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DZIESIĄTY ETAP WDRAŻANIA PAKTU UCZCIWOŚCI. PODSUMOWANIE 

01.07.2021r. – 28.02.2022r.  

 

30 września 2021 roku Komisja Europejska zakończyła finansowanie działań monitoringowych, które 

prowadziła Fundacja Batorego. Mimo zakończenia monitoringu do końca lutego 2022 roku Fundacja 

prowadziła działania sprawozdawcze, informacyjne oraz rzecznicze związane z upowszechnianiem 

rezultatów projektu.  

 

Przebieg monitoringu  

a) Problemy z przejściem podziemnym w Poraju 

Mediacje pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące sporu wokół budowy przejścia podziemnego w Poraju 

zakończyły się podpisaniem ugody, w której m.in ustalona została kwota obejmująca wynagrodzenie 

za wykonane roboty. Ugoda została zatwierdzona przez sąd 22 września.  

Strony nie doszły jednak do porozumienia m.in w kwestii dokończenia budowy przejścia w związku  

z czym Zamawiający w trybie zapytania ofertowego zamkniętego wybrał firmę, która miała dokończyć 

prace [KORESPONDENCJA]. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana 14 września  

[KORESPONDENCJA]. Jak poinformował przedstawiciel Zamawiającego podczas ostatniego spotkania 

kwartalnego (1 grudnia), prace miały zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Podczas tego spotkania 

Obserwator dowiedział się także, że dopiero po zakończeniu prac w Poraju możliwe będzie uznanie 

projektu za zakończony, a co za tym idzie dopiero wtedy możliwe będzie końcowe rozliczenie projektu 

[NOTATKA].  

b) Kwestionowanie Świadectwa Przejęcia  

Na moment zakończenia działań monitoringowych spór pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

w kwestii wydanego na początku 2021 roku Świadectwa Przejęcia pozostawał nierozwiązany. Jak 

poinformował przedstawiciel Zamawiającego podczas ostatniego spotkania kwartalnego, prace komisji 

odbiorowej zostały wznowione w październiku. Przedstawiciel Wykonawcy z kolei podkreślił, że jego 

zdaniem roboty zostały zakończone w grudniu 2020 roku, czego potwierdzeniem jest wystawione 

wcześniej Świadectwo. Wykonawca nie brał udziału w odbiorach końcowych prowadzonych przez 

tymczasowego inżyniera [NOTATKA].   

Jednocześnie, nierozwiązany pozostał spór pomiędzy Wykonawcą a Obserwatorem o opinię prawną 

wydaną przez Fundację w sprawie wystawienia Świadectwa Przejęcia [OPINIA]. Do skargi przesłanej 

przez Wykonawcę ustosunkowało się Transparency International odrzucając zarzuty Wykonawcy.  

  

 

https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/Fundacja-dot.-przejscia-podziemnego-w-stacji-Poraj.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/Pismo-ws.-podpisania-Umowy_14.09.21.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/12/Notatka-z-9-spotkania-kwartalnego.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/12/Notatka-z-9-spotkania-kwartalnego.pdf
http://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/06/opinia-prawna-ws.-wystawienia-%C5%9AP_OST.pdf
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 d) Inne  

Podczas ostatniego spotkania kwartalnego Obserwator dowiedział się także, że w okresie tamtym 

trwały prace nad aneksem do umowy o dofinansowanie.  

W ciągu ostatnich miesięcy monitoringu Fundacja nie zaprzestała pytać PKP PLK S.A. także o inne 

aspekty inwestycji, którym regularnie się przyglądała. Od lipca do września Fundacja kierowała do PKP 

PLK S.A. pisma w sprawie: kar umownych [KORESPONDENCJA], przejazdu przy ul. Partyzantów  

w Myszkowie [KORESPONDENCJA], roszczeń Wykonawcy [KORESPONDENCJA], Zmian Kontraktu 

[KORESPONDENCJA], realizacji Kontraktu [KORESPONDENCJA], zakończenia robót budowlanych 

[KORESPONDENCJA], nieprawidłowości w prowadzeniu robót w Myszkowie [KORESPONDENCJA], 

decyzji lokalizacyjnych [KORESPONDENCJA] oraz wypowiedzenia umowy na pełnienie nadzoru 

inżynierskiego [KORESPONDENCJA].  

