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Warszawa, 22 lutego 2021 r. 
Sz. P. Jolanta Pawluk 
Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji 
PKP PLK S.A. 

 
pismo dot.: aneksu do paktu uczciwości 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor, 
 

W związku z wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót przez Inżyniera Projektu dnia 8 lutego 2021 r. 
dla robót objętych Paktem Uczciwości, w celu kontynuowania społecznego monitoringu zachodzi 
konieczność zawarcia aneksu terminowego do porozumienia między Fundacją Batorego a PKP PLK S.A. Ma 
on swoje uzasadnienie zważywszy m.in. na potrzebę obserwacji niedokończonych jeszcze przez wykonawcę 
robót, ocenę dotychczas odebranych prac, kontynuację zainicjowanej na przełomie lat 2020/2021 
korespondencji między Fundacją a PKP PLK S.A. oraz aktywność Fundacji w spotkaniach zespołu 
negocjacyjnego PKP PLK S.A. w sprawie przejścia podziemnego w Poraju. 

  Przedstawiciele PKP PLK S.A. wyrażali już chęć zawarcia aneksu do Paktu Uczciwości, co bardzo nas 
cieszy. Propozycję wydłużenia monitoringu poparło w rozmowach z nami także Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej. W przygotowanym przez nas aneksie momentem wygaśnięcia nie jest wystawienie 
Świadectwa Przejęcia Robót, co do którego zresztą jak wiemy toczy się spór między stronami, lecz 30 
września 2021 r. To graniczna data dla pilotażu paktu uczciwości z punktu widzenia umowy z Komisją 
Europejską. Do tego dnia musimy zakończyć działania monitoringowe, łącznie z wydaniem końcowego 
raportu z monitoringu zamówienia publicznego. 
  Proponujemy zatem prosty terminowy aneks, bez zmieniania zakresu uprawnień i obowiązków 
stron porozumienia, który jest załącznikiem do niniejszego pisma. Dodatkowo prosimy o uaktualnienie 
danych kontaktowych osoby po stronie PKP PLK S.A. odpowiedzialnej za kontakty związane z realizają pat 
Liczymy, że spotka się on z Państwa aprobatą i zostanie szybko przyjęty. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 
 

Załączniki: 
1. Projekt aneksu do porozumienia między Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami 
Kolejowymi S.A. w sprawie wdrożenia „Paktu Uczciwości”, z dnia 8 listopada 2016 r. 
 
Do wiadomości: 
1. Jan Maga, dyrektor kontraktu, PKP PLK S.A. 
2. Marcin Szymański, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej 


