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Rozmowa mies iąca

Drogi w ministerstwie gospodarki?
Czemu nie?
O przyczynach obecnej sytuacji
w branży drogowej, 
trudnym dialogu między
inwestorem i wykonawcą,
a także o tym dlaczego 
drogi mogłyby skorzystać 
gdyby nie było 
ministerstwa transportu 
mówi Wojciech Malusi, 
prezes Zarządu Ogólnopolskiej
Izby Gospodarczej
Drogownictwa. 

– Czy pa trząc na obec ną sy tu ację
na ryn ku dro go wym my śli Pan: „a nie
mó wi łem”?

– Tak.
– Ale to chy ba żad na sa tys fak cja?
– Żad na.
– W ostat nim cza sie ze wsząd sły chać

gło sy, że sy tu acja na ryn ku jest fa tal na.
Z dru giej jed nak stro ny, Ge ne ral ny Dy -
rek tor Dróg Kra jo wych i Au to strad
zwra ca uwa gę, że w tym czar nym ob ra -
zie jest tro chę prze sa dy – w ostat nich
dwóch la tach pod pi sa no 150 kon trak -
tów, w któ rych uczest ni czy ły kon sor cja
skła da ją ce się w ka żdym przy pad ku
z kil ku firm. Spo śród nich upa dło tyl ko
sześć pod mio tów... 

– Ta kie gło sy świad czą o bra ku wie -
dzy na te mat te go, co fak tycz nie dzie -
je się w fir mach na szej bra nży. Upa -
dło sze ściu ge ne ral nych wy ko naw ców.
Do te go trze ba jed nak do li czyć pod -
wy ko naw ców, usłu go daw ców czy do -
staw ców, któ rzy zban kru to wa li
w związ ku z upa dło ścią tych sze ściu
wy ko naw ców ge ne ral nych, a to da je

już nie sześć, lecz 60, al bo na wet
i sześć set firm. 

O bra ku wie dzy na te mat fak tycz -
nej sy tu acji na ryn ku świad czy ta kże
wska zy wa nie, że są prze tar gi, któ re
fir my zre ali zo wa ły do brze, za nie wiel -
ką ce nę i nic złe go się nie sta ło. Ja ko
przy kład po da wa na jest ob wod ni ca
Miń ska Ma zo wiec kie go. Że by ło ta -
nio i do brze, to jest jed na praw da.
Dru ga praw da jest ta ka, że kon sor -
cjum, któ re re ali zo wa ło tę ob wod ni cę
po nio sło stra tę w wy so ko ści mi ni -
mum 30 mln zł, przy kontr ak cie war -
tym 600 mln zł. Je że li ta kim kosz tem
i ta kim spo so bem bę dzie my oce niać
kon dy cję firm, to gra tu lu ję do bre go
sa mo po czu cia. Nie znam fir my, któ ra
uczest ni czy ła by w pro gra mie bu do wy
dróg kra jo wych i au to strad i nie po -
nio słaby strat. 

– Czy kie dy kil ka lat te mu mó wił Pan,
że opty mizm zwią za ny z prze tar ga mi
na bu do wę au to strad i dróg szyb kie go
ru chu jest nad mier ny, to czy spo dzie wał
się Pan, że skoń czy się aż tak źle? 

– Tak. Ka mie niem mi lo wym w mo -
jej oce nie sy tu acji był wy bór kon sor -
cjum Co vec na bu do wę au to stra dy
A2. Wów czas za pa li ło mi się nie żół te
świa tło – bo to mia łem za pa lo ne ca ły
czas – lecz czer wo ne. Tam do szło
do prze kro cze nia wszel kich za sad,
a po tem na stą pi ła la wi na nie przy go -
to wa nych firm, któ re star to wa ły
w prze tar gach. 

