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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/029 - Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Kontrolerzy 1. Ryszard Ostaszewski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr KIN/11/2016 z dnia 23 maja 2016 r.  

2. Jerzy Bazylewicz, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/13/2016 
z dnia 27 maja 2016 r. 

3. Kazimierz Cymerys, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/12/2016 
z dnia 25 maja 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 

kontrolowana 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, 
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa (dalej także: Zakład lub ZLK W-wa). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Tadeusz Wojdat, p.o. Dyrektora Zakładu od dnia 24 maja 2016 r., wcześniej 
w okresie objętym kontrolą Dyrektorem Zakładu był Mirosław Łoziński (od 1 grudnia 
2013 r. do 23 maja 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Zakładu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach  
i przejściach kolejowo- drogowych w objętym kontrolą okresie lat 2015-2016 (I poł.). 

O wydaniu powyższej oceny zadecydowały: negatywna ocena cząstkowa obszaru 
wykonywania zadań w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli przejazdów 
na liniach kolejowych oraz obiektów inżynierskich oraz pozytywne mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości oceny cząstkowe działań w dwóch skontrolowanych 
obszarach: utrzymania i stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych oraz 
obiektów inżynieryjnych służących do przeprowadzania ruchu pieszego przez tory 
kolejowe, a także prowadzenia dokumentacji eksploatacyjno-technicznej przejazdów 
i przejść przez tory kolejowe. Pozytywnie oceniono natomiast wykonywanie zadań 
w obszarach: finansowania budowy, przebudowy, remontu przejazdów i kolejowych 
obiektów inżynieryjnych, a także działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
na przejazdach kolejowych. 

O obniżeniu ocen cząstkowych zadecydowały stwierdzone w kontroli 
nieprawidłowości, polegające w szczególności na: 

− niewykonywaniu okresowych kontroli, o których mowa art. 62 ust. 1 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2 – w 2015 r. nie przeprowadzono rocznej 
kontroli okresowej 46% urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) 
wbudowanych na przejazdach kolejowo-drogowych oraz nie zaplanowano 
kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla 164 urządzeń 
spośród 224 zamontowanych na przejazdach drogowo-kolejowych; 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
2  Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej: ustawa Prawo budowlane.  
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− nierzetelnym prowadzeniu metryk przejazdowych (dla wszystkich przejazdów 
poddanych oględzinom); 

− nieuaktualnieniu iloczynu ruchu dla siedmiu przejazdów; 
− złym stanie technicznym należących do Zakładu obiektów inżynierskich  

i przejazdów klejowo-drogowych (m.in. brak lub nieprawidłowe oznakowanie 
przejazdów, brak pełnej widoczności nadjeżdżających pociągów). 

NIK pozytywnie ocenia prowadzoną od 2005 r. przez Zakład kampanię społeczną 
pn. „Bezpieczny przejazd”, a także współpracę z Komendą Regionalną Straży 
Ochrony Kolei w Warszawie w zakresie działań prewencyjnych eliminujących 
korzystanie z tzw. „dzikich przejść”3. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna przejazdów  
i przejść przez tory kolejowe 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym4, Zakład jest jednostką organizacyjną PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., który w ramach działalności utrzymuje czynne linie 
kolejowe oraz inne elementy infrastruktury kolejowej w ciągłej sprawności 
technicznej i eksploatacyjnej, zapewniającej bezpieczeństwo i jakość ruchu 
kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami 
wewnętrznymi. Obszar działania Zakładu określony został w Decyzji Nr 19/2014  
z dnia 17 września 2014 r., Decyzji Nr 23/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz Decyzji 
Nr 12/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie i obejmował łącznie 509,578 km dwutorowych 
linii kolejowych oraz 200,815 km jednotorowych linii kolejowych. W ewidencji 
Zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. ujęto 319 przejazdów kolejowo-
drogowych, 43 przejść podziemnych pod torami, 12 kładek nad torami oraz  
13 wiaduktów i tuneli z wydzielonym ciągiem dla ruchu pieszych. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 417, 433) 

W toku przeprowadzonego objazdu sprawdzającego linii kolejowej nr 001  
na odcinku Warszawa Centralna – Żyrardów (km od 0,354 do 43,142) oraz na linii 
kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska – Zielonka (km od 0,062 do 9,943) ustalono,  
że na badanych odcinkach znajdowały się przejazdy kolejowo-drogowe oraz obiekty 
inżynierskie zaewidencjonowane w ZLK W-wa.  

(dowód: akta kontroli str. 772-774, 1261-1262) 

Na terenie działania Zakładu znajdowały się trzy linie kolejowe z zawieszonym 
ruchem pociągów: 
− linia kolejowa nr 028 Wieliszew – Zegrze od km 0,085 do km 3,639, 

− linia kolejowa nr 844 Warszawa Antoninów (RE10) – Warszawa Antoninów 
(R20) od km 0,059 do km 0,701, 

− linia kolejowa nr 921 Kutno – Kutno Azory (lokomotywownia) od km 125,624  
do km 129,585. 

Powyższe linie kolejowe nadal ujęte były w „Regulaminie przydzielania tras 
pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych 
przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów”. 

