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W dyskusji na temat waloryzacji cen, problemów firm wyko-
nawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych 
robót drogowych, stosujących dwie stawki podatku VAT – 8% 
i 23% w zależności od rodzaju prowadzonych robót, braku 
pracowników, trudności z dostawami kruszyw, a także wielu 
innych ważnych problemów naszej branży wzięli udział m.in. 
Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji 

Infrastruktury; Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury; Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca 
generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad; prof. Janusz 
Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mo-
stów; Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu i przewodniczący Krajowej Rady Zarządców 
Dróg Powiatowych. 

Swoimi uwagami na temat stanu polskiego drogownictwa 
oraz wagi wspólnego działania podzielili się z uczestnikami 
Walnego Zgromadzenia również przedstawiciele stowarzyszeń 
branżowych, z którymi Izba ściśle współpracuje: Jan Styliński, 
prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, 
i Andrzej Wyszyński, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. 

Oprócz podjęcia wielu istotnych uchwał i przyjęcia wolnych 
wniosków odbyło się również pierwsze posiedzenie nowo wy-
branej Rady Izby, podczas której wybrano Prezydium Rady 
w składzie: prezydent Krystyna Łazarz, PRD Nowogard SA, 
Nowogard; wiceprezydenci: Franciszek Kosiorowski, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów; Waldemar 
Ostrowski, Planeta Sp. z o.o., Warszawa; członkowie: Mieczysław 
Chmielewski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 
Zwoleń; Erwin Filipczyk, Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., 
Krapkowice; Przemysław Klonowski, Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski; Jan Ma-
litowski, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA, Kalisz.

Nowe władze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Polimex-Mostostal ma nowego prezesa

Od 11 maja 2018 r. zarząd Polimeksu-Mostostalu SA składa się 
z Krzysztofa Figata, prezesa, Macieja Korniluka, wiceprezesa ds. 
finansowych, oraz Przemysława Janiszewskiego, wiceprezesa 
ds. operacyjnych.

„Bardzo mnie cieszy zaufanie Rady Nadzorczej i powierzenie 
mi funkcji prezesa zarządu Polimeksu-Mostostalu. Chciałbym 
jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę. Jest 
to ważny etap w mojej karierze zawodowej i ogromna odpo-

wiedzialność. Będę miał zaszczyt kierować spółką giełdową 
i jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Planuję 
kontynuować rozpoczęte już wcześniej działania. Dołożę wszel-
kich starań, aby zrealizować postawione przede mną cele na 
najwyższym poziomie” – powiedział Krzysztof Figat.

Nowy prezes jest inżynierem i menedżerem z wieloletnim 
stażem w największych przedsiębiorstwach z branży ener-
getycznej w Polsce. Jest ekspertem w dziedzinie zarządza-
nia, ekonomii i szeroko rozumianych finansów przedsiębior-
stwa. Przed powołaniem do zarządu Polimeksu-Mostostalu 
pełnił funkcję prezesa zarządu Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. 
Był odpowiedzialny m.in. za dokończenie budowy bloku 11 
o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, rozpoczęcie pro-
jektu budowy bloku gazowo-parowego zasilanego gazem ze 
zgazowania węgla. Wcześniej pracował w PGNiG Termika SA 
jako wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych, gdzie poza 
finansami nadzorował proces przygotowania budowy bloku 
gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań o mocy elektrycz-
nej 497 MW i maksymalnej mocy cieplnej 326 MW. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1993 r. w Przedsiębiorstwie Energe-
tycznym w Siedlcach Sp. z o.o., w którym przez dziewięć lat 
pełnił funkcję prezesa zarządu. Krzysztof Figat jest absolwentem 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności 
elektroenergetyka oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności ekonomika 
i organizacja produkcji.

26 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Polimeksu-Mosto-
stalu SA podjęła decyzję o powołaniu w skład zarządu 
spółki Krzysztofa Figata, a 11 maja powierzyła mu funk-
cję prezesa zarządu.

26 kwietnia 2018 r. w Krakowie z udziałem licznej re-
prezentacji członków oraz zaproszonych gości odbyło 
się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospo-
darczej Drogownictwa, podczas którego zostały omó-
wione najważniejsze problemy nurtujące środowisko 
drogowców.


