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Wydamy pieniądze do 2023 r. – de-
klaruje Grupa PKP. Co roku mają być 
realizowane przedsięwzięcia warte 
10 mld zł

– Jestem przekonany, że program inwestycyjny PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. zostanie zrealizowa-
ny – powiedział prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński 
podczas debaty „Inwestycje infrastrukturalne – nowe 
otwarcie na kolei” w ramach IX Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. To pierwsza taka dekla-
racja obecnego prezesa Grupy PKP. – Jeszcze rok temu 
powiedziałbym, że się nie uda. Ale ten czas to dobrze 
odrobiona lekcja przez PLK – dodał.
– 2016 był rokiem przetargów, 2017 okresem podpi-
sywania umów, a w 2018 r. będą już trwały duże pra-
ce budowlane – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes 
PKP PLK, który podkreślił, że unijna perspektywa 
2014–2020 zaczęła się dla kolei z trzyletnim opóź-
nieniem. Teraz trwa jego nadganianie. – Od początku 
roku zawarliśmy umowy warte 6,5 mld zł. Do końca 
roku spodziewamy się zakontraktować łącznie ponad 

20 mld zł. Licząc z umowami z dwóch ostatnich lat, 
przekroczymy 30 mld zł, czyli połowę wartości planu 
do 2023 r. – zapowiedział Merchel.
Dla porównania: w 2016 r. PLK wydały na inwestycje 
w infrastrukturę ponad 4 mld zł (przy czym realizo-
wane były niemal wyłącznie prace przesunięte z planu 
poprzedniej perspektywy finansowej UE). Na ten rok 
zaplanowano 5,3 mld zł. – Biorąc pod uwagę wartość 
przetargów szykowanych do rozstrzygnięcia, w latach  
2018–2019 będziemy przerabiali po co najmniej 10 mld zł  
– zapowiedział prezes PLK.
Krzysztof Mamiński przypomniał, że kolej dopuszcza 
wypłacanie wykonawcom do 90 proc. zaliczek na po-
czet zakupu materiałów itp. Chodzi o to, żeby nie ro-
bić „górki” zamówień na koniec okresu budżetowego.
– Zaangażowanie PLK w realizację wygląda obiecu-
jąco, zaawansowanie prac przetargów jest widoczne 
– przyznał Przemysław Gorgol, szef Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. – Z drugiej strony, ryzyko 
wciąż istnieje. W ubiegłym roku do realizacji trafił tylko 
jeden projekt z nowej perspektywy: Kraków-Krzemionki. 
Wciąż mamy w tyle głowy doświadczenia z minionych 
lat, kiedy były poważne problemy z wydaniem pienię-
dzy – przypomniał. 
– Zawarcie umów to dopiero pierwszy krok, teraz trzeba 
je wykonać – skomentował Piotr Witecki z firmy do-
radczej DLA Piper. Jak przypomniał, w ramach forum 
inwestorów wykonawcy złożyli do PLK 47 wniosków 
dotyczących zmian do umów z inwestorem. Z tego  
38 spraw PKP PLK odrzuciły, a w przypadku dziewięciu 
wskazały, że je rozważą. – Należy pamiętać, że w drugiej 
połowie 2016 r.  z własnej inicjatywy wprowadziliśmy 
kilkadziesiąt zmian do kontraktów z wykonawcami, 
a zostały te najbardziej problematyczne sprawy – od-
powiedział Ireneusz Merchel.
Przypomniał, że PKP PLK zmieniły już wiele zasad 
współpracy z wykonawcami i dostawcami materia-
łów budowlanych. Teraz kolejowy inwestor bierze na 
siebie więcej ryzyka finansowego. – Potrzebujemy me-