(dowód: akta kontroli str. 420, 453-454) 

                                                      
3  Przejścia przez linie kolejowe w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
4  Wprowadzony Decyzją Nr 14/2014 Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 

w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. ze zm. 
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Wszystkie ww. wymienione obiekty inżynieryjne były ujęte w księgach 
rachunkowych Zakładu, natomiast przejazdy kolejowo-drogowe w księgach 
rachunkowych w ramach prowadzonej ewidencji linii kolejowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 185-187, 454) 

Dla 36 przejazdów kolejowo-drogowych ostatnie wyliczenie iloczynu ruchu miało 
miejsce w 2010 r. Z dniem 14 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie5, które w § 92 stanowi, że zarządcy drogi  
i zarządcy kolei przeprowadzą pierwsze pomiary natężenia ruchu dla istniejących 
przejazdów kolejowo-drogowych nie później niż po upływie roku od dnia wejścia  
w życie tego rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 406-411, 702-710, 749-750) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Metryki 10 przejazdów i przejść kolejowo-drogowych6 (obiektów, które zostały 
poddane oględzinom podczas kontroli) prowadzone były nierzetelnie.  
We wszystkich zbadanych metrykach brakowało pełnych danych o lokalizacji 
oznakowania (m.in. znaków W6a montowanych przez Zakład), a w połowie 
dokumentacji brakowało informacji o wszystkich znakach drogowych 
znajdujących się na przejeździe. Stan ten był niezgodny z wymogami 
określonymi w § 15 rozporządzenia ws. warunków technicznych z 2015 r., 
według których zarządca kolei sporządza, prowadzi i przechowuje metrykę.  

Ponadto zawarte w metrykach trzech przejazdów dane dotyczące największej 
dozwolonej prędkości pociągów na przejeździe (przejazdy na linii nr 033  
w km 49,956 oraz w km 53,222), liczby wypadków na przejeździe (przejazd  
na linii nr 033 w km 49,956) oraz w zakresie oznakowania przejazdu (linia nr 003 
w km 22,266), znajdujące się w biurze ZLK W-wa były niezgodne z danymi  
w metrykach przechowywanych w Sekcji Eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str. 744-746, 871-1348) 

2. Dla siedmiu (spośród 319 przejazdów kolejowo-drogowych) ostatnie wyliczenie 
iloczynu ruchu pochodziło z lat 2002-2003 oraz 2007-2009. Stan ten był 
niezgodny z wymogami określonymi w § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie7, zgodnie z którymi pomiary 
natężenia ruchu drogowego wykonywane są nie rzadziej niż co 5 lat. Zakład  
nie dokonał aktualizacji obliczeń iloczynu ruchu na podstawie danych  
o natężeniu ruchu pojazdów drogowych, ponieważ nie otrzymał ich  
od zarządców dróg. Mimo wystosowanych pism do właściwych zarządców dróg 
przypominających o upływie pięcioletniego okresu obowiązywania ostatnich 
badań natężenia ruchu, ZLK nie otrzymał nowych wyników. 

(dowód: akta kontroli str. 749-750) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
                                                      
5  Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, dalej: rozporządzenie ws. warunków technicznych z 2015 r. 
6  Dziesięciu przejazdów i przejść kolejowo-drogowych (na linii nr 003 w km 22,266, 44,127, 46,986, na linii  

nr 007 w km 8,452, 15,235, 17,377, na linii nr 009 w km 49,840, na linii nr 020 w km 1,662 oraz na linii  
nr 033 w km 49,956 i w km 53,222). 

7  Dz. U. z 1996 r., Nr 33, poz. 144, rozporządzenie zostało uchylone z dniem 14 listopada 2015 r. przez 
rozporządzenie ws. warunków technicznych z 2015 r. 
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2. Okresowe kontrole przejazdów na liniach kolejowych 
oraz obiektów inżynierskich 

Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub 
zarządca obiektu budowlanego powinien w czasie ich użytkowania poddawać go 
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego oraz okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. 

Główny Inżynier Zakładu opracował na 2015 r. i na 2016 r. harmonogramy zadań 
dla inspektorów diagnostów ds. obiektów mostowych przeprowadzających kontrole 
okresowe obiektów inżynieryjnych. Plany te zostały zatwierdzane przez Dyrektora 
ZLK W-wa. Również dla przejazdów kolejowo-drogowych Główny Inżynier 
opracował na lata 2015 i 2016 harmonogramy zadań dla inspektorów diagnostów 
ds. nawierzchni i podtorza. W ramach kontroli okresowej linii kolejowej przejazdy 
kolejowo-drogowe podlegały ocenie. Harmonogramy te były zatwierdzane przez 
Dyrektora ZLK W-wa. 

(dowód: akta kontroli str. 585-626, 662-669) 

Kontrole okresowe obiektów inżynierskich były wykonywane przez pracowników 
Zakładu posiadających uprawnienia budowlane w specjalności mostowej; linie, 
węzły i stacje kolejowe oraz posiadających zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Obiekty budowlane urządzeń zabezpieczenia ruchu zabudowane  
na przejazdach kolejowo-drogowych były kontrolowane przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania 
ruchem kolejowym.  

 (dowód: akta kontroli str. 96-100, 541-544, 734) 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca jest 
obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego 
niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, 
książkę obiektu budowlanego. Dla skontrolowanych dziewięciu obiektów 
budowlanych były prowadzone książki obiektu budowlanego. 

