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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do biura senatorskiego Prawa i Sprawiedliwości w Rawie Mazowieckiej zgłosił się przedsiębiorca bu-

dowlany, pan Zbigniew Krajewski, właściciel firmy „Zbigniew Krajewski – realizacja inwestycji budowla-

nych”, który przedstawił dokumenty wskazujące na nierzetelne i oszukańcze działania związane z jego udzia-

łem w realizacji drogi S8 na odcinku Rawa Mazowiecka – Mszczonów. Firma pana Krajewskiego była tam 

zatrudniona w charakterze podwykonawcy u głównego wykonawcy, firmy „Bilfinger Berger Budownictwo 

SA”. 

Pan Krajewski twierdzi, co popiera dokumentami, że w ramach prac na rzecz firmy „Bilfinger” wykonał 

roboty budowlane o wartości ponad 2 milionów 100 tysięcy zł, za które otrzymał wynagrodzenie w wysoko-

ści jedynie 1 miliona 646 tysięcy zł (w tym 800 tysięcy zł bezpośrednio od firmy „Bilfinger” i 846 tysięcy zł 

od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Pozostała kwota wynagrodzenia wynosząca 

478 tysięcy zł nie została mu wypłacona. 

Pan Krajewski przedstawił między innymi opinię prawną dyrektora biura prawnego GDDKiA, z której 

wynika, że były wszelkie podstawy do tego, aby wobec braku zapłaty ze strony firmy „Bilfinger” GDDKiA 

jako inwestor zapłaciła panu Krajewskiemu wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez niego prace. Jed-

nakże do tego nie doszło. Brak płatności spowodował, że firma pana Krajewskiego znalazła się w trudnej 

sytuacji, a w zasadzie grozi jej bankructwo. Pan Krajewski kieruje wiarygodne, w naszej ocenie, zarzuty wo-

bec GDDKiA, że jako polski przedsiębiorca budowlany nie otrzymał od niej pomocy w uzyskaniu sprawie-

dliwej zapłaty za wykonane prace. 

Pan Krajewski okazał wydane w jego sprawie przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ po-

stanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie 2 Ds 392/12. Z uzasadnienia postanowienia (strona 15) jedno-

znacznie wynika, że brak bezpośredniej płatności ze strony GDDKiA na rzecz podwykonawcy, czyli pana 

Krajewskiego, wynikał z faktu, że reprezentujący generalną dyrekcję inżynier kontraktu nie chciał wchodzić 

w konflikt z firmą „Bilfinger”. 

Za zaskakujący uznajemy fakt, że GDDKiA będąca polską instytucją państwową nie wspiera polskiego 

przedsiębiorcy, mimo że są podstawy prawne do udzielenia takiego wsparcia, i kieruje się – tak przynajmniej 

wynika z wymienionych dokumentów – interesem zagranicznej firmy będącej głównym wykonawcą. 

Prosimy Pana Ministra o gruntowne zbadanie przypadku pana Krajewskiego i wyjaśnienie przyczyn braku 

ochrony dla jego firmy realizującej część kontraktu finansowanego ze środków publicznych. Prosimy o zba-

danie tej sprawy tym bardziej, że, jak już powszechnie wiadomo, w związku z realizacją kontraktów drogo-

wych doszło do bardzo wielu przypadków bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw polskich będących 

podwykonawcami firm zagranicznych, które działają jako główni wykonawcy. 
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