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                              Informacja prasowa - Stadion Narodowy – ugoda  

 

 PBG SA zawarło ugodę w sprawie rozliczenia budowy Stadionu Narodowego  

w Warszawie. Skarb Państwa – inwestor budowy Stadionu Narodowego oraz inne 

podmioty współuczestniczące w budowie Stadionu Narodowego zrzekły się wobec 

Spółki roszczeń. Spółka na zasadzie wzajemności zrzekła się roszczeń wobec Skarbu 

Państwa i ww. podmiotów.  

 

   Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sportu i Turystyki (dalej „Skarb 

Państwa”), Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska SA 

w upadłości likwidacyjnej,  spółki Alpine Bau Deutschland AG in Insolvenz, Alpine Bau 

GmbH in Insolvenz, Alpine Construction Polska Sp. z o.o , (dalej Alpine)  spółki SNG 

Instalacje Sp. z o.o., SW Instalacje Sp. z o.o., RW Polska Sp. z o.o. (dawniej Imtech 

Polska Sp. z o.o. – dalej łącznie „Imtech”), spółki ELEKTROBUDOWA SA, Qumak SA, 

Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. zrzekły się wobec Spółki na zasadzie wzajemności 

wszelkich  roszczeń związanych z budową  Stadionu Narodowego w Warszawie wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą  

 

 Ugoda, którą dziś zawieramy, mogła zostać zawarta już w 2012 roku, tylko wówczas, 

mimo, że parafowały ją strony umowy, na jej zawarcie nie zgodzili się decydenci.  

W efekcie, Spółki z Konsorcjum musiały złożyć wnioski o upadłość, w naszym 

przypadku, oznaczało to zarazem np. konieczność przerwania budowanych przez 

Hydrobudowę i PBG  dróg i odcinków Autostrad. Nie mam wątpliwości, że udałoby się 

je dokończyć, podobnie jak dokończyliśmy budowę Terminalu LNG  -  powiedział Jerzy 

Wiśniewski, Prezes Zarządu i Główny Akcjonariusz PBG SA.  To, że ugodę zawarto, 

zawdzięczamy woli rządzących, by ten spór rozwiązać i nie narażać Skarbu Państwa 

na jeszcze większe koszty. Bo mimo, że ugoda znosi wzajemne roszczenia, dla mnie jest 
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dowodem na to, że mieliśmy rację,  że w sądowym postępowaniu Wykonawcy nie 

byliby bez szans. Już w postępowaniu naprawczym PBG, Sąd odrzucił wnioski NCS, 

które zgłosiło swoje roszczenia do listy wierzytelności. Szkoda tylko, że sukces Polski jako 

organizatora Euro 2012, firmy które wchodziły w skład Konsorcjum okupiły likwidacją.  

 

 W likwidacji są obecnie zarówno Hydrobudowa, należąca do PBG, jak i Alpine. Od tej 

ostatniej PBG przejęło funkcję lidera Konsorcjum w 2011roku. 

 

 To był czas, kiedy ówczesny lider powiedział „dość” kolejnym zmianom w projekcie, 

błędom i opóźnieniom w dostarczanej dokumentacji, żądał też stanowczo rozliczenia 

dodatkowych prac i powrotu do prowadzenia budowy zgodnie z ustalonymi 

zasadami – wspomina Jerzy Wiśniewski – Zaproszono mnie wtedy do Warszawy  

i zapytano, czy polska firma weźmie na siebie ciężar liderowania budowie, bo inaczej, 

może się okazać, że Stadion nie będzie gotowy na Mistrzostwa. Zgodziłem się, ale o tej 

rozmowie później zapomniano. W efekcie, PBG okupiła budowę Stadionu finansową 

porażką. Ale dziś patrzę już tylko w przyszłość i chcę podejmować nowe wyzwania,  

a nie rozpamiętywać jak naprawdę wyglądała budowa Stadionu Narodowego.  

Ci, którzy go budowali wiedzą, że stanął na czas, a tych którzy go odwiedzają 

nieustannie zachwyca, mamy więc powody do dumy – dodaje Jerzy Wiśniewski.   

