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Odnosząc się do Pani zapytania prasowego z dnia 19 lutego 2021 r. nt. prac budowlanych prowadzonych 
przez Grupę ZUE wraz z KZA S.A. na terenach prywatnych wzdłuż linii kolejowej nr 1 w Myszkowie w obrębie 
Nierada i Kręciwilk odpowiadam: 

 

1. Jakie działania w tej sprawie podjęła Fundacja Batorego od września 2020 roku? 

Fundacja po otrzymaniu informacji od dziennikarza Gazety Myszkowskiej dnia 7 września 2020 r. na temat 
robót na działce nr 70 w Myszkowie podjęła natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia sprawy. 
Poprosiliśmy Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Projektu o rozmowę wyjaśniającą, która odbyła się 14 
września [notatka z rozmowy]. Poza tym rozpoczęliśmy korespondencję na ten temat z PKP PLK S.A., 
kierując drogą pisemną szereg szczegółowych zapytań. Dotąd przesłaliśmy cztery pisma do PKP PLK S.A., 
która odpowiedziała na trzy z nich, ostatnie z 11 stycznia br. pozostaje póki co bez odpowiedzi 
[korespondencja]. 

Ponadto, wątpliwości co do legalności prowadzenia robót budowlanych na prywatnej działce w Myszkowie 
były przedmiotem dyskusji na spotkaniu kwartalnym 17 listopada 2020 r. [notatka ze spotkania], gdzie 
sprawa ta była prezentowana przedstawicielom Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. W reakcji m.in. na prowadzenie prac na działkach w Myszkowie bez 
odpowiednich zgód właścicieli i zezwoleń administracyjnych Departament Programów Infrastrukturalnych 
Ministerstwa, który jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 
zwrócił się do spółki PKP PLK S.A. o objęcie szczególnym nadzorem realizację projektu. 

Ponadto w dniu 18 lutego br. byliśmy na działce nr 70 będącej przedmiotem sporu i spotkaliśmy się z 
mężem pani Katarzyny Chyrek, która jest właścicielką. Pan Chyrek przekazał nam na tym spotkaniu nowe 
materiały w tej sprawie. Obecnie je analizujemy. 

2. Co udało się Państwu ustalić? Czy Fundacja ma jakieś wnioski dotyczące tej sprawy? 

Ostateczne wnioski dotyczące tej sprawy zostaną opisane w raporcie z monitoringu Fundacji. Na ten 
moment oceniamy, że sprawa nie jest jednoznaczna. Wszystko wskazuje na to, że Wykonawca rozpoczął 
prace budowlane bez właściwych zgód i pozwoleń ryzykując konieczność wypłaty odszkodowań 
właścicielom działki. Jak jednak tłumaczy, działał w swoistym stanie wyższej konieczności, bowiem wymiana 
kabla przebiegającego przez działkę była niezbędna dla kontynuacji innych prac objętych inwestycją, a te 
nie mogły dłużej już czekać. I w naszej ocenie takie okoliczności faktycznie miały miejsce. Prace nie mogły 
być dalej wstrzymywane. Jednocześnie, na ten moment, nie potrafimy ustosunkować się do twierdzeń stron 
sporu dotyczących skali tych szkód i ewentualnych kwot odszkodowań. 

http://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2020/09/Notatka-ze-spotkania-online_14.09.20_OST-1.pdf
http://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2020/09/korespondencja-ws.-Myszkowa.pdf
http://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/01/Notatka-ze-spotkania-kwartalnego_17.11.20_OST.pdf


3. We wrześniu 2020r. informował Pan, że Fundacja podejmie dalsze kroki, jeśli uzna to za konieczne. 
Czy po zapoznaniu się ze sprawą uznaliście Państwo za zasadne podjęcie dalszych kroków? Jeśli tak, 
to jakie dokładnie działania podjęto? 

Jak wynika z punktu 1 naszej odpowiedzi, sprawa ta jest nadal przedmiotem wyjaśnień, m.in. czekamy na 
ustosunkowanie się PKP PLK S.A. do ostatnich pytań Fundacji wyrażonych w piśmie z 11 stycznia i 
analizujemy dokumenty przekazane nam przez pana Chyrka. 

4. Proszę o krótkie wyjaśnienie, jakie kompetencje ma Fundacja i co może zrobić, gdyby w przypadku 
jakiejkolwiek inwestycji wykryto nieprawidłowości? 

Przede wszystkim dbamy o przejrzystość decyzji mających wpływ na środki publiczne i unijne, tak aby do 
nieprawidłowości nie dochodziło lub też były one wykrywane na wczesnym etapie. W tym celu korzystamy z 
szerokiego dostępu do informacji o monitorowanym zamówieniu publicznym i możliwości zwracania się do 
instytucji zaangażowanych w jego prowadzenie o wyjaśnienia. W przypadku nieprawidłowości lub ich 
podejrzeń informujemy właściwe organy państwowe kompetentne do podjęcia dalszych działań 
kontrolnych i śledczych. Zawiadamiamy też Komisję Europejską. Ponadto przypadki takie staramy się 
nagłaśniać, a informacje o nich przekazywać opinii publicznej. Odpowiedź na to pytanie zawiera się również 
w piśmie dotyczącym tej sprawy, które przesłaliśmy Państwu w odpowiedzi na poprzednie zapytanie 
prasowe. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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