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Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do mi-

nistra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Ministrze! 

Opinia publiczna została zbulwersowana wynikami kontroli realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad tzw. systemu viaTOLL, pobierającego opłaty od kierowców na drogach krajowych. 

Jest tam cała lista nieprawidłowości, włącznie z tym, że bramownice w ramach tego systemu zostały zbudo-
wane bez pozwolenia na budowę, a ich stan zagraża użytkownikom dróg. 

Pragniemy zapytać Pana Ministra Transportu i Pana Prezesa NIK, kto jest odpowiedzialny za tak skanda-

liczne nieprawidłowości i czy NIK skierowała stosowne zawiadomienia do prokuratury. Często bowiem 
zwykły obywatel jest ścigany za samowolę budowlaną, a tu chodzi o gigantyczną samowolę budowlaną 

w skali całego państwa. 

Prosimy też obu adresatów o wyjaśnienie, czy w ramach obsługi przetargu na system viaTOLL Generalna 
Dyrekcja korzystała z obsługi prawnej zewnętrznych kancelarii prawniczych. Jeśli tak, to jakie to były kance-

larie, jakie było ich wynagrodzenie i w jakim trybie zostały one wyłonione? Czy NIK oceniała tryb wyboru 

i wynagrodzenie tych kancelarii, a jeśli tak, to jaka to była ocena, a jeśli nie, to dlaczego tej oceny nie było? 

Prosimy również o wyjaśnienie, jaki był zakres prac wykonanych przez te kancelarie, ile osób wykonywa-
ło pracę w ramach umowy, jakiego rodzaju i jakiej objętości ekspertyzy zostały sporządzone. 

Prosimy również Pana Ministra Transportu o wskazanie, czy GDDKiA dysponuje własnym biurem praw-

nym, ilu prawników biuro to zatrudnia i czym się oni zajmują? 
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