chanizmu wymuszenia na zamawiającym szybkiego 
podejmowania decyzji – zaapelował Piotr Witecki.
Prezes Merchel odpowiedział, że komunikacja z wy-
konawcami została uproszczona. – Nowa praktyka 
w spółce jest taka, że wnioski na zarząd są rozpatry-
wane w ciągu dwóch tygodni. Wcześniej czas oczekiwa-
nia wynosił kilka-kilkanaście miesięcy – zapowiedział.
Dzisiaj PKP PLK osiągają na przetargach po kilkana-
ście procent oszczędności – zwycięskie oferty są o tyle 
niższe od kosztorysów. Docelowo PLK zapowiada zle-
cenie projektów za 16 mld zł, które będą uruchamia-
ne, jeśli pojawią się oszczędności. – Bardzo cieszy nas 
zlecenie projektów wyprzedzających. Dzięki temu po-
winniśmy uniknąć poprzedniej sytuacji, kiedy wcho-
dziliśmy w nowy okres nieprzygotowani – zauważył 
Przemysław Gorgol.
Pomysł zagospodarowania środków unijnych, któ-
rych ewentualnie nie uda się wykorzystać przedsta-
wił Krzysztof Celiński, dyrektor branży mobility w Sie-
mensie. – Rozwiązaniem mogłaby być dywersyfikacja. 
Pieniądze można zainwestować w kolejowe projekty 
infrastrukturalne np. z zakresu telekomunikacji i ener-
getyki – zaproponował.
Krzysztof Mamiński z PKP S.A. przypomniał o progra-
mie modernizacji dworców, który ma być realizowany 
razem  z inwestycjami w tory. – Do 2023 r. planujemy 
zmodernizować ponad dwie trzecie czynnych dwor-
ców – zapowiedział. 
Zdaniem Przemysława Gorgola dzięki wielomiliar-
dowym inwestycjom zaplanowanym na kolei w Pol-
sce do 2023 r. osiągniemy średni standard europejski.  
– Z powodu zaniedbań infrastrukturalnych wcześniej-
szych lat mało jest dziś na kolei projektów przełomo-
wych, jak np. tunel średnicowy w Łodzi, który otwiera 
nowe możliwości dla aglomeracji – zauważył.
Prezes Mamiński podkreślił, że wykonawcy przestaną 
wkrótce narzekać na brak pracy, natomiast zaczną 
narzekać pasażerowie, którym prace utrudnią podró-
żowanie. 

KONIEC PRZESTOJU NA KOLEI. 
INWESTYCJE OSTRO RUSZAJĄ

Zmiany w prawie są korzystne, ważna jest jed-
nak także praktyka w ich stosowaniu, którą mu-
simy dopiero wypracować. Okres koniunktury 
warto wykorzystać na wprowadzanie innowacji

Im więcej jest budów infrastrukturalnych finansowa-
nych z unijnego budżetu, tym większy będzie to bodziec 
dla gospodarki. Ale jeśli zbyt dużo realizowanych jest 
w tym samym czasie, może to przynieść efekt ubocz-
ny, np. wzrost cen. Na problem spiętrzania zamówień 
zwrócili uwagę uczestnicy panelu „Budownictwo” zor-
ganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego. Branża wciąż pamięta problemy towarzy-
szące takiemu zjawisku przed Euro 2012. 
Ernest Jelito, prezes spółki Górażdże Cement, zapew-
nił jednak, że nawet podczas szczytu zamówień do 
realizacji inwestycji nie zabraknie kluczowych ma-
teriałów, np. cementu. – Jego producenci mają zapas 
mocy wytwórczych, więc wykonawcy o dostępność tego 
materiału mogą być spokojni. Jak wyliczał, budowa  
120 km autostrady w technologii betonowej zwiększy-
łaby roczną produkcję cementu w Polsce tylko o 1 proc.
Wiceminister infrastruktury Tomasz Żuchowski za-
uważył, że w ostatnim czasie część z próbek cementu 
przebadanych przez inspektorat nadzoru budowlane-
go w Polsce nie spełniała deklarowanych parametrów. 
Prezes Górażdże stwierdził, że z tym problemem bran-
ża cementowa walczy od dłuższego czasu. W ostatnich 
latach na rynku pojawiło się wiele małych firm ofe-
rujących tańsze materiały niższej jakości, np. cement 
zmieszany z nieodpowiedniej jakości popiołami w ilo-
ściach przekraczających założenia normy. Podkreślił, że 
jest to nieuczciwa konkurencja i psucie rynku, na czym 
najbardziej cierpią ostateczni użytkownicy. To dlatego 
Stowarzyszenie Producentów Cementu zwróciło się 
do nadzoru budowlanego z wnioskiem o walkę z tym 
niebezpiecznym dla konsumentów procederem i częst-
sze kontrole jakości wyrobów, które trafiają na rynek. 
Andrzej Goławski, prezes Mostostalu Warszawa, zwró-
cił uwagę, że w wyspecjalizowanych obszarach wyko-
nawstwa, np. w robotach spawalniczych i ciesielskich, 
brakuje dziś rąk do pracy. – Coraz częściej sięgamy po 
pracowników ze Wschodu: z Ukrainy i Białorusi. Z na-
szego punktu widzenia wskazane byłoby jednak złago-
dzenie polityki wizowej, żeby zatrudnieni nie musieli 
co trzy miesiące wracać i odnawiać wizy – zaapelował.