 (dowód: akta kontroli str. 286-312, 322-338, 346-372, 376-379, 557-584) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Na zarządzanych przez Zakład przejazdach kolejowo-drogowych nie były 
prowadzone kontrole okresowe stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia 
ruchu (srk) zabudowanych na przejazdach kolejowo-drogowych. Ustalono,  
że w 2015 r. spośród 224 obiektów budowlanych srk nie wykonano 103 rocznych 
kontroli okresowych. Spowodowane to było udziałem Głównego Inżyniera oraz 
inspektorów diagnostów w częstych odbiorach robót inwestycyjnych oraz 
udziałem w spotkaniach dotyczących systemu GSMR. Ponadto ustalono,  
że w latach 2005-2014 na linii kolejowej nr 003 dla 26 obiektów budowlanych srk 
zabudowanych na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w km 
11,092, 14,428, 15,625, 17,211, 18,880, 22,266, 26,340, 27,556, 28,451, 31,020, 
31,664, 34,296, 35,797, 36,758, 38,406, 39,327, 41,740, 44,127, 46,986, 49,295, 
51,333, 53,048, 54,920, 56,041, 56,808, 58,712, nie przeprowadzono 
corocznych kontroli okresowych. Brak przeprowadzania kontroli okresowych 
skutkował zmianą w maju 2016 r. na stanowisku Głównego Inżyniera ds. 
automatyki i telekomunikacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 369-375, 524-529, 733) 
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2. Nieprawidłowo sporządzano „Roczne harmonogramy badań diagnostycznych 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym”. W „Rocznych harmonogramach badań 
diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w 2015 r.”  
nie zaplanowano 164 kontroli urządzeń srk, spośród 224 zamontowanych  
na przejazdach drogowo-kolejowych. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi  
w PKP PLK S.A., roczne harmonogramy badań diagnostycznych urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym powinny zostać opracowane przez głównego 
inżyniera (§ 12 pkt. 6 Instrukcji diagnostyki technicznej i kontroli okresowych 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym). W ocenie Dyrektora ZLK udział 
pracowników zespołu diagnostycznego w licznych odbiorach robót 
inwestycyjnych mających miejsce m.in. na linii kolejowej nr 001, 002 i 003 
spowodował, że nie było możliwe zaplanowanie wszystkich kontroli urządzeń srk. 

(dowód: akta kontroli str. 530-540 i 733) 

3. Protokół z dnia 2 września 2015 r. z kontroli okresowej za 2015 r. kładki  
dla pieszych zlokalizowanej na linii nr 033 w km 52,315 został sporządzony 
nierzetelnie. W protokole stwierdzono m.in., że zalecenia z kontroli okresowej  
za 2014 r.8 zostały wykonane. Ustalono, że w okresie od dnia 3 sierpnia 2015 r. 
do dnia 24 września 2015 r. prowadzone były roboty remontowe, które zostały 
odebrane w dniu 2 października 2015 r. Ponadto do protokołu załączono zdjęcia 
poszczególnych elementów obiektu, które przedstawiają stan kładki dla pieszych 
już po wykonanym remoncie, a nie wg stanu z dnia 2 września 2015 r. (kiedy był 
prowadzony jeszcze remont). 

(dowód: akta kontroli str. 81, 217, 282-285 i 420-421) 

4. Dla dwóch obiektów inżynieryjnych (przejść pod torami) nie przeprowadzono 
rzetelnych kontroli okresowych. Oceny stanu technicznego obiektu dokonywano 
tylko z zewnątrz, bez obecności kontrolujących w środku tunelu. I tak: 

− dla przejścia pod torami zlokalizowanego na linii kolejowej nr 001w km 2,968, 
w 2015 r. nie dokonano corocznej oceny stanu technicznego 13 elementów 
obiektu takich jak: ściany obudowy, stropy/sklepienia, płyta denna, 
chodniki/schody, konstrukcje oporowe, izolacja oraz nie dokonano 
ostatecznej oceny obiektu. W sporządzonym w dniu 1 czerwca 2015 r. 
protokole z kontroli okresowej stwierdzono, że drzwi do tunelu przejścia 
zostały zamknięte stalowymi drzwiami oraz że obiekt przewidziany jest  
do likwidacji. W 2012 r. została wykonana rozbiórka wież i szybów windowych 
na podstawie zgłoszenia do Wojewody Mazowieckiego dokonanego przez 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.  
Od 2013 r. kontrolujący nie dokonywali oględzin tunelu od środka obiektu;  

− dla przejścia pod torami zlokalizowanego na linii kolejowej nr 002 w km 3,930, 
znajdującego się w ewidencji księgowej ZLK, w 2015 r. nie dokonano 
corocznej oceny stanu technicznego obiektu, ponieważ wejście zostało 
zamurowane. W 2012 r. została wykonana rozbiórka budynków wraz  
z szybami windowymi na podstawie zgłoszenia do Wojewody Mazowieckiego 
dokonanego przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  
w Warszawie. W 2013 r. Sekcja Eksploatacji Warszawa Wschód (obecnie 
Warszawa Centrum) dokonała ze względów bezpieczeństwa zamknięcia 
obiektu. Od 2014 r. nie było możliwości wejścia do tunelu. 

