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Dotyczy: realizacji projektu nr POIS.05.02.00-00-0029/17 „Prace na linii kolejowej nr 
1 na odcinku Częstochowa–Zawiercie”

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do informacji przekazanych podczas spotkania, które odbyło się dnia 22 

grudnia 2020 r. informuję, że IZ POIiŚ zwróciła się do CUPT z prośbą o wstrzymanie 

certyfikacji i refundacji dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa–

Zawiercie” do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Poza tym IZ PO IiŚ wystąpiła 

również pisemnie do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. z tą informacją oraz z prośbą o 

objęcie szczególnym nadzorem realizacji ww. projektu.

Nasze szczególne zaniepokojenie wzbudziły sytuacje związane z:

1. Prowadzeniem prac budowlanych dotyczących przejścia podziemnego w Poraju. 

2. Prowadzeniem prac na działkach w Myszkowie bez odpowiednich zgód właścicieli i 

zezwoleń administracyjnych.

Obecnie projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji i przed jego zakończeniem 

powinny zostać wyjaśnione wszelkie wątpliwości związane z jego realizacją. 
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W związku z powyższym w nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego spotkania liczymy na 

podjęcie przez Państwa działań, o które prosiliśmy podczas ww. spotkania oraz 

przedstawienie nam Państwa oceny ww. sytuacji. 

Z poważaniem

Jarosław Orliński
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/
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