 

  Przetarg na budowę Stadionu Narodowego rozstrzygnięto 15 kwietnia 2009 roku.  

Zwycięskie Konsorcjum firm Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH i ALPINE 

Construction Polska sp. z o.o. Hydrobudowa Polska SA i PBG SA podpisało Umowę 4 

maja 2009 roku. Pierwotny termin zakończenia budowy określony został na dzień 4 

maja 2011 roku.   

 Termin od początku był bardzo napięty, dlatego każda zmiana w dokumentacji, jaką 

otrzymywali Wykonawcy, powodowała jego wydłużenie. Prac nie ułatwiały też 

warunki atmosferyczne, choć budowę prowadzono nawet w bardzo dużym mrozie.   

Na mocy porozumień zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, termin 
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przesunięto na koniec kwietnia 2012 roku, przy czym większość prac miała zostać 

ukończona w listopadzie 2011 roku, w kwietniu 2012 roku miała być gotowa murawa  

i obiekty dodatkowe. W trakcie budowy Wykonawca musiał dokonywać licznych 

korekt dokumentacji projektowej którą została dostarczona przez Zamawiającego i na 

nim spoczywał obowiązek dostarczenia prawidłowej dokumentacji projektowej 

umożliwiającej wykonanie prac w terminie. Liczba zmian w tej dokumentacji 

projektowej osiągnęła liczbę ok. 16.000 (szesnastu tysięcy). Dokumentacja 

dostarczona przez Zamawiającego, (również w opinii niezależnego audytora), miała 

szereg wad, których skutkiem były liczne przestoje, konieczność rozbiórek i ponownego 

wykonywania robót już zakończonych. Pomimo pełnego zaangażowania 

Wykonawcy, usuwanie wad projektowych trwało przez cały okres realizacji inwestycji. 

 Mimo taki istotnych wad w dokumentacji i ich skutków (przestojów, konieczności 

wykonywania robót dodatkowych) Wykonawca dotrzymał swojego zobowiązania,  

i z końcem listopada 2011 roku odbył się odbiór zasadniczej części budowy. Komisja 

Odbioru Końcowego, w skład której wchodziło 14 przedstawicieli Zamawiającego, 

potwierdziła, że roboty budowlane, montażowe i instalacyjne związane z budową 

Stadionu Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały wykonane zgodnie  

z dokumentacją techniczną, zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zgodnie  

z postanowieniami Umowy. W Protokole Odbioru Końcowego z listopada 2011 roku, 

Zamawiający potwierdził ukończenie robót pozwalające na natychmiastowe 

rozpoczęcie eksploatacji Stadionu Narodowego. Do Protokołu Odbioru Końcowego 

Zamawiający i Wykonawca załączyli oświadczenie kierownika robót o zakończeniu 

budowy Stadionu Narodowego zgodnie z Umową, warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami prawa, co zostało potwierdzone przez Głównego Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego oraz przedstawiciela Projektantów. Wykonawca przekazał 

Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą, oryginał dziennika budowy, 

dzienniki montażu wraz z wyżej wymienionym oświadczeniem kierownika budowy, 

wszystkie wymagane stanowiska organów administracji publicznej niezbędnych do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 29 listopada 2011 roku podpisano 
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Protokół Odbioru Końcowego a dzień później NCS wystąpił do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z wnioskiem o pozwolenie na 

użytkowanie, które uzyskał dnia 15 grudnia 2011 roku.  

  W toku przeprowadzania procedury odbioru końcowego zasadniczej części budowy,  

Wykonawca oraz Zamawiający zgodnie stwierdzili istnienie drobnych wad, które 

jednak nie uniemożliwiały podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a które 

Wykonawca zobowiązał się usunąć w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku, wraz  

z zakończeniem prac na murawie.   

