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Warszawa, 11 grudnia 2020 r. 
 

Sz. P. Jan Maga 
Dyrektor Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 
 

pismo dot.: opóźnionych płatności 
 
 
Korespondencja związana: 

1. Pismo Fundacji z dnia 6 listopada 2019 r. 
2. Pismo PKP PLK z dnia 13 listopada 2019 r. (IRRK 4/3-0815-POIiS 5.2-6/39/2019) 
3. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
4. Pismo PKP PLK z dnia 13 maja 2020 r. (IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/120/2020) 

 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
W nawiązaniu do wymienionej wyżej korespondencji, w szczególności do pisma Spółki nr 4, z 
dnia 13 maja 2020 r., skierowanego do Fundacji w sprawie opóźnionych płatności dokonywanych 
przez Spółkę na rzecz Wykonawcy Robót zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o tym: 
 
1. jakie instrumenty posiada Spółka (lub planuje wdrożyć) aby zminimalizować ryzyko 

realizowania należnych płatności na rzecz Wykonawcy po terminie ich płatności? 
 
Z dotychczasowej korespondencji wynika, iż istnieje ryzyko dokonywania należnych płatności na 
rzecz Wykonawcy z opóźnieniem. Spółka poinformowała, że powodem tych opóźnień w 
dokonywaniu należnych płatności jest ich finansowanie ze źródła jakim jest rezerwa celowa. 
Jednocześnie z otrzymanej korespondencji w sprawie nie wynika, jakie działania są 
podejmowane przez Spółkę w celu zlikwidowania / zminimalizowania ryzyka dokonywania 
płatności po ich terminie. 

 
2. w jakiej kwocie należności Wykonawcy będą opłacane z rezerwy celowej? 
3. w jakiej kwocie płatności, które już zostały dokonane, zostały dokonane po terminie? 
4. czy Zamawiający i Wykonawca zawarły porozumienie (lub planują zawrzeć) co do 

ewentualnych skutków braku należnych płatności w terminie? 
 
  



Wykonawca odstąpił od roszczenia nr 63 w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o 
swoim uprawnieniu do naliczenia odsetek. Fundacja nie posiada innej korespondencji w sprawie. 
 
 
Jednocześnie ponawiam prośbę o przekazanie wyjaśnień jakie Zamawiający przekazał 
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie (roszczenie nr 63 Wykonawcy). 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
Do wiadomości: 
1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A. 
 