Postulaty wprowadzenia rozwiązań prawnych, które 
ułatwią zatrudnianie pracowników z innych krajów, 
pojawiają się od dawna, ale okazuje się, że o wykwalifi-
kowanych pracowników nie jest łatwo nie tylko u nas. 
– Znam budowę cementowni pod Moskwą, na której 
pracuje duża grupa robotników z Kirgistanu, bo w Rosji 
trudno było znaleźć chętnych. Nawet w Chinach ciężko 
o dobrych spawaczy – zauważył Ernest Jelito.
Zdaniem Marcina Krakowiaka, partnera w kancela-
rii DZP, najbliższy rok – dwa lata będą bardzo ważne 
dla sektora budowlanego pod względem rozwiązań 
prawnych szykowanych przez UE. Wskazywał na takie 
zagadnienia jak handel emisjami, tzw. pakiet zimowy 
i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym. 
– Pozytywnie oceniam dialog prowadzony w Polsce 
przez stronę publiczną z wykonawcami, np. otwarte 
rozmowy na temat podziału ryzyka. Te ostatni czynnik 
jest ważny w kontekście oceny przedsięwzięć inwesty-
cyjnych przez banki – mówił Krakowiak.
Przedstawiciele wykonawców i prawnicy pozytywnie 
ocenili ostatnie zmiany w prawie dotyczące sektora 
budowlanego. Mec. Krakowiak duże nadzieje wiąże 
z przepisami dotyczącymi ugody, które wejdą w życie 
od 1 czerwca. Zmuszą one urzędników do przeprowa-
dzenia analiz, czy dana sprawa powinna być kierowana 
do sądu, czy też rozpatrywana w trybie rozjemczym. 
Podczas debaty pozytywnie zostały też ocenione ostat-
nie zmiany w prawie zamówień publicznych, według 
których maksymalnie 60 proc. punktacji w konkursach 
może stanowić cena, a resztę pozostałe kryteria.– Te 
zmiany na pewno stanowią krok w dobrą stronę. Po-
czekajmy jednak z oceną, aż inwestorzy nauczą się je 
stosować – powiedział Andrzej Goławski.
Z drugiej strony, ważne jest mądre ofertowanie przez 
wykonawców. – Skutki finansowe obecnych przetargów 
na wyniki spółek będą widoczne za 2 – 3 lata. To wtedy 

okaże się, którzy wykonawcy potrafili policzyć koszty 
i zarządzać ryzykiem – zauważył Piotr Janiszewski, 
prezes firmy Skanska.
– Wreszcie rozpoczął się dialog zamawiających i wy-
konawców. Relacje zaczynają być bardziej partnerskie. 
Istotne jest włączenie wykonawców w projekt na jak 
najwcześniejszym etapie, na co pozwala prawo w ra-
mach dialogu technicznego. Cieszy również, że wresz-
cie zaczynamy rozmawiać o cyklu życia projektu, a nie 
tylko koszcie początkowym – powiedział Janiszewski.
Uczestnikom dyskusji spodobała się inicjatywa wspie-
rania ekspansji zagranicznej przez rząd, np. w Szwecji, 
o czym opowiedział wiceminister Żuchowski. W ciągu 
najbliższych lat w Polsce do wybudowania będzie bar-
dzo dużo, ale później dynamika inwestycji może wy-
hamować. W tej sytuacji trzeba zacząć myśleć o tym, 
co będzie po 2023 roku. Podczas dyskusji padła teza, 
że także po tej dacie do realizacji będzie jeszcze wiele 
inwestycji, ale sposób ich finansowania będzie inny. 
Wtedy na rynku pojawi się więcej projektów w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Resort roz-
woju planuje np., że wszystkie inwestycje publiczne, 
które nie są finansowane ze środków UE i będą droż-
sze niż 300 mln zł, mają przechodzić tzw. test PPP. 
Tzn. inwestor musi w pierwszej w kolejności wziąć 
pod uwagę taki model finansowania.
Zdaniem prezesa Murapolu Michała Sapoty w ciągu 
najbliższych lat perspektywiczne jest budownictwo 
mieszkaniowe. – Wciąż mamy w Polsce deficyt miesz-
kań. Kiedy rozkręci się program Mieszkanie Plus, rocz-
nie na rynku będzie pojawiać się 50 – 60 tys. nowych 
lokali – prognozował.
Piotr Janiszewski zwrócił uwagę, że dziś mamy dobry 
czas na innowacje w budownictwie: – Skoro są pie-
niądze na rynku, powinniśmy wykorzystać ten czas, 
żeby pójść do przodu.

OSTROŻNY 
OPTYMIZM 
BUDOWLAŃCÓW
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