 

Tymczasem 21 grudnia 2011 roku, a więc 6 dni po wydaniu przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzji o pozwoleniu na częściowe użytkowanie 

Stadionu Narodowego, w piśmie skierowanym do Wykonawcy członkowie 

ówczesnego zarządu NCS stwierdzili, że Protokół Odbioru Końcowego w rzeczywistości 

nie został podpisany przez Zamawiającego i stanowi on jedynie parafowany projekt, 

który nie może zostać zaakceptowany. Zaprzeczono ustaleniom poczynionym przez 

inspektorów nadzoru, działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego, które to 

czynności i ustalenia zostały jednoznacznie opisane w Protokole Odbioru Końcowego, 

podpisanym i zaakceptowanym przez przedstawicieli obu stron i na postawie których 

uzyskano  Pozwolenie na Użytkowanie.       

    Z jednej strony, wobec presji społecznej i medialnej, Zamawiający publicznie 

ogłaszał na przełomie 2011 i 2012 roku zakończenie budowy oraz dopuszczenie 

Stadionu Narodowego do użytku, łącznie z tym, że zorganizował 29 stycznia masową 

imprezę inauguracyjną, a z drugiej  podważył zakończenie budowy i na tej podstawie  

wystąpił później do Wykonawcy z żądaniem zapłaty kary umownej w związku  

z rzekomym niedotrzymaniem uzgodnionego terminu zakończenia budowy Stadionu 

Narodowego. Wciąż Jednocześnie, w ówczesnych wypowiedziach dla mediów  

a nawet w oficjalnym komunikacie prasowym, NCS stwierdził,  że zakończenie budowy 

Stadionu Narodowego nastąpiło w „rekordowo krótkim terminie” (zaledwie 32 
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miesiące od dnia zawarcia Umowy) i  jest wielkim sukcesem organizacyjnym NCS  

(komunikat prasowy  NCS z dnia 13 lutego 2012 roku).    

   6 kwietnia 2012 roku Zamawiający i Wykonawca zawarli ugodę, w której 

Zamawiający po raz kolejny jednoznacznie potwierdził fakt wprowadzenia licznych 

zmian w Dokumentacji Projektowej oraz zlecenie Wykonawcy szeregu robót 

dodatkowych. Wskutek zawarcia tego porozumienia,  strony potwierdziły, że oddanie 

w pełni funkcjonalnego Stadionu Narodowego powinno nastąpić do końca kwietnia 

2012 roku.      

 

  Pomimo tych ustaleń i wzajemnych oświadczeń stron, zawartych w porozumieniu,   

1 czerwca 2012 roku Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej za 

nie ukończenie budowy Stadionu Narodowego w terminie, w maksymalnej 

przewidzianej Umową wysokości 25% Wynagrodzenia netto, tj. 308.832.531,30 PLN.  

w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma.   

 Wezwany przez Zamawiającego do wypłaty gwarancji ubezpieczyciel, zablokował 

jednak wypłatę środków na rzecz NCS, wobec wniosku złożonego w Sądzie przez 

Wykonawców i wątpliwości sądu co do zasadności roszczeń.  

 Jednocześnie, taki stan rzeczy dał PBG podstawę do wystąpienia z roszczeniem do 

Skarbu Państwa o zapłatę za wykonane prace oraz odszkodowanie, a także ustalenie, 

że żądania od ubezpieczyciela wypłata z gwarancji jest niezasadna.   

 

 Zawarta obecnie Ugoda znosi wszelkie roszczenia stron.    

 Największym zaś absurdem całej historii ze Stadionem Narodowym jest fakt, że NCS z 

jednej strony ogłaszał sukces jego wybudowania, podczas gdy z drugiej twierdził, że 

budowa nie została ukończona i nie podpisał protokołu odbioru. W efekcie, można 

przyjąć, że goście Stadionu Narodowego i miliony widzów – gdyby przyjąć retorykę 

Zamawiającego – oglądały mecze, rozgrywane na Stadionie,  który tak naprawdę nie 

został ukończony i oddany do użytkowania.  Na szczęście został jednak wybudowany 
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z poszanowaniem wszelkich zasad, i niezależnie od faktu, że nie do końca zapłacony, 

spełnił swą rolę na Euro 2012 i spełnia ją nadal.     

 

 

Więcej informacji udziela: 

Jacek Balcer 

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 

Tel. kom. 605 470 718 

 