Ka żdy przed się bior ca ob ser wu je
ryn ki w Eu ro pie pod ką tem pra cy,
któ ra jest do wy ko na nia i pie nię dzy,
ja kie są do wzię cia. Je śli więc me ne -
dże ro wie kie ru ją cy du ży mi fir ma mi
wi dzie li, że w Pol sce jest do prze ro -
bie nia kil ka na ście mi liar dów zło tych
i do te go pa nu ją ta kie za sa dy, że nie
trze ba mieć do świad cze nia, wy star czą
do bre pa pie ry, to cze mu nie spró bo -
wać? A że nie mie li pra cow ni ków?
Od te go są pol skie fir my, któ re wy ko -
na ją ro bo tę za pół dar mo! „Sko ro in -
ni mo gą za ro bić, to dla cze go nie my?”
Ta ki spo sób my śle nia, nie we ry fi ko wa -
ny przez za ma wia ją ce go spo wo do wał,



Rozmowa mies iąca

Listopad 20124

że fir my ab so lut nie nie przy go to wa ne
do re ali za cji skom pli ko wa nych za dań
dro go wych przy stę po wa ły do prze tar -
gów i wy gry wa ły je po bar dzo ni skich
ce nach. Mia ły do te go do świad cze nia
z in nych bra nż, gdzie kon trak ty pod -
pi sy wa ne na okre ślo ne su my, koń czy -
ły się kwo ta mi znacz nie wy ższy mi, bo
by ła wa lo ry za cja – pod pi sy wa no
aneks i już. U nas brak wa lo ry za cji
zde rzył się z ogrom nym wzro stem cen
ma te ria łów bu dow la nych, zwłasz cza
as fal tu. Do szło więc do sy tu acji,
w któ rej nie by ło żad ne go po la ma -

new ru. Wa lo ry za cja na kon trak tach
jest ko niecz na, ale nie opar ta
na wskaź ni kach gu sow skich. 

– Dla cze go nie na gu sow skich?
– Bo one po wsta ją na pod sta wie

cen z wcze śniej szych, czy li już cho -
rych, nie re al nych kon trak tów. Przy -
kła dem tak za pi sa nej wa lo ry za cji jest
ta, któ ra mia ła miej sce na jed nym
z od cin ków au to stra dy A4. Wa lo ry za -
cja wy nio sła tam 1,47 pro cent! Jak to
się ma choć by do po nad 40-pro cen to -
we go wzro stu cen as fal tu? 

Jed nak pod sta wo wy błąd, któ ry zo -
stał u nas po peł nio ny po le ga na tym,
że umo żli wio no przy stę po wa nie
do prze tar gów fir mom, któ re nie by ły

do te go przy go to wa ne. Nie na le ży się
dzi wić me ne dże rom, że szu ka ją no -
wych ryn ków. To obo wiąz kiem za ma -
wia ją ce go jest po sta wie nie ba rie ry,
któ ra unie mo żli wi ła by do pusz cze nie
do prze tar gu firm, któ re nie są do te -
go przy go to wa ne. Nie chcę mó wić
„nie wia ry god ne”, bo te fir my w swo jej
bra nży by ły w mia rę do bre. Zban kru -
to wa ły, bo wda ły się w grę z za ma wia -
ją cym, któ ry w spo sób cy nicz ny, zna jąc
sy tu ację, ak cep to wał ce ny, o któ rych
by ło wia do mo, że są ra żą co ni skie. 

– Na pod sta wie obo wią zu ją cych prze -
pi sów za ma wia ją ce mu nie jest ła two wy -
klu czyć fir mę ofe ru ją cą ce nę dum pin go -
wą. Za ma wia ją cy nie mógł stwier dzić,
któ ra ce na jest ni ska, ale jesz cze re al na,
a któ ra już nie. 

