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Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na zawarte w interpelacji pani poseł Joanny Schmidt z 11 marca 2016 r., 
znak: K8INT1513, w sprawie innowacyjności polskiej nauki, pytanie skierowane m.in. do Ministra 
Środowiska „Jakie były okoliczności zawarcia ugody pomiędzy Fundacją Lux Veritatis a Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Jakie było stanowisko prawników 
prowadzących tę sprawę przed 25 października 2015 r., a jak zmieniło się ono po 25 października 
2015 roku?”, informuję, co następuje.

Przedstawiając okoliczności zawarcia ugody, pragnę przede wszystkim zwrócić uwagę, że spór 
sądowy pomiędzy Fundacją Lux Veritatis a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) toczył się od 2009 r. Pozwem z 9 kwietnia 2009 r. Fundacja 
dochodziła o zasądzenie od Narodowego Funduszu tytułem odszkodowania kwoty 27 450 460,00 zł 
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. Natomiast, pismem 
z 27 kwietnia 2012 r. Fundacja cofnęła powództwo w części, podtrzymując żądanie zapłaty kwoty 
22 200 139,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami. W procesie sądowym Narodowy Fundusz od samego 
początku był zastępowany przez pełnomocników procesowych z zewnętrznej kancelarii prawnej. 
Pełnomocnicy procesowi Narodowego Funduszu wnosili o oddalenie powództwa w całości jako 
bezzasadnego.

Inicjatywa ewentualnego ugodowego zakończenia sporu wyszła od pełnomocnika procesowego 
Fundacji Lux Veritatis, który w piśmie z 17 sierpnia 2015 r. skierowanym do pełnomocnika 
procesowego Narodowego Funduszu złożył propozycję podjęcia rozmów negocjacyjnych. 
W odpowiedzi na propozycję, po spotkaniu pełnomocników procesowych Narodowego Funduszu 
z Zarządem, NFOŚiGW wyraził gotowość do podjęcia rozmów negocjacyjnych z Fundacją oraz 
poprosił o przedstawienie warunków ugodowych. W odpowiedzi, we wrześniu 2015 r. Fundacja 
wskazała zakres ewentualnej ugody. 

7 grudnia 2015 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, na której 
pełnomocnik procesowy Fundacji poinformował Sąd, że pomiędzy pełnomocnikami procesowymi 
toczą się negocjacje ugodowe i z tego względu wniósł o odroczenie rozprawy. Sąd Okręgowy 
w Warszawie przychylił się do wniosku pełnomocnika Fundacji i odroczył rozprawę do 4 lutego 
2016 r. w celu umożliwienia stronom postępowania zakończenia rozmów ugodowych.

W grudniu 2015 r. Zarząd Narodowego Funduszu ustosunkowując się do propozycji ugodowych 
Fundacji, w związku z rozpoczętą procedurą wyboru członków Zarządu, nie zajął wiążącego 



stanowiska co do zgłoszonych propozycji ugodowych i postanowił, że decyzję w przedmiotowym 
zakresie podejmie nowo wybrany Zarząd. 

Poza działaniami pełnomocników procesowych, przedstawiciele Fundacji zwrócili się bezpośrednio 
do Zarządu NFOŚiGW o podjęcie negocjacji ugodowych rozpoczętych w sierpniu 2015 r. W styczniu 
2016 r. NFOŚiGW wyraził dalszą wolę oraz gotowość prowadzenia rozmów negocjacyjnych, 
wskazując pełnomocnika procesowego jako prowadzącego negocjacje z Fundacją.

4 lutego 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa, na której pełnomocnicy 
procesowi Stron wnieśli o odroczenie rozprawy w celu umożliwienia zakończenia rozmów 
ugodowych. Sąd postanowił odroczyć rozprawę do 22 lutego 2016 r., zobowiązując jednocześnie 
pełnomocników Stron do przestawienia projektu ugody.

Po zakończeniu negocjacji przez pełnomocników NFOŚiGW oraz Fundacji, Zarząd NFOŚiGW 
na posiedzeniu 18 lutego 2016 r. po zapoznaniu się z treścią projektu ugody sądowej oraz dokonaniu 
oceny ryzyka finansowego dla środków publicznych będących w dyspozycji NFOŚiGW, podjął 
jednogłośnie uchwałę w sprawie ugody sądowej pomiędzy Fundacją Lux Veritatis a NFOŚiGW.

Następnie, na rozprawie 22 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, po zbadaniu dopuszczalności 
zawarcia ugody sądowej pod względem jej zgodności z prawem oraz zasadami współżycia 
społecznego, a także czy nie zmierza ona do obejścia prawa, nie znalazł przesłanek negatywnych 
uniemożliwiających zawarcie pomiędzy Stronami ugody sądowej i zaakceptował jej treść. 
Pełnomocnicy procesowi NFOŚiGW oraz Fundacji Lux Veritatis zawarli przed Sądem Okręgowym 
w Warszawie ugodę sądową. W konsekwencji zawarcia ugody sądowej Sąd Okręgowy w Warszawie 
umorzył postępowanie w sprawie. 

Odnosząc się do drugiej części pytania podkreślenia wymaga fakt, iż o stanowisku procesowym 
pełnomocników stron w toczącym się sporze sądowym decyduje ocena materiału dowodowego 
zgromadzonego w czasie trwania procesu, a 25 października 2015 r. nie był z tego punktu widzenia 
szczególną datą. W ustnym uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania Sąd poruszył przy 
tym kwestię motywów wypowiedzenia przez Narodowy Fundusz umowy dotacji przyznanej Fundacji 
Lux Veritatis. W kontekście tego uzasadnienia jako zrozumiała jawi się obawa, że gdyby nie została 
zawarta ugoda sądowa, to zasądzona od Narodowego Funduszu na rzecz Fundacji kwota byłaby 
istotnie wyższa – zważywszy na wysokość odsetek NFOŚiGW szacuje ją na ok. 40 000 tys. zł, 
niż kwota, co do której Strony porozumiały się w ramach ugody, tj. 26 490 tys. zł. Tym samym 
kontynuowanie sporu z Fundacją mogłoby być dla Narodowego Funduszu mniej korzystne niż 
zawarcie ugody.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem

Mariusz Gajda
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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