Powyższe działanie stanowiło naruszenie postanowień art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 282-285, 339-341, 711-712) 
                                                      
8  W celu realizacji zaleceń przedstawionych w protokole z kontroli okresowej w 2014 r. ZLK zawarł w dniu  

22 lipca 2015 r. umowę na wykonanie robót remontowych kładki dla pieszych na linii nr 033, w km 52,315. 
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5. Dla kolejowego obiektu inżynieryjnego, dwupoziomowego przejścia pod torami 
zlokalizowanego na linii kolejowej nr 002 w km 4,336, znajdującego się  
w ewidencji księgowej Zakładu nie przeprowadzano kontroli okresowych  
dla dolnego poziomu tunelu. Zarządca tego obiektu ograniczył się  
do przeprowadzania corocznych kontroli okresowych tylko do górnego poziomu 
tunelu, pomijając jego dolny poziom. ZLK W-wa prowadził książkę obiektu 
budowlanego, w której zawarto informacje o jego dwupoziomowej żelbetowej 
konstrukcji.  

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że dolna część tunelu jest zarządzana przez PKP 
S.A. Stwierdzenie to stoi w sprzeczności z wyjaśnieniami uzyskanymi  
od PKP S.A., zgodnie z którymi PKP S.A. nie jest zarządcą dolnego poziomu 
tunelu. 

(dowód: akta kontroli str. 76, 185, 545-567, 725, 794) 

6. W dwóch prowadzonych książkach obiektu budowlanego nie dokonywano 
wpisów o przeprowadzonych rozbiórkach. I tak: 
− w książce obiektu budowlanego dla tunelu bagażowego zlokalizowanego  

na linii kolejowej nr 001 w km 2,968, po przeprowadzonej rozbiórce szybów 
wind towarowych i częściowym zasypaniu tunelu nie ujęto wprowadzonych 
zmian w zakresie: danych technicznych charakteryzujących obiekt, 
protokołów odbioru robót rozbiórkowych oraz zawiadomienia o rozbiórce. 

− w książce obiektu budowlanego nieużytkowanego przejścia dla pieszych  
pod torami zlokalizowanego na linii kolejowej nr 002 w km 3,930,  
po przeprowadzonej rozbiórce szybów windowych nie ujęto wprowadzonych 
zmian w zakresie: danych technicznych charakteryzujących obiekt, 
protokołów odbioru robót rozbiórkowych oraz zawiadomienia o rozbiórce. 

 (dowód: akta kontroli str. 286-312, 346-361) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

3. Finansowanie budowy, przebudowy, remontu oraz 
utrzymania przejazdów oraz kolejowych obiektów 
inżynieryjnych 

Potrzeby remontowe i nakłady na utrzymanie obiektów inżynieryjnych i przejazdów 
kolejowo-drogowych były określane w oparciu o ustalenia i zalecenia wynikające  
z protokołów kontroli okresowych. 

W wyniku kontroli okresowych w 2015 r., 13 obiektów inżynierskich z wydzielonym 
ciągiem dla ruchu pieszego uzyskało oceny od 3,0 do 4,94 (w skali od 0 do 5, gdzie 
0 – stan awaryjny, 1 - stan przedawaryjny, 2- stan niedostateczny, 3 - stan 
dostateczny, 4 - stan dobry, 5 – stan bardzo dobry). 

(dowód: akta kontroli str. 405) 

Dla 43 obiektów inżynieryjnych dla ruchu pieszego pod liniami kolejowymi kontrola 
okresowa przeprowadzona w 2015 r. wykazała, że dla dwóch tuneli (pierwszy 
zlokalizowany na linii kolejowej nr 001 w km 2,968, drugi zlokalizowany na linii 
kolejowej nr 002 w km 3,930) nie sporządzono oceny punktowej, z uwagi na brak 
możliwości wykonania czynności kontrolnych (zamurowane lub zamknięte wejścia). 
Najniższą ocenę (2) uzyskało przejście pod torami zlokalizowane na linii kolejowej  
nr 003 w km 158,493. Tunel ten został zaplanowany do remontu w 2016 r. 
Pozostałe obiekty inżynierskie uzyskały oceny od 3 do 5. 

(dowód: akta kontroli str. 77) 
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Kontrola okresowa 12 obiektów inżynieryjnych (kładek dla pieszych nad liniami 
kolejowymi) przeprowadzona w 2015 r. wykazała, że wszystkie obiekty uzyskały 
ocenę w przedziale od 3 do 4, oprócz kładki dla pieszych zlokalizowanej na linii 
kolejowej nr 003 w km 80,670. Obiekt ten uzyskał ocenę 2 i był przewidziany  
do likwidacji w ramach modernizacji linii kolejowej nr 003, odcinek Swarzędz – 
Sochaczew. Kładka ma zostać zastąpiona przejściem podziemnym (realizacja 
zaplanowana na 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 79 i 239-247) 

W 2015 r. zaplanowano środki finansowe na remonty obiektów inżynieryjnych  
w wysokości 4 613 tys. zł, a wykonanie wyniosło 5 911 tys. zł. Dla przejazdów 
kolejowo-drogowych plan i wykonanie wyniosło 2 370 tys. zł. W 2016 r. plan  
na przeprowadzenie remontów obiektów inżynierskich ustalono w wysokości  
7 480 tys. zł, a na remonty przejazdów kolejowo-drogowych 1 000 tys. zł. 