– Ależ oczy wi ście, że mógł. Je śli za -
ma wia ją cy nie jest kom pe tent ny, by
prze ana li zo wać za pro po no wa ne ce ny,
to mo że sko rzy stać z po mo cy fa chow -
ców w tym za kre sie. Tym bar dziej, że
to ofe rent jest zo bo wią za ny do przed -
sta wie nia do ku men tów po twier dza ją -
cych, że za pro po no wa na ce na jest re -
al na. Mó wie nie, że ure gu lo wa niem
ra żą co ni skiej ce ny zaj mie my się
przy ko lej nej naj bli ższej no we li za cji
Pra wa za mó wień pu blicz nych jest za -
kła my wa niem rze czy wi sto ści, bo wiem
już te raz ist nie je praw na mo żli wość
wy klu cze nia ofer ty, któ ra za wie ra nie -
re al ną ce nę. Po trzeb na jest tyl ko do -
bra wo la i wła ści we kom pe ten cje
urzęd ni ków. 

Wy star czy spoj rzeć na prze pi sy. Ar -
ty kuł 89 Pra wa za mó wień pu blicz nych
mó wi wprost, że za ma wia ją cy od rzu ca
ofer tę je że li za wie ra ona ra żą co ni ską
ce nę w sto sun ku do przed mio tu za mó -
wie nia, a art. 90 do da je, że w ce lu
usta le nia te go fak tu za ma wia ją cy
zwra ca się do wy ko naw cy o udzie le nie
wy ja śnień do ty czą cych czyn ni ków
ofer ty ma ją cych wpływ na ce nę. I da lej
pra wo mó wi, że oce nia jąc wy ja śnie nia
za ma wia ją cy bie rze pod uwa gę obiek -
tyw ne czyn ni ki, w szcze gól no ści
oszczęd ność me to dy wy ko na nia za -
mó wie nia, wy bra ne roz wią za nia tech -
nicz ne, wy jąt ko wo sprzy ja ją ce wa run -
ki wy ko ny wa nia za mó wie nia do stęp ne

wy ko naw cy, ory gi nal ność pro jek tu wy -
ko naw cy oraz wpływ po mo cy pu blicz -
nej udzie lo nej na pod sta wie od ręb -
nych prze pi sów. Po mi ja jąc więc ostat -
ni czyn nik, któ ry w tym przy pad ku nie
ma zna cze nia, po zo sta łe wska zu ją, że
ce na na wie lu kon trak tach, a już naj -
bar dziej w przy pad ku Co ve cu, po win -
na być wy ższa. Za tem zgod nie z art. 90
ustęp 3 za ma wia ją cy po wi nien od rzu -
cić tę ofer tę. Przy po mnę, że prze pi sy
na ka zu ją to, je śli wy ko naw ca nie zło -
żył wy ja śnień lub je śli do ko na na oce na
wy ja śnień po twier dza, że ofer ta za wie -
ra ra żą co ni ską ce nę. Ale je śli urzęd ni -
cy przyj mu ją ta kie wy ja śnie nie, że ktoś
są dzi, że przy du żej ilo ści pia sku do -
staw cy ob ni żą ce nę, a je śli nie, to wy -
ko naw ca spro wa dzi pia sek z Chin...
Jesz cze raz po wtó rzę: je że li sam za -
ma wia ją cy nie po tra fi oce nić re al no ści
ce ny, to mo że sko rzy stać z po mo cy fa -
chow ca. Trze ba bo wiem mieć na uwa -
dze jesz cze je den prze pis, który wska -
zu je na od po wie dzial ność za ma wia ją -
ce go. Otóż ar ty kuł 231 Ko dek su kar -
ne go mó wi: funk cjo na riusz pu blicz ny,
któ ry prze kra cza jąc swo je upraw nie -
nia lub nie do peł nia jąc obo wiąz ków
dzia ła na szko dę in te re su pu blicz ne go
lub pry wat ne go pod le ga ka rze wol no -
ści do lat trzech. Czy w tym wy pad ku,
dzia ła jąc na szko dę firm, urzęd ni cy
do peł ni li swe go obo wiąz ku czy nie? 

– Z punk tu wi dze nia urzęd ni ka, mo -
żna by po wie dzieć od wrot nie: czy pro -
sząc się wręcz o pod nie sie nie ce ny,
urzęd nik nie bę dzie dzia łał na szko dę
pu blicz ną? 

