
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 34. posiedzeniu Senatu
w dniu 28 maja 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej, do minister zdro-
wia Ewy Kopacz oraz do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty Krasnodêb-
skiej-Tomkiel

Szanowne Panie Minister! Szanowna Pani Prezes!
W ostatnim czasie mo¿emy ogl¹daæ spot telewizyjny w formie ¿artu opartego na rysunkach Marka

Raczkowskiego, który zachêca przedsiêbiorców do dobrowolnego przyznania siê do zmowy cenowej.
Stanowi on element kampanii edukacyjnej urzêdu promuj¹cej wiedzê o prawie konkurencji. Ów ¿art to
reakcja na sugestiê zaniechania nielegalnych praktyk, któr¹ to sugestiê przedstawia Staszek, bohater
komiksu. Odrzucenie jego rady ma jednak powa¿ne skutki, w ostatniej scenie bowiem wszyscy przed-
siêbiorcy… znikaj¹. A g³os w tle przypomina: „Konsekwencje gro¿¹ce za udzia³ w kartelu s¹ bardzo po-
wa¿ne, dlatego warto zg³osiæ siê do UOKiK, zanim formalne kroki zostan¹ podjête. Zmowy cenowe s¹
nielegalne. Dotkliwych sankcji finansowych mo¿esz unikn¹æ. Przyznaj siê dobrowolnie”. Kampania rea-
lizowana jest we wspó³pracy z wieloma stacjami telewizyjnymi i rozg³oœniami radiowymi, a spoty emito-
wane by³y przez dwa tygodnie, pocz¹wszy od 11 maja br.

Kolejn¹ form¹ kampanii finansowanych ze Ÿróde³ unijnych by³y og³oszenia o bezp³atnych szkole-
niach dla chirurgów, zamieszczane przez tydzieñ na trzeciej stronie „Gazety Wyborczej”. Informowa³y
one o mo¿liwoœci szkoleñ oraz zachêca³y do udzia³u.

W zwi¹zku z powy¿ej opisanymi akcjami, finansowanymi ze œrodków europejskich, pragnê prosiæ
Panie Minister o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.

1. Jaki jest ³¹czny koszt realizacji tych programów, obejmuj¹cy wyprodukowanie i wielokrotn¹ emi-
sjê spotów reklamowych w licznych mediach oraz og³oszenia w prasie? Czy w przypadku og³oszeñ dla
lekarzy bardziej zasadne, mniej kosztowne i przynosz¹ce podobne efekty nie by³oby przes³anie tych in-
formacji do wszystkich szpitali w kraju oraz informowanie o tym poprzez izby lekarskie, a tak¿e w czaso-
pismach fachowych?

2. Jakie s¹ Ÿród³a finansowania tych¿e programów? Jaki procent stanowi¹ w tym œrodki z bud¿etu
pañstwa?

3. W jakim trybie wy³oniony zosta³ wykonawca programu, firma „Publicis”, oraz „Gazeta Wyborcza”?
Czy by³y prowadzone badania potwierdzaj¹ce zasadnoœæ publikacji og³oszeñ w „Gazecie Wyborczej”?

4. Jaka jest dotychczasowa efektywnoœæ realizacji tych programów, w szczególnoœci czy zg³osili siê
dotychczas jacyœ przedsiêbiorcy dobrowolnie przyznaj¹cy siê do zmowy cenowej oraz ilu chirurgów z ca-
³ej Polski jest zainteresowanych szkoleniami, a tak¿e jaki jest to procent lekarzy chirurgów pracuj¹cych
w tym zawodzie w Polsce?

5. Czy zdaniem Pañ Minister i Pani Prezes jest to efektywne dysponowanie œrodkami unijnymi? Czy
koszt przeprowadzonych kampanii jest wymierny wobec zamierzonych i osi¹gniêtych rezultatów?

Zwracam siê zatem do Pani Minister Rozwoju Regionalnego, by – w ramach kompetencji nadzorowa-
nego przez Pani¹ resortu i pe³nionego nadzoru nad przejrzystoœci¹ dysponowania œrodkami unijnymi
oraz zasadnoœci¹ ich wydatkowania – sprawdzi³a dotychczasow¹ efektywnoœæ realizacji tych progra-
mów, a w szczególnoœci to, czy zg³osili siê dotychczas jacyœ przedsiêbiorcy dobrowolnie przyznaj¹cy siê
do zmowy cenowej oraz chirurdzy zainteresowani szkoleniami?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