Środki finansowe przydzielane ZLK W-wa na remonty były mniejsze od potrzeb.  
Z tego powodu wykonywane były najpilniejsze roboty remontowe. Szacunkowa 
wysokość środków finansowych, którą należałoby przeznaczyć na utrzymanie 
obiektów inżynieryjnych w latach 2016-2017 wynosiła dla przejść podziemnych 
11 000 tys. zł, kładek nad torami 325 tys. zł, tuneli z wydzielonym ciągiem  
dla pieszych 30 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 420, 477-482) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

4. Stan techniczny przejazdów kolejowo-drogowych oraz 
obiektów inżynieryjnych służących do przeprowadzania 
ruchu pieszego przez tory kolejowe 

W wyniku przeprowadzonych z udziałem powołanego przez NIK specjalisty oraz 
przedstawiciela ZLK W-wa oględzin 10 przejazdów kolejowo-drogowych9 oraz pięciu 
przejść nad torami10 i trzech przejść pod torami kolejowymi11, na wszystkich 
obiektach stwierdzono nieprawidłowości. Polegały one przede wszystkim  
na: nienależytym stanie technicznym obiektów inżynierskich i przejazdów kolejowo-
drogowych, braku lub nieprawidłowym oznakowaniu przejazdów (w tym znakami 
W6a), a także braku pełnej widoczności nadjeżdżających pociągów. 

 (dowód: akta kontroli str. 777-1348) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, w wyniku 
przeprowadzonych oględzin stwierdzono następujące nieprawidłowości odnoszące 
się do stanu technicznego obiektów:  

1. Brak pełnej widoczności przejazdu z posterunku dróżnika na przejeździe na linii 
nr 7 w km 8,452. Stan ten uniemożliwiał prawidłowe wykonywanie obowiązków 
przez dróżnika. Zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 2 i § 13 ust. 2 Instrukcji 
obsługi przejazdów kolejowo-drogowych Ir-7, do obowiązków dróżnika 

                                                      
9  Na linii kolejowej nr 003 w km 22,266, 44,127,46,986, na linii kolejowej nr 007 w km 8,452, 15,235, 17,377, 

na linii kolejowej nr 009 w km 49,840, na linii kolejowej nr 020 w km 1,662, na linii kolejowej nr 033  
w km 49,956, 53,222. 

10  Na linii kolejowej nr 001 w km 0,990, 29,608, na linii kolejowej nr 003 w km 15,538, 80,670, na linii kolejowej 
nr 009 w km 14.368. 

11  Na linii kolejowej nr 001 w km 3,082, na linii kolejowej nr 007 w km 12,573 oraz na linii kolejowej nr 009  
w km 14.400. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przejazdowego należy strzeżenie przejazdu i kierowanie ruchem drogowym  
w strefie przejazdu. Przed zamknięciem rogatek dróżnik powinien upewnić się, 
czy między rogatkami na przejeździe nie znajdują się ludzie, pojazdy, zwierzęta  
i przedmioty tarasujące przejazd.  
Dyrektor Zakładu poinformował, że Sekcja Eksploatacji Warszawa Wschód 
wystąpi o opinię inspektora ds. budynków o wydanie warunków modernizacji 
obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 744, 1029-1067) 

2. Korozja betonu na dachu wiaty północnego wyjścia z przejścia podziemnego  
na linii nr 7 w km 12,573, zagrażająca bezpieczeństwu osób korzystających  
z przejścia.  
Dyrektor Zakładu oświadczył, że naprawa zadaszenia wiaty północnej będzie 
zlecona w trybie pilnym do końca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 741, 1011-1028) 

3. Zerwana osłona przewodu elektrycznego oświetlenia kładki na linii nr 3  
w km 15,538 (południowe zejście z kładki).  
Dyrektor ZKL poinformował, że wystąpił już do właściwych służb o naprawę 
osłony kabla. 

(dowód: akta kontroli str. 741, 822-843) 

4. Pęknięcie fundamentów czterech podpór z 14 kładki nad torami na linii kolejowej 
nr 003 w km 80,670.  
Dyrektor Zakładu stwierdził, że stan kładki jest monitorowany na bieżąco.  
W ramach projektu POIiŚ 7.1.-8 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku 
Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – 
prace przygotowawcze” na stacji Łowicz zaplanowano m.in. rozbiórkę kładki  
i budowę przejścia podziemnego. Roboty będą prowadzone w latach 2017-2019. 

(dowód: akta kontroli str. 744, 842-870) 

5. Nierówności i uszkodzenia nawierzchni chodnika dla pieszych w 12 obiektach12 
oraz nierówności i uszkodzenia nawierzchni jezdni na siedmiu przejazdach13. 
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że stan chodników oraz stan nawierzchni jezdni jest 
monitorowany w ramach przeglądów, a także w oparciu o zgłoszenia 
otrzymywanych od innych instytucji. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia 
podejmowane są natychmiastowe działania naprawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 741-742, 777-1348) 

6. Niewłaściwe działanie świateł na drągach rogatkowych (światło ciągłe zamiast 
pulsującego) lub światła nie w pełni sprawne (nie wszystkie światła działające) 
stwierdzono na czterech przejazdach14. Stan ten powodował wzrost zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu i naruszał postanowienia § 50 ust. 1 rozporządzenia ws. 
warunków technicznych z 2015 r.  
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że usterka na przejeździe na linii nr 033 w km 53,222 
wynika z faktu, że zabudowany jest system starego typu SPM-1. Nowe diodowe 
latarki powodują występowanie niewłaściwej odporności obwodu latarek (miganie 
jest praktycznie niezauważalne). Usterka miała zostać niezwłocznie usunięta. 

