
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Henryka Górskiego i Wiesława Dobkowskiego 
na 48. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Szanowny Panie Prezesie! 
Zdumiała nas odpowiedź, której udzielił Pan Prezes na nasze oświadczenie senatorskie z 18 grudnia 2013 

roku, dotyczące ujawnionych przez NIK kontraktów na usługi prawnicze, które GDDKiA zawarła z indywi-
dualną kancelarią adwokacką z Warszawy. 

Z ustaleń NIK wynika, że w latach 2008–2013 generalna dyrekcja zawarła z tą kancelarią dziewięć umów 

o doradztwo prawne na łączną sumę ponad 14 milionów zł, przy czym wszystkie umowy, z wyjątkiem jednej, 
zostały zawarte z wolnej ręki, bez przetargu. 

Ponad 14 milionów zł dla jednej kancelarii adwokackiej, i to z wolnej ręki! Z odpowiedzi Pana Prezesa 

wynika, że NIK odnotowała zawarcie tych kontraktów niejako z kronikarskiego obowiązku, ale nie oceniła 
ich, nie zbadała, nie wypowiedziała się co do rzetelności prac wspomnianej kancelarii. Czy ta kancelaria rze-
czywiście zrobiła coś dla dyrekcji, czy nakład jej prac był adekwatny do otrzymanego ogromnego wynagro-
dzenia? 

Panie Prezesie, nie może być tak, że izba przechodzi obok tak ważnego ustalenia! Państwowa firma za-
wiera bez przetargu wielomilionowe kontrakty, a izba to widzi i nie bada, czy były to kontrakty legalne, rze-
telne, gospodarne i celowe. Przecież za tymi kontraktami może się kryć wielka korupcja, mogą to być kon-
trakty dla kolegów, możemy mieć tu do czynienia z prywatą na wielomilionową skalę. Myślimy, że niezaję-
cie się tymi bardzo podejrzanymi kontraktami jest poważnym błędem i zaniedbaniem izby. 

Najwyższa Izba Kontroli nie może przymykać oczu na tak podejrzane szastanie publicznymi pieniędzmi. 

Za jakiś czas może wyjść na jaw związana z tymi kontraktami afera i wtedy okaże się, że izba widziała ten 
proceder i milczała. 

Prosimy, żeby Pan Prezes zlecił niezwłoczne zbadanie sprawy tych kontraktów. 
Jako senatorowie jesteśmy bardzo ciekawi, co indywidualna kancelaria adwokacka miała do roboty w Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za ponad 14 milionów zł, i to w ramach kontraktów uzyska-
nych bez przetargu. 

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Henryk Górski 
Wiesław Dobkowski 

 




