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MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Warszawa,     maja 2018 r.

DK-Ia.054.1.2018.AS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 21805 posła Marcina Kierwińskiego w sprawie publikacji płatnych 
materiałów w wybranych mediach przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r., przekazuję 
odpowiedź.

13 kwietnia 2018 r. Ministerstwo dokonało płatności na kwotę 258,00 zł na rzecz SPES Sp. z o.o., która 
dotyczyła zakupu elektronicznej prenumeraty Naszego Dziennika na okres 01.04-31.12.2018 r.  

Zakład Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. (spółka z udziałem Skarbu Państwa, wobec której prawa z 
akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii), zawarła 
1 sierpnia 2017 r. umowę ze SPES Sp. z o.o. na mocy której w 2018 r. miała miejsce publikacja reklam 
graficznych w ,,Naszym Dzienniku”. Umowa została zawarta w formie kompensaty. Firma produkowała dla 
SPES Sp. z o.o. formę wtryskową do wyrobu różańców oraz różańce jako wyrób gotowy w ilości 200 000 szt.    
Daty emisji: 24.01.2018 wydanie środowe (50 modułów), 30.01.2018 wydanie wtorkowe (50 modułów), 
8.02.2018 wydanie czwartkowe (50 modułów), 15.02.2018 wydanie czwartkowe (50 modułów), 22.02.2018 
wydanie czwartkowe (50 modułów), 8.03.2018 wydanie czwartkowe (50 modułów), 29.03.2018 wydanie 
czwartkowe (30 modułów), 18.04.2018 wydanie środowe (50 modułów) - dodatek ekonomiczny. Zapłacona 
kwota to w sumie 26 500 zł netto (380 modułów). 

Poniżej znajduje się zestawienie prezentujące płatne materiały, które organy i jednostki podległe lub 
nadzorowane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, wykupiły w 2018 r. w „Naszym Dzienniku”, 
telewizji Trwam, Radiu Maryja: 

1) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.: Nasz Dziennik, 6 ogłoszeń, cena – 10 106,45 zł brutto, 
kryterium – cena.

2) Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.: Nasz Dziennik, 5 ogłoszeń, cena – 4 952,68 
zł brutto, kryterium – cena.

3) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z .o.o.: Nasz Dziennik , 3 ogłoszenia, cena – 6 575,58 zł 
brutto, kryterium – cena.

Z  poważaniem

z. up. Ministra

Marcin Ociepa

Podsekretarz Stanu

(podpisano elektronicznie)
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