(dowód: akta kontroli str. 742, 916-1010, 1029-1067, 1249-1293) 

                                                      
12  Na linii nr 001 w km 3,082, 29,608; na linii nr 003 w km 15,538; 22,266; 44,127; 46,986; 80,670; na linii  

nr 007 w km 12,573, 15,235, 17,377; na linii nr 009 w km 14,368; na linii nr 033 w km 53,222. 
13  Na linii nr 003 w km 22,266, 46,986; na linii nr 007 w km 8,452; na linii nr 009 w km 49,840; na linii nr 020  

w km 1,662 oraz na linii nr 033 w km 49,956, 53,222. 
14  Na linii kolejowej nr 003 w km 44,127 i 46,986, na linii kolejowej nr 007 w km 8,452, na linii kolejowej nr 033 

w km 53,222. 
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7. Wadliwa izolacja powodująca przeciekanie wody i korozję elementów 
metalowych i betonowych trzech obiektów15.  
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że prace remontowe dla kładki w km 14,368 linii 
kolejowej nr 009 oraz dla przejścia pod torami w km 12,572 linii kolejowej nr 007 
zostaną wykonane w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 742, 806-821, 1011-1028, 1115-1135) 

8. Korozja elementów betonowych i metalowych na wszystkich kładkach  
i przejściach podziemnych oraz na trzech przejazdach16. 

(dowód: akta kontroli str. 740-741, 777-915, 1068-1091, 1115-1149, 1210-1248) 

9. Zanieczyszczenia żłobków na trzech przejazdach17, w tym na przejeździe na linii 
kolejowej nr 007 w km 8,452, w którym zanieczyszczone żłobki znajdowały się 
na torach należących do PKP Intercity S.A. Stan ten powodował wzrost 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i był niezgodny z warunkami 
określonymi w § 36 ust.1 pkt 1 rozporządzenia ws. warunków technicznych  
z 2015 r. stanowiącymi, że żłobki na przejazdach kolejowo-drogowych powinny 
umożliwiać swobodne przejście obrzeży kół pojazdu szynowego pomiędzy 
nawierzchnią drogową na przejeździe ułożoną wewnątrz toru a szynami.  
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że sekcje eksploatacji starają się w sposób 
systematyczny czyścić żłobki na przejazdach. Częste zanieczyszczenie żłobków 
wynika z faktu, że ww. przejazd jest użytkowany przez firmy handlujące 
kruszywami. Niemniej jednak Sekcja Eksploatacji Warszawa Zachód stara się  
na bieżąco monitorować sytuację i reagować natychmiast w przypadku 
pojawienia się ww. usterki. 

(dowód: akta kontroli str. 742-743, 1029-1067, 1210-1248, 1294-1348)  

10. Nieprawidłowa szerokość żłobków na dwóch przejazdach18: Stan ten zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz był niezgodny z przepisem § 36 ust.1  
pkt 2 rozporządzenia ws. warunków technicznych z 2015 r. stanowiącym,  
że wielkość żłobka mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni główki szyny  
w torach prostych i na łukach o promieniu 350 m lub większym powinna wynosić 
nie mniej niż 60 mm.  
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że przejazd w km 8,452 linii kolejowej nr 007, tory 3P  
i 4P zarządzane są przez ZLK w W-wa, pozostałe (osiem torów) przez PKP 
Intercity i do nich należy regulacja żłobków. Żłobki na przejeździe przy 
zastosowaniu nawierzchni z płyt typu „Mirosław Ujski” (tory nr 3P i 4P)  
są zachowane (właściwie) z uwagi na zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 742-743, 1029-1067, 1210-1248, 1294-1348) 

11. Brak kompletu znaków W6a przed trzema przejazdami19. Stan ten powodował 
wzrost zagrożenia kolizją na przejeździe oraz był niezgodny z przepisem § 84 
rozporządzenia ws. warunków technicznych z 2015 r.  

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że przyczyną były kradzieże znaków, jednak wykazane 
braki zostały uzupełnione. 

