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Warszawa, 13 stycznia 2021 r.
Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
pismo dot.: umowy o dofinansowanie

Szanowny Panie Dyrektorze,
Fundacja otrzymała od Państwa umowę o dofinansowanie projektu objętego Paktem
Uczciwości. Umowa ta została zawarta 29 grudnia 2017 r. Jednocześnie Fundacja otrzymała od
Państwa do wiadomości projekt aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie. Mając powyższe na
uwadze zwracam się z prośbą o:
1. wyjaśnienie czy aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie został podpisany i kiedy;
2. przekazanie ewentualnych zmian do umowy o dofinansowanie projektu (tych które
zostały zawarte);
3. wyjaśnienie czy na dziś Spółka planuje dokonać zmian umowy o dofinansowanie
projektu (jeśli tak to w jakim zakresie będą to zmiany i w jakim terminie planowana jest
zmiana umowy).

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego
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Warszawa, 8 czerwca 2021 r.
Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: umowy o dofinansowanie
Korespondencja związana:
1. Pismo Fundacji z dnia 13 stycznia 2021 r.
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1.217.59.2021.IRE-01764-I z dnia 16 lutego 2021 r.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Zwracam się z prośbą o udostępnienie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie
wydłużającego okres kwalifikowania wydatków do końca 2021 r. oraz ewentualnych kolejnych
aneksów. Jednocześnie proszę o informację:
1) Czy nastąpiło ponowne dopuszczenie do eksploatacji podsystemów infrastruktura,
sterowanie i energia? Jeżeli nie, kiedy taka zgoda może być uzyskana?
2) Czy Urząd Transportu Kolejowego formułował prośby o uzupełnienia/uwagi w stosunku
do złożonych wniosków o dopuszczenie do eksploatacji?
3) Jaki odsetek całości środków, które miały zostać wydane w ramach Funduszu Spójności,
został do tej pory rozliczony na podstawie umowy o dofinansowanie?
4) Jakie są powody zmniejszenia wysokości dofinansowania Projektu (umowa wg
pierwotnego założenia vs umowa po zmianie aneksem nr 4)?

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego

