
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z powiatu suskiego, w sprawie budowy drogi S3 

Nowa Sól – Legnica. W dniu 22 grudnia 2014 r. podpisana została umowa nr (…) na budowę drogi S3 Nowa 

Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin-Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od 

km 33+300 do ok. km 47+678,08, zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a 

konsorcjum firm w składzie: 

1. (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) – lider konsorcjum; 

2. (…) S. p. A. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum; 

3. (…) S. p. A. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum; 

4. (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum. 

Konsorcjum to wykonuje prace przy budowie drogi poprzez zlecenia usług transportowych i budowlanych 

firmom podwykonawców, natomiast bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami ma gwarant projektu – 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu. Firmy podwykonawców stały się 

aktualnie ofiarą powszechnie znanego konfliktu pomiędzy GDDKiA a konsorcjum, czego skutkiem jest brak 

jakichkolwiek zapłat za wykonane prace podwykonawcom i usługodawcom. Firmy podwykonawców od 

lipca 2017 r. (aktualnie już 5 miesięcy) składają pisma, prosząc o interwencję. Zgodnie z wytycznymi rzetel-

nie przygotowali dokumentację – potwierdzoną przez zleceniodawcę – którą złożyli w oddziale GDDKiA we 

Wrocławiu na ręce pani dyrektor L. M. Jednak brak jakiejkolwiek interwencji ze strony GDDKiA w tej dra-

matycznej dla usługodawców sytuacji podaje w wątpliwość postać gwaranta projektu budowy drogi S3. Brak 

reakcji ze strony GDDKiA niechybnie przyczynia się do upadku dziesiątek firm, które niejednokrotnie z 

wielkim trudem i mozołem od pokoleń budowały swoją pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Dziś stoi przed nimi widmo bankructwa. Nierzadko należności od zleceniodawcy – konsorcjum z liderem 

(…) sp. z o.o. na czele – stanowią kwoty wielomilionowe, a nie otrzymując ich na bieżąco, firmy podwyko-

nawców nie są w stanie dalej funkcjonować. Wpadły one w spiralę zadłużeniową wobec swoich dostawców 

np. paliw, części zamiennych, firm leasingowych, nie mogą obsługiwać kredytów, a w końcu nie mają środ-

ków na pokrycie podstawowych świadczeń z tytułu zatrudnienia dla swoich pracowników, ZUS, podatków 

etc. Niejednokrotnie dochodzi do takiej tragedii, że sami właściciele nie mają za co żyć, nie otrzymując z 

żadnej strony pomocy. 

Kwestią priorytetową winno być podjęcie odpowiednich kroków, aby znaleźć wyjście z tej dramatycznej 

sytuacji i poczynić starania o znowelizowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Należy też zwrócić uwa-

gę, że konsorcjum to, wykorzystując swoją pozycję, notorycznie zwleka z zatwierdzeniem ostatnich prac i 

przyjmowaniem faktur, które nieustannie są wielokrotnie awizowane. Wobec tego należałoby wyznaczyć 

ramy czasowe dotyczące zatwierdzania protokołów wykonanych prac przez zleceniodawców – maksymalnie 

do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego odpowiedniego podwykonawcy. Co więcej, dla firm usłu-

godawców winno zostać zagwarantowane ustawą, że do 30 dni od momentu zakończenia prac otrzymają 

wynagrodzenie, a w takich sytuacjach, jakie mają miejsce przy budowie drogi S3, GDDKiA będąca gwaran-

tem projektu powinna w terminie do 30 dni dokonać interwencji, wdrożyć nadzwyczajne procedury i, z po-

minięciem niepłacącego konsorcjum, wypłacić podwykonawcom należne im kwoty. 

Aktualnie negocjacje pomiędzy partnerami konsorcjum firm – (…) Sp. z o.o., (…) S. p. A., (…) S. p. A. 

oraz (…) Sp. z o.o. – a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad bezskutecznie trwają już ponad 3 

miesiące. Co więcej, (…) Sp. z o.o. nie złożyło jak dotąd wniosków o rozliczenie płatności – Przejściowe 

Świadectwo Płatności (PŚP), działając tym samym na szkodę swojego partnera w konsorcjum. Brak reakcji 

ze strony gwaranta projektu budowy drogi S3 – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 

we Wrocławiu, która sama przyznaje, że posiada środki zarówno z budżetu państwa, jak i Unii Europejskiej 

na tę inwestycję, a powodem braku płatności jest jakiś wewnętrzny konflikt ‒ jest wielce niezrozumiały i 

niedorzeczny. Doprowadza to firmy biednych podwykonawców do bankructwa, a ich licznych pracowników 

z rodzinami do utraty pracy i środków do życia.  



W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Od kogo można oczekiwać pomocy i wypłaty za prace wykonane pośrednio dla Skarbu Państwa, będą-

ce obecnie pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a prowadzone na podstawie umowy 

podpisanej za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju? 

2. Czy skutki podpisanych wówczas umów z konsorcjami niestanowiącymi rzetelnych partnerów dopro-

wadzać będą do upadku firm pracujących na rzecz obecnie prowadzonej rozbudowy infrastruktury dróg kra-

jowych? 

3. Jakie są instrumenty, aby uruchomić wypłaty z kaucji zabezpieczającej prace konsorcjum? 

4. Jak długo podwykonawcy mają jeszcze czekać na interwencję ze strony GDDKiA? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 