(dowód: akta kontroli str. 745, 1068-1114, 1295-1348) 

                                                      
15  Przejścia podziemne na linii kolejowej nr 001 w km 3,082, na linii kolejowej nr 007 w km 12,573 oraz kładki 

na linii kolejowej nr 009 w km 14,368. 
16  Na linii kolejowej nr 003 w km 22,266, na linii kolejowej nr 007 w km 15,235 oraz na linii kolejowej nr 033  

w km 49,956. 
17  Na linii kolejowej nr 007 w km 8,452, na linii kolejowej nr 020 w km 1,662 oraz na linii kolejowej nr 033  

w km 49,956 (gdzie żłobki zostały oczyszczone w trakcie oględzin przez dróżnika obchodowego). 
18  Na linii kolejowej nr 007 w km 8,452 oraz na linii kolejowej nr 020 w km 1,662 (w ostatnim przejeździe  

w jednym torze szerokość żłobków została poprawiona w trakcie oględzin przez grupę remontową). 
19  Na linii kolejowej nr 007 w km 15,235 i 17,377 oraz na linii kolejowej 020 w km 1,662. 
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12. Zastosowanie znaku niezgodnego ze wzorem (W6a) określonym  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji20 stwierdzono  
w przypadku dwóch przejazdów21. Ponadto stwierdzono zbyt niskie  
(na wysokości ok. 1 m) posadowienie jednego znaku W6a przy przejeździe  
na linii nr 033 w km 53,222, co było niezgodne z Instrukcją Ie-102 „Wymagania 
techniczne wskaźników i tablic sygnałowych” (Część II „Zasady konstrukcji  
i wzory barwne)22, wg której podstawa znaku W6a powinna znajdować się  
na wysokości 1900 mm powyżej główki szyny. 

 (dowód: akta kontroli str. 745, 871-949, 1249-1293) 

13. Brak oznakowania przejazdu pomiędzy przejazdem zarządzanym przez  
ZLK W-wa na linii nr 003 w km 44,127, a przejazdem położonym 36 m dalej – 
bocznicą kolejową, zarządzaną przez inny podmiot. Stan ten powodował wzrost 
zagrożenia ruchu kolejowo-drogowego oraz był niezgodny z przepisem § 18  
ust. 1 rozporządzenia ws. warunków technicznych z 2015 r., który stanowi,  
że jeżeli długość odcinka drogi pomiędzy torami kolejowymi, mierzona między 
wewnętrznymi skrajnymi szynami po osi drogi wynosi 32 m lub więcej, 
skrzyżowanie każdego toru lub każdej grupy torów z drogą traktuje się jako 
odrębny przejazd kolejowo-drogowy.  

(dowód: akta kontroli str. 745-746, 916-949) 

14. Brak oznakowania przejazdu na drogach biegnących wzdłuż toru, dochodzących 
do drogi krzyżującej się z torami stwierdzono na trzech przejazdach23. Stan ten 
powodował wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto według  
pkt. 2.2.10 „Przejazd kolejowy z zaporami” Załącznika nr 1 „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 
umieszczania na drogach” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach24, jeżeli droga biegnie równolegle  
do linii kolejowej, w odległości mniejszej niż podano w kolumnie II tabeli 2.2  
(150 m dla prędkości powyżej 60 km/h oraz 50 m dla prędkości poniżej  
60 km/h), przed skrzyżowaniami z drogami przecinającymi linię kolejową należy 
umieścić tablicę przeddrogowskazową, na której na symbolu drogi przecinającej 
linię kolejową umieszcza się odpowiedni znak ostrzegawczy o przejeździe 
kolejowym (A-9 lub A-10). Jeżeli nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy 
przeddrogowskazowej, należy zastosować odpowiednią odmianę znaku F-6a  
ze znakiem A-9 lub A-10.  
Dyrektor Zakładu stwierdził, że ZLK W-wa występuje do zarządców dróg  
o usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzanych kontroli. 
Odnośnie ww. przejazdów na linii kolejowej nr 003 ZLK otrzymał odpowiedź,  
w której Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie poinformował o zleceniu zmiany 
organizacji ruchu na ww. przejeździe. Natomiast odnośnie oznakowania  
ww. przejazdu na linii kolejowej nr 009 ZLK wystąpił do Urzędu Gminy 
Pomiechówek pismem z dnia 1 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 745-746, 916-1010, 1150-1209) 

                                                      
20  Dz. U. z 2015 r. poz. 360, ze zm. 
21  Na linii kolejowej nr 3 w km 22,266 i 44,127. 
22  Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 43/2014 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 
23  Na linii kolejowej nr 003 w km 44,127 i 46,986 oraz linii kolejowej nr 009 w km 49,840. 
24  Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm. 
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15. Uszkodzenia i zabrudzenia znaków powodujące ich nieczytelność stwierdzono  
na czterech przejazdach25. Stan ten stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowo-drogowego oraz był niezgodny z przepisem § 81 pkt 3 rozporządzenia 
ws. warunków technicznych z 2015 r.  

Dyrektor Zakładu poinformował o prowadzeniu bieżącego monitoringu stanu 
osygnalizowania przejazdów. Ponadto zapowiedział wystąpienie do zarządców 
dróg o wymianę nieczytelnych, uszkodzonych znaków. 

(dowód: akta kontroli str. 746, 871-949, 1092-1114, 1210-1248) 

16. Brak realizacji zaleceń pokontrolnych w przypadku czterech przejazdów26. 
Dyrektor Zakładu stwierdził, że zalecenia realizowane są sukcesywnie, zgodnie  
z rocznym harmonogramem napraw planowych, w miarę możliwości środków 
finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 740, 871-1348) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

5. Poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przejazdach 
kolejowo-drogowych 

W latach 2010-2015 łączna liczba zdarzeń na przejazdach i przejściach kolejowo-
drogowych wyniosła 553. W wyniku tych zdarzeń zginęło 212 osób, 113 zostało 
ciężko rannych, a 55 rannych.  