– Urzęd ni cy bo ją się kon se kwen cji
kon tro li, w któ rych or ga ny kon tro l ne
mo gły by za rzu cić – co czę sto się
w prze szło ści zda rza ło – że urzęd nik
wy bie ra jąc ofer tę naj ko rzyst niej szą,
czy li dro ższą od naj tań szej na ra ził
stro nę pu blicz ną na stra ty. Chciał bym
jed nak za uwa żyć, że w ar ty ku le 91
Pra wa za mó wień pu blicz nych jest mo -
wa, że wy bie ra się nie naj tań szą, lecz
naj ko rzyst niej szą ofer tę. Nie jest tak,
że in we stor wy bie ra jąc ofer tę z naj ni -
ższą ce ną chro ni in te res pu blicz ny.
Jest wręcz od wrot nie. Skut ki wy bo ru
naj tań szych, a nie naj ko rzyst niej szych

Podstawowy błąd, który został
u nas popełniony, polega
na tym, że umożliwiono

przystępowanie
do przetargów firmom, 
które nie były do tego

przygotowane. Nie należy się
dziwić menedżerom, że

szukają nowych rynków. To
obowiązkiem zamawiającego
jest postawienie bariery, która
uniemożliwiłaby dopuszczenie
do przetargu firm, które nie są

do tego przygotowane.



ofert ob ser wu je my te raz, kie dy to ko -
lej ne ofer ty na do koń cze nie ro bót,
na wet przy uwzględ nie niu wa lo ry za -
cji, są znacz nie wy ższe od pierw szych
kwot. Wszyst kie ostat nie po now ne
wy bo ry wska zu ją na to, że skarb pań -
stwa bę dzie mu siał du żo do pła cić
do cen wy ne go cjo wa nych we wcze -
śniej szych prze tar gach. 

Pod su mo wu jąc, przy czy ny obec nej
złej sy tu acji na ryn ku dro go wym to
przede wszyst kim po sta wa za ma wia -
ją ce go, któ ry nie pra wi dło wo przy go -
to wał pro ce du rę, źle okre śla jąc ter mi -
ny za koń cze nia in we sty cji, nie ma ją ce
nic wspól ne go z ter mi na mi wy ni ka ją -

cy mi z tech no lo gii. Po dru gie, ab so -
lut ny brak we ry fi ka cji pod mio tów
przy stę pu ją cych do prze tar gu, któ ry
spo wo do wał, że do prze tar gu mo gły
przy stę po wać fir my w ogó le do te go
nie przy go to wa ne. Ko lej na przy czy -
na to peł na to le ran cja cen, któ re by ły
nie re al ne oraz nie ko rzy sta nie z obo -
wią zu ją cych prze pi sów w tym za kre -
sie. Do te go trze ba do dać brak współ -
pra cy z wy ko naw cą pod czas re ali za cji
in we sty cji, czy li nie sto so wa nie za sa dy,

że za re ali za cję in we sty cji od po wie -
dzial ni są wspól nie in we stor z wy ko -
naw cą, jed nak ze wska za niem na in -
we sto ra. Wy ko naw ca mo że pro po no -
wać ró żne roz wią za nia. To in we stor
jest po li cjan tem, któ ry nie do pusz cza
do nie pra wi dło wo ści na pla cu bu do -
wy, dla te go nie mo że na przy kład to -
le ro wać nie zgło szo nych pod wy ko -
naw ców. To są przy czy ny obec ne go
sta nu rze czy. 

– Jak się pa trzy jak obec nie wy glą da -
ją re la cje mię dzy wy ko naw ca mi in we sty -
cji dro go wych i stroną zamawiającą, to
od no si się wra że nie, że po le ga ją one wy -
łącz nie na prze rzu ca niu się wi ną. 

