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Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. 

 
Sz. P. 
Jolanta Pawluk 
Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 
pismo dot.: korespondencji kontraktowej oraz opinii prawnej PKP PLK S.A w zakresie odbioru końcowego i 
Świadectwa Przejęcia.  
 
Szanowna Pani Dyrektor,  
 

W nawiązaniu do rozmów prowadzonych podczas ostatniego spotkania kwartalnego w ramach Paktu 
Uczciwości (12 kwietnia 2021 r.), a w szczególności do wątku dotyczącego sporu między Państwem a 
Wykonawcą o odbiory końcowe i wydanie Świadectwa Przejęcia Robót, zwracam się z prośbą o przekazanie: 

 
1. Korespondencji kontraktowej, prowadzonej między PKP PLK S.A., Wykonawcą i Inżynierem Projektu, 

która nie została dotąd udostępniona Fundacji, tj. korespondencji prowadzonej po dniu 26 lutego 
br. 

2. Opinii prawnej PKP PLK S.A. odnoszącej się do problemu odbiorów końcowych i wystawienia 
Świadectwa Przejęcia.  

Przypominam przy tym, że zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 pkt. 6 lit. k Porozumienia z dnia 8 
listopada 2016 r. między Fundacją im. Stefana Batorego i PKP PLK S.A. Zamawiający powinien 
udostępnić taki dokument na wniosek Fundacji, oczywiście z zachowaniem obowiązku zachowania 
tajemnicy, zgodnie postanowieniem § 6 porozumienia, jeśli uznają Państwo zgodnie ze swoją 
Polityką Bezpieczeństwa, że ta opinia prawna powinna zostać objęta klauzulą poufności. 

Ponadto, prosimy o pisemne ustosunkowanie się do opinii prawnej dot. odbioru końcowego i Świadectwa 
Przejęcia wykonanej na zlecenie Fundacji, z dn. 30 marca oraz pisemnych zarzutów, które wobec niej 
sformułował Wykonawca.  



Podkreślam przy tym ponownie, że ze strony Fundacji nie widzimy żadnych przesłanek uzasadniających 
twierdzenia Wykonawcy, jakoby wydaniu naszej opinii towarzyszył konflikt interesów. Na ten moment nie 
przewidujemy również jej modyfikacji, czy przygotowania opinii uzupełniającej. Nie wykluczamy natomiast 
takiej ewentualności, jeśli tylko będzie nam dane zapoznać się z brakującą korespondencją, o przesłanie której 
prosimy, a o której w trakcie spotkania kwartalnego wspomniał Inżynier Kontraktu, sugerując, że są w niej 
zawarte treści mogą zmienić nasz pogląd na rzeczoną sprawę. 

Z kolei zapoznanie się z Państwa opinią prawną dot. odbiorów końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia 
oceniamy jako istotne przede wszystkim z punktu widzenia prac nad raportem końcowym z pilotażu Paktu 
Uczciwości i możliwości zreferowania w nim wszystkich możliwych punktów widzenia na tę sprawę. 

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


