Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Żaryna
na 39. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Jestem, Panie Ministrze, jednym z sygnatariuszy oświadczenia wspólnego, które przesyłają do Pana
Ministra senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. To oświadczenie wspólne jest związane z naszą wspólną
troską dotyczącą tego, że zgłaszają się do nas, do naszych biur, właściciele firm budowlanych bardzo mocno
pokrzywdzonych w związku z kontraktami, które były prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad. Są to firmy, które zostały doprowadzone do ruiny.
Do tej pory moglibyśmy mówić, że doprowadzone do ruiny tylko i wyłącznie przez poprzednie rządy,
czyli koalicję PO – PSL. Niestety, dziś trzeba powiedzieć, że również obecne kierownictwo, a więc i Pan,
Panie Ministrze, nie może zdjąć z siebie odpowiedzialności za kondycję tych firm, ponieważ minęło już
sporo czasu od momentu, kiedy przejął Pan resort, o którym tu mowa.
W tym wspólnym oświadczeniu, które zostało złożone, brakuje jednego wątku, który chciałbym
potraktować jako moje własne, osobne pytanie. Mianowicie bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy jest
możliwa lepsza komunikacja między dwoma resortami, to znaczy resortem Pańskim, Panie Ministrze,
a resortem sprawiedliwości. Oto bowiem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w jednym ze swoich
ostatnich wywiadów, zamieszczonym w jednym z tygodników ogólnopolskich, na pytanie o oszustwa
związane z budową dróg i autostrad odpowiedział jednoznacznie: „Jestem zszokowany plagą oszustw wobec
średnich i drobnych przedsiębiorstw. Wiele firm nie tylko przy okazji budowy dróg i autostrad zostało
skrzywdzonych, oszukanych, zniszczonych. I można odnieść wrażenie, że państwo polskie to tolerowało, bo
liczyło się tylko z najsilniejszymi, tylko z oligarchami, których noszono w lektykach. I chociaż Donald Tusk
często się do tych przedsiębiorstw odwoływał, to na co dzień traktowano ich jak ludzi gorszej kategorii”.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, działać tak, aby nie zamieniano w przyszłości nazwiska Donalda Tuska
na nazwisko Andrzeja Adamczyka.
Jan Żaryn