– W ja ki spo sób ze so bą roz ma wia -
my, po ka zu je taki przy kład. Sej mo wa
pod ko mi sja ds. dro go wnic twa i trans -
por tu pod no wym prze wod nic twem
po sła Je rze go Szmi ta już trzy ra zy ob -
ra do wa ła w spra wie zba da nia przy -
czyn opóź nień przy bu do wie au to -
strad A1 i A4. Co się oka zu je? Ze
słów przed sta wi cie li GDD KiA wy ni -
ka, że wła ści wie żad nych opóź nień nie
ma. Nie ma żad nych opóź nień
przy bu do wie au to strad! 

Sko ro pa dło stwier dze nie, że żad -
nych opóź nień nie ma, to za py ta łem
jak to fak tycz nie jest, bo je śli sku pi my
się tyl ko na dwóch od cin kach, to
na przy kład: na au to stra dzie A1 od ci -
nek Czer nie wi ce -Brze zie – pier wot ny
ter min ukoń cze nia to był wrze -
sień 2012, a za koń cze nie prze wi dy wa -
ne jest obec nie na li sto pad 2013. Od -
ci nek Brze zie -Ko wal rów nież za kła -
da ny ter min ukończenia był we wrze -
śniu 2012, a od ci nek bę dzie skoń czo -
ny nie prę dzej jak w li sto pa dzie 2013.
Od ci nek Stry ków-Tu szyn, gdzie jest
prak tycz nie ze ro we za an ga żo wa nie,
miał być skoń czo ny w sierp niu przy -
szłe go ro ku, a bę dzie naj wcze śniej
w czerw cu 2014. Po dob nie jest na au -
to stra dzie A4. To jak to jest? 

Stwier dzi łem więc na jed nym z po -
sie dzeń tej pod ko mi sji, że prak tycz nie
nie znam przy pad ku, by ja kaś in we -
sty cja, gdzie in we sto rem by ła GDD -
KiA by ła ukoń czo na w ter mi nie. Te
sło wa wy wo ła ły bu rzę. Stwier dzo no,
że bę dzie na nie pi sem na od po -
wiedź. I by ła. Na pi sa no w niej, że nie
mam ra cji, bo przy kła dem na ter mi -
no we za koń cze nie in we sty cji jest
choć by A2! Prze cież to jest śmiesz ne!
Da lej wy ja śnio no mi, że wa run ki kon -
trak tu de fi niu ją czas na ukoń cze nie
i okre śla ją ter min, w któ rym in we sty -
cja po win na zo stać ukoń czo na,
a w szcze gó ło wych wa run kach kon -
trak tu ist nie je sze reg klau zul upraw -
nia ją cych wy ko naw cę do przed łu że -
nia ter mi nu na ukoń cze nie. A po nie -
waż ta ki ter min zo sta nie od po wied nio
przed łu żo ny, nie mo żna mó wić, że
zre ali zo wa nie in we sty cji w przed łu żo -
nym, przy zna nym wy ko naw cy cza sie
jest nie ter mi no wym zre ali zo wa niem
ro bót. Zgod nie z tą lo gi ką, po in for -
mo wa no mnie za tem, że do od cin -
ków, któ re zo sta ły zre ali zo wa ne w ter -
mi nie za li czyć mo żna m.in. po szcze -
gól ne od cin ki au to stra dy A2 Stry ków -
-Ko no to pa, po szcze gól ne od cin ki Au -
to stra dy A1 Ko wal -Stry ków... Prze -
cież to bez czel ność. 

Pod czas tych prac, w któ rych
uczest ni czy my, za uwa ży li śmy jed no:
że tam, gdzie wi nę po no si za ma wia ją -
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Jeśli nie będzie rewolucji w sferze tworzenia budżetu, to nie ma szans na sensowną 
realizację inwestycji drogowych. Tu potrzebne są decyzje: czy budujemy tarcze rakietowe, 

czy czołgi, czy drogi – mówi Wojciech Malusi

Fo
t. 
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cy, wszyst kie ter mi ny są przed łu ża ne
– mo wa o okre śle niu nie re al ne go ter -
mi nu za koń cze nia bu do wy, błę dach
pro jek to wych itd. Na to miast je że li by -
ły by ja kieś przy czy ny po stro nie wy ko -
naw cy, to już jest zu peł nie ina czej.
Z dru giej stro ny za uwa żam pew ne na -
miast ki, z któ rych by wy ni ka ło, że
GDD KiA jed nak chce się po ro zu -
mieć z wy ko naw ca mi. 