W 2014 r. na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A odnotowano dwa wypadki  
z winy użytkowników dróg, a na pozostałych przejazdach kat. B, C, D, E i F miało 
miejsce 12 wypadków, w tym 11 z winy użytkowników dróg i jeden z winy 
pracownika PKP Cargo.  

W 2015 r. na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A odnotowano cztery wypadki  
z winy użytkowników dróg, a na pozostałych przejazdach kat. B, C, D, E i F miało 
miejsce osiem wypadków, także z winy użytkowników dróg. 

W 2016 r. (I kwartał) na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A nie odnotowano 
wypadku, a na pozostałych przejazdach kat. B, C, D, E i F miało miejsce pięć 
wypadków, wszystkie z winy użytkowników dróg. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-184) 

W Zakładzie został opracowany wykaz „dzikich przejść”, który podlega aktualizacji. 
Na dzień 31 marca 2015 r. stwierdzono istnienie 494 „dzikich przejść”, a na okres 
kontroli NIK – 594. Wykaz ten był przesyłany do wszystkich Sekcji Eksploatacji ZLK 
W-wa, a także Straży Ochrony Kolei (dalej: SOK), w celu wzmożenia nadzoru tych 
rejonów, a także opracowania wspólnego planu działań. Jednocześnie, po analizie  
w 2015 r. zdarzeń kat B3427, które miały miejsce od 2004 r., wytypowano miejsca  
do umieszczenia tablic ostrzegawczych, tzw. „czarny punkt kolejowy”.  
Od października do grudnia 2015 r. zamontowano w 44 miejscach tablice 
oznaczające czarne punkty. Część tablic została skradziona lub zdewastowana. 
Ponadto w 2015 r. zamontowano tablice z napisem: „Przejście służbowe” 10 szt., 
„Przejście przez tory. Strzeż się pociągów” 10 szt., „Przejście przez tory zabronione” 
470 szt., „Teren PKP PLK wstęp wzbroniony” 20 szt. 

                                                      
25  Na linii nr 003 w km 22,266, 44,127, na linii nr 007 w km 17,377 oraz na linii nr 033 w km 49,956. 
26  Na linii nr 003 w km 44,127, na linii nr 007 w km 8,452, 17,377 oraz na linii nr 020 w km 1,662. 
27  Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach  

i szlakach ze skutkiem śmiertelnym (ciężko ranni). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

ZLK W-wa od 2005 r. prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”.  
W ramach tej kampanii w dniu 20 czerwca 2016 r. wystartowała XII edycja „Szlaban 
na ryzyko”, gdzie prowadzone są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
na terenie kolejowym. W celu intensyfikacji działań edukacyjnych  
dot. bezpieczeństwa na przejazdach i terenach kolejowych, w 2015 r. 
przeprowadzono wspólnie z SOK 21 prelekcji w placówkach oświatowych  
oraz cztery pikniki tematyczne. Ponadto, na przejazdach kolejowo-drogowych  
oraz w rejonie „dzikich przejść” przeprowadzono w okresie lipiec-sierpień 2015 r. 
przy udziale SOK 27 akcji ulotkowo-informacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 484-485) 

Analiza filmów28 z przeglądu linii kolejowej nr 001 Warszawa Centralna – Żyrardów 
(km od 0,354 do 43,142) oraz linii kolejowej nr 021 Warszawa Wileńska – Zielonka 
(km od 0,062 do 9,943).wykazała, że na linii nr 001 w ww. odcinku znajduje się 11,  
a na linii nr 021 Warszawa Wileńska – Zielonka 34 „dzikie przejścia”. 

(dowód: akta kontroli str. 772-774, 1261-1262) 

Komenda Regionalna SOK w Warszawie ustaliła, że wg stanu na dzień 1 czerwca 
2016 r. zostało zdiagnozowanych 534 „dzikich przejść” na terenie jej działania. 
Podczas patroli szlaków kolejowych funkcjonariusze SOK nałożyli mandaty karne  
na osoby nieuprawnione do przebywania na torowiskach, nasypach, wiaduktach, 
mostach i tunelach kolejowych. Efektem podjętych działań było nałożenie w 2011 r. 
1 192 mandatów na kwotę 71 970 zł, w 2012 r. 1 254 mandatów na kwotę 81 820 zł, 
w 2013 r. 949 mandatów na kwotę 61 940 zł, w 2014 r. 631 mandatów na kwotę 
43 210 zł, a w 2015 r. 821 mandatów na kwotę 49 550 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 714-716) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o: 

1. Sporządzanie harmonogramów kontroli oraz przeprowadzanie kontroli 
okresowych wszystkich zarejestrowanych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym na przejazdach kolejowo-drogowych. 

2. Objęcie kontrolą stanu technicznego wszystkich elementów obiektu 
budowlanego w ramach przeprowadzanych kontroli okresowych przejść pod 
torami. 

3. Dokonywanie w książkach obiektów budowlanych zapisów o przeprowadzanych 
rozbiórkach. 

4. Zabezpieczenie przed spadaniem odłamków betonu do czasu remontu dachu 
wiaty północnego wyjścia przejścia podziemnego w km 12,573 na linii nr 7. 

5. Rozważenie zainstalowania monitoringu na przejazdach zagrożonych największą 
dewastacją drągów rogatkowych. 

                                                      
28  Filmy zostały uzyskane