej (do końca 2016 r. działająca jako Centrum Usług Wspólnych). I tak, 13 
pojazdów dla 7 ministerstw zakupiono za pośrednictwem centralnego zamawiającego. Pozostałe 
zakupiono w trybie przetargu nieograniczonego (9) albo bez procedur przetargowych (1 zakup 
poniżej 30.000 euro).

Każdorazowo jednak – bez względu na tryb dokonywania zakupu – zamawiającego obowiązuje 
zasada określona w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[6], 



zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Dodatkowo, zakupy o wartości 
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, odbywają się 
w trybie określonym w ustawie pzp (o ile przepisy nie stanowią inaczej), a zamawiający musi 
przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie jest zatem 
dopuszczalne, aby preferowany był konkretny dostawca lub producent.

Również zakupu ubezpieczeń[7] dla floty 505 pojazdów[8], jednostki mogą dokonywać 
samodzielnie lub za pośrednictwem centralnego zamawiającego (COAR). W KPRM i 
ministerstwach nie praktykuje się natomiast ubezpieczania pojedynczych pojazdów w ramach 
oferty przedstawianej przez dealera. Większość floty (360 pojazdów, 71%) posiadało polisę 
wykupioną za pośrednictwem COAR. 81 pojazdów (16%) jest ubezpieczonych w ramach osobnych 
umów z ubezpieczycielami, są to pojazdy na potrzeby poszczególnych resortów, obsługiwane i 
ubezpieczane przez podległą im jednostkę. Kolejne 59 pojazdów (12%) jest użytkowanych w 
ramach najmu długoterminowego i ich ubezpieczenie zapewnia wynajmujący. Indywidualnie 
zakupione polisy dotyczą 5 pojazdów (1%), które zostały przejęte z jednostek podległych wraz z 
wykupionym ubezpieczeniem[9].

W ministerstwach nie stosuje się jednolitych kryteriów wyposażania pracowników ministerstw w 
pojazdy służbowe oraz kwalifikowania przejazdów ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu do i 
z miejsca zamieszkania poza Warszawą jako podróży służbowej lub prywatnej. Kwestię tę regulują 
przepisy wewnętrzne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów 
prywatnych w 2017 r. odprowadzano w przypadku 21 osób[10].

Z poważaniem,
[1] Z dnia 4 kwietnia 2017 r.
[2] Dane dotyczą okresu od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
[3] W momencie dokonania zakupu. Obecnie właścicielem marki jest koncern Group Peugeot 
Societe Anonyme.
[5] Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. ze zm.
[6] Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t. ze zm.
[7] Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych: polis OC lub polis OC wraz z AC i innymi (NNW).
[8] Dane na dzień 31 marca 2017 r. odnośnie do pojazdów będących w dyspozycji KPRM i 
ministerstw.
[9] Dane o polisach na dzień 31 marca 2017 r.
[10] Wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. W 2016 r. było to 20 osób.
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