– Cią gle mó wi my o GDD KiA. Czy to
zna czy, że na kon trak tach re ali zo wa -
nych przez sa mo rzą dy nie ma ta kich
pro ble mów? 

– Nie do koń ca tak jest. Znam przy -
kła dy, że przez biu ro kra tycz ne po dej -
ście do spraw in we sty cji ta kże na dro -
gach sa mo rzą do wych wy ko naw ca
upa dał. Cho ciaż są i do bre przy kła dy
w re ali za cji in we sty cji, na le ży do nich
z pew no ścią Za rząd Dróg Wo je wódz -
kich w Ka to wi cach. Jed nak nie mó -
wie nie o pro ble mach na dro gach sa -
mo rzą do wych wy ni ka głów nie z te go,
że nie ma tam tak du żych prze tar gów
jak na dro gach kra jo wych.

– Ja ka jest sy tu acja w bra nży, do któ -
rej na pły nę ło ty le firm z in nych ga łę zi? 

– Tych firm spo za bra nży już pra wie
nie ma. Te, któ re by ły tu przez ca ły
czas, po mi mo strat po sta ra ją się,
przy zmniej szo nym za trud nie niu,
utrzy mać na ryn ku i cze kać co bę dzie
da lej. Ale to cze ka nie, je że li nie bę -
dzie uchwa lo ny bu dżet eu ro pej ski
na la ta 2014-2020, bę dzie wpły wa ło
na fir my bar dzo ne ga tyw nie. Mu si my
zdać so bie spra wę, że bez unij ne go
bu dże tu trud no w ogó le mó wić
o przy miar kach na na stęp ne in we sty -
cje. Bo le je my też nad tym, że w spo -
sób dra stycz ny zmniej szo no do fi nan -
so wa nie in we sty cji na dro gach sa mo -
rzą do wych – cho dzi o „sche ty nów ki”.
To po wo du je, że wie lu fir mom, tzw.
po re jo now skim zaj rza ło w oczy wid -
mo upa dło ści. 

Na po cząt ku ro ku za pro po no wa li -
śmy z ko lei Ge ne ral ne mu Dy rek to ro -
wi Dróg Kra jo wych i Au to strad, by
pod jął ini cja ty wę usta wo daw czą
w spra wie zmia ny usta wy o au to stra -
dach płat nych oraz Kra jo wym Fun du -
szu Dro go wym tak, by ze środ ków

KFD mo żna by ło fi nan so wać rów nież
utrzy ma nie dróg. Dy rek cja przy ję ła
ten po mysł i pró bo wa ła się z nim
prze bić, ale na ra zie od po wiedź jest
ne ga tyw na. 

– Obec nie od czu wa my sku tek te go, że
fi nan so wa nie in we sty cji dro go wych
opie ra się nie mal wy łącz nie na środ kach
unij nych – nie ma bu dże tu unij ne go, to
nie ma pie nię dzy.

– Co naj gor sze, nie bę dzie my mie li
na wet pie nię dzy na do pła ty do środ -
ków unij nych. Z na szych wy li czeń wy -
ni ka, że pro gram bu do wy dróg kra jo -
wych i au to strad na la ta 2008-2013 nie
za mknie się z po wo du bra ku pie nię -
dzy, któ re mu szą po cho dzić z na sze go
bu dże tu. 

Fi nan so wa nie dro go wnic twa w Pol -
sce mu si uwzględ niać kil ka źró deł,
przy czym ba zę po win ny sta no wić
środ ki z bu dże tu. Na dal twier dzę, że
aby w cią gu 10-15 lat ja kość na szych

dróg i ulic by ła po rów ny wal na z mi ni -
mal nym po zio mem ja ki jest w kra jach
za chod nich, to przez te 15 lat pań stwo
pol skie po win no obo jęt nie z ja kich
źró deł prze zna czać na drogi rocz nie
ok. 25 mld zł. My ślę tu o wy dat kach
na wszyst kie dro gi pu blicz ne, ta kże
sa mo rzą do we – w pro por cjach po -
wiedz my 20 mld kra jo we, 5 mld sieć
sa mo rzą do wa. 