Ponadto według ostatnich informacji, które otrzymał Obserwator, Naczelny Sąd Administracyjny nie 

odniósł się do skargi Wykonawcy na nieudostępnienie informacji publicznej.  

 

Działania informacyjne  

a) Publikacje  

Na stronie www.paktuczciwosci.pl ukazało się pięć nowych publikacji w języku polskim oraz trzy  

w języku angielskim.  

W sierpniu ukazała się analiza autorstwa Piotra Bogdanowicza Dostęp do informacji w zamówieniach 

publicznych w prawie polskim i jego główne ograniczenia [PUBLIKACJA] oraz Obserwacja zamówień 

publicznych. Poradnik obywatelski autorstwa Grzegorza Makowskiego oraz Marcina Waszaka 

[PUBLIKACJA]. 

 W listopadzie ukazał się raport autorstwa Marka Dudkiewicza Ewaluacja pilotażu Paktu Uczciwości. 

Raport końcowy [PUBLIKACJA]. Tłumaczenie raportu na język angielski zostało opublikowane  

w grudniu [PUBLIKACJA].  

W listopadzie ukazała się także publikacja Pakt uczciwości, czyli obywatele w przetargach autorstwa 

Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka [PUBLIKACJA]. Jej tłumaczenie na język angielski ukazało 

się w kolejnym miesiącu [PUBLIKACJA].  

W grudniu ukazał się drugi raport z monitoringu, Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień 

publicznych – Realizacja inwestycji i podsumowanie pilotażu [RAPORT]. Raport był wielokrotnie 

konsultowany z uczestnikami polskiego paktu uczciwości, których uwagi w większości zostały 

uwzględnione. W publikacji oznaczono zdania odrębne zgłoszone przez PKP PLK S.A. i ZUE S.A.. W lutym 

ukazało się angielskie tłumaczenie raportu [RAPORT]. Dodatkowo drugi raport z monitoringu w wersji 

papierowej został rozesłany do polskich interesariuszy potencjalnie zainteresowanych projektem 

b) Konferencja podsumowująca pilotaż paktu uczciwości  

23 i 24 listopada odbyła się dwudniowa konferencja online Pilotaż paktu uczciwości w Unii Europejskiej. 

Rezultaty i perspektywy. Pierwszego dnia dyskusja poświęcona była wnioskom z polskiego pilotażu. 

https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/korespondencja-ws.-kar-3.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/korespondencja-ws.-przejazdu-w-Myszkowie-1.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/korespondencja-ws.roszczen2.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/korespondencja-ws.-zmiany-kontraktu-1.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/08/korespondencja-ws.-zakonczenia-robot-budowlanych.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/08/korespondencja-ws.-zakonczenia-robot-budowlanych.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2020/09/korespondencja-ws.-Myszkowa-2-1.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/03/korespondencja-ws.-decyzji-lokalizacyjnych-1.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/06/korespondencja-ws.-wypowiedzenia-umowy-inzynierowi.pdf
http://www.paktuczciwosci.pl/
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/08/P_Bogdanowicz_Dostep-do-informacji-w-zamowieniach_Analiza.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/08/Obserwacja-zamowien-publicznych.-Poradnik-obywatelski.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/Ewaluacja-pilotazu-Paktu-Uczciwosci.-Raport-koncowy.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/12/ENG_Pilotaz-Paktu-Uczciwosci.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/11/Obywatele-i-przetargi.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/12/The-Integrity-Pact-%E2%80%93-or-Citizens-in-Tenders.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/12/Pakt-uczciwosci.-Spoleczny-monitoring-zamowien-publicznych-Realizacja-inwestycji-i-podsumowanie-pilotazu.pdf
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2022/02/The-Integrity-Pact.-A-Civil-Society-Monitoring-of-Public-Projects.-An-Overview-of-the-Investment-and-the-Pilot-Project.pdf
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Perspektywę obserwatora, zamawiającego, wykonawcy oraz instytucji zarządzającej funduszami 

unijnymi zaprezentowali przedstawiciele wszystkich stron polskiego paktu uczciwości podczas panelu 