Je śli nie bę dzie re wo lu cji w sfe rze
two rze nia bu dże tu, to nie ma szans
na sen sow ną re ali za cję in we sty cji
dro go wych. Tu po trzeb ne są de cy zje:
czy bu du je my tar cze ra kie to we, czy
czoł gi, czy dro gi. To kwe stia wy bo ru,
czy ar mia ma co ro ku otrzy my wać
z bu dże tu pra wie 2 proc., czy mniej,
a resz tę bę dzie my prze zna czać
na dro gi. Ta kże re for ma KRUS mo -
gła by spo wo do wać prze ka zy wa nie
więk szych środ ków bu dże to wych
na dro gi niż do tych czas.

Uwa żam, że wiel kość środ ków
prze zna cza nych na dro gi z bu dże tu
po win na od po wia dać ok. 1 proc.
PKB. W tym ro ku, po dob nie jak
i w przy szłym by ło by to ok. 14 mld zł.
Bra ku je więc jesz cze co naj mniej
ok. 10 mld zł. Je śli za ło ży my, że
na naj bli ższe sied mio le cie do sta nie my
z Unii 40-45 mld zł, to mie li by śmy do -
dat ko we 6-7 mld zł rocz nie, a więc
łącz nie środ ki z bu dże tu plus unij ne
da ły by ok. 21 mld. Na po zo sta łą kwo -
tę al bo na le ża ło by szu kać in we sto rów
pry wat nych, się gnąć po PPP, al bo
do kre dy tów z in sty tu cji eu ro pej skich
ty pu EBI, EBOR. Wów czas ta in ży -
nie ria fi nan so wa się za mknie. 

Trze ba oczy wi ście jesz cze wy pra co -
wać za sa dy fi nan so wa nia dróg sa mo -
rzą do wych. Być mo że wte dy sa mo -
rząd z do cho dów wła snych mógł by za -
pew nić wię cej niż do tej po ry. Je śli to
bę dzie zre ali zo wa ne, mo że my my śleć
o do go nie niu Eu ro py w cią gu 15 lat. 

– Ma my tym cza sem in ny po mysł
na fi nan so wa nie m.in. in we sty cji dro go -
wych, pod na zwą „In we sty cje pol skie”.
Co Pan o nim my śli?

– Je że li ma po wstać ko lej na agen -
da rzą do wa – „In we sty cje pol skie”
– to nie ro zu miem w tym ukła dzie ro -

Finansowanie drogownictwa
w Polsce musi uwzględniać
kilka źródeł, przy czym bazę

powinny stanowić środki
z budżetu. Nadal twierdzę, 
że aby w ciągu 10-15 lat

jakość naszych dróg i ulic była
porównywalna z minimalnym
poziomem jaki jest w krajach
zachodnich, to przez te 15 lat

państwo polskie powinno
obojętnie z jakich źródeł

przeznaczać na drogi 
ok. 25 mld zł rocznie. 
Myślę tu o wydatkach

na wszystkie drogi publiczne,
także samorządowe

– w proporcjach powiedzmy
20 mld krajowe,

5 mld sieć samorządowa.