„Pilotażu paktu uczciwości w Polsce. Czego nauczyliśmy się o pakcie i o realizacji zamówień 

publicznych?”. 

Drugiego dnia tematem rozmowy było aktywizowanie obywateli do działań monitoringowych, o czym 

opowiedziały osoby zaangażowane w koordynację europejskiego pilotażu paktu uczciwości, 

obserwatorzy z innych państw oraz polscy interesariusze projektu podczas panelu „Rola obywateli  

w monitorowaniu zamówień publicznych. Czy pakt uczciwości to dobra formuła obserwacji  

i partycypacji obywatelskiej?”.  

Konferencja była transmitowana w mediach społecznościowych Fundacji Batorego. Nagrania  

z wydarzenia w języku polskim oraz angielskim, a także wybrane fragmenty z wypowiedziami 

panelistów dostępne są na kanale YouTube paktu uczciwości [PLAYLISTA]. Na stronie internetowej 

pojawiła się także relacja z konferencji [RELACJA]. 

c) Inne 

16 września przedstawiciele Fundacji spotkali się z mieszkańcami Poraja w Centrum Informacji 

Turystycznej. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Gminy Poraj, a udział wzięli 

również przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Głównym tematem dyskusji była budowa 

przejścia podziemnego i problemom z nią związanych [RELACJA].  

Ukazały się trzy kolejne odcinki cyklu pACT RIGHT. Podcast o uczciwości – czwarty poświęcony był 

konfliktowi interesów, piąty sposobom rozwiązywania konfliktów w zamówieniach publicznych,  

a szósty i zarazem ostatni stanowił podsumowanie sześcioletniego pilotażu paktu uczciwości w Unii 

Europejskiej [PODCASTY]. 

W październiku na stronie internetowej projektu ukazało się polskie tłumaczenie gry karcianej Obrońca 

przetargów – karty na stół!, która powstała dzięki współpracy Transparency International  

z obserwatorami włoskich pilotaży paktu uczciwości: Transparency International Włochy, Amapola 

oraz ActionAid [GRA]. 

4 stycznia w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad Pakt uczciwości, czyli przetarg pod społeczną 

kontrolą z Grzegorzem Makowskim oraz Marcinem Waszakiem. [WYWIAD]  

Inne 

Na początku grudnia z dwudniową wizytą studyjną przyjechali do Polski partnerzy z oddziałów  

Transparency International w Bułgarii, Grecji oraz na Węgrzech. Podczas wizyty, przedstawiciele 

Fundacji wraz z gośćmi wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektorką Fundacji Batorego oraz ZUE S.A. [RELACJA]. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7u4X3xVgW97l05src5kKBxk1C1em_Ty1
https://paktuczciwosci.pl/homenews/konferencja-podsumowujaca-pilotaz-paktu-uczciwosci-relacja/
https://paktuczciwosci.pl/aktualnosci/za-nami-spotkanie-z-mieszkancami-poraja/
https://paktuczciwosci.pl/pact-right-podcast-o-uczciwosci/
https://paktuczciwosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/Obronca-przetargow-karty-na-stol-skompresowany.pdf
https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8326851,pakt-uczciwosci-przetarg-obserwatorzy-kontrola-spoleczna.html#gazetaprawna-has-paylock
https://paktuczciwosci.pl/aktualnosci/wizyta-partnerow-z-transparency-international/