li Kra jo we go Fun du szu Dro go we go.
Ale mo że war to przy tej oka zji za sta -
no wić się nad spo so bem za rzą dza nia
fun du sza mi i in we sty cja mi dro go wy -
mi? Być mo że by ło by le piej dla na szej
bra nży, gdy by stwo rzo no jed ną in sty -
tu cję za rzą dza ją cą du ży mi in we sty -
cja mi o na zwie np. wła śnie „In we sty -
cje pol skie”, re zy gnu jąc jed no cze śnie
z KFD, któ ry jest na po zio mie wy -
dzia łu w Ban ku Go spo dar stwa Kra jo -
we go, za tem do na czel ni ka wy dzia łu
przy cho dzi ja ko pe tent Ge ne ral ny
Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Do brze by by ło, by w jed nych
rę kach by ły sku pio ne wszyst kie wa -
żne in we sty cje w Pol sce, w tym in fra -
struk tu ral ne, bo pe wien szy nel, za sa -
dy, po win ny obo wią zy wać wszyst kie
bra nże – ener ge tycz ną, ko le jo wą,
dro go wą i ka żdą in ną. Wów czas spra -
wy zwią za ne z in we sty cja mi mo gły by
być prze ka za ne do te jże agen dy, na -
to miast GDD KiA zo sta ła by od cią żo -
na od spraw in we sty cyj nych, a zaj mo -
wa ła by się za gad nie nia mi, na któ rych
się do brze zna, czy li utrzy ma niem,
za rzą dza niem i ad mi ni stro wa niem

dróg. Są dzę, że je śli wszyst kie spra wy
zwią za ne z dro ga mi sku pi ło by się
w jed nych rę kach, to dla dróg by ło by
le piej. 

Po trze bu je my zmian, któ re spo wo -
do wa ły by udro żnie nie funk cjo no wa -
nia dro go wnic twa. Za dam mo że kon -
tro wer syj ne py ta nie: ja ką ro lę w obec -
nej sy tu acji speł nia mi ni ster stwo
trans por tu i czy ono w ogó le jest po -
trzeb ne? Czy mi ni ster pod pi su je kon -
trak ty? Nie. Ro bi to ge ne ral ny dy rek -
tor. Czy dys po nu je środ ka mi fi nan so -
wy mi? Nie, bo dys po nu ją ni mi mi ni -
stro wie fi nan sów i roz wo ju re gio nal -
ne go. Sto ję na sta no wi sku, że dro gi
i trans port za wsze by ły bli żej go spo -
dar ki, a mi ni ster stwo go spo dar ki
w hie rar chii wa żno ści spraw za wsze
bę dzie o wie le wy żej niż trans por tu.
Na to miast je że li pre mie ro wi i rzą do -
wi za le ży na dro gach, to spra wy do ty -
czą ce in we sty cji dro go wych po wi nien
ko or dy no wać ktoś na po zio mie peł -
no moc ni ka rzą du, kto był by part ne -
rem do roz mo wy z mi ni strem fi nan -
sów, czy z mi ni strem roz wo ju re gio -
nal ne go. 

– Pro szę jesz cze po wie dzieć czy
w obec nej sy tu acji bra nża dro go wa jest
po dzie lo na? Czy w ob li czu pro ble mów
mó wi jed nym gło sem?

– Je dy nym po zy tyw nym efek tem te -
go tra gicz ne go sta nu jest to, że bra nża
co raz czę ściej za czy na mó wić jed nym
gło sem. Po nie waż pro ble my, któ re
kie dyś obej mo wa ły ma łe i śred nie fir -
my, prze nio sły się rów nież na du że.
Więk sze przed się bior stwa stwier dzi ły,
że bez współ dzia ła nia z fir ma mi, któ -
re w du żej mie rze wy ko nu ją ro bo ty,
ich byt na ryn ku jest ogra ni czo ny
i istnieje gro źba wy pad nię cia z nie go. 

Wo lał bym jed nak, by fir mom dzia -
ło się le piej, a Ogól no pol ska Izba Go -
spo dar cza Dro go wnic twa peł ni ła ro lę
po śred ni ka mię dzy du ży mi i ma ły mi
for ma mi i in te gro wa ła je w suk ce sie,
a nie w po ko ny wa niu po ra żek. Chciał -
bym, by śmy mie li kło po ty wy ni ka ją ce
z do bro by tu, a na wet ry wa li za cję, ale
nie na ra żą co ni skie ce ny, lecz na ja -
kość ro bót.

– Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła ELŻBIE TA PA ŁYS

Listopad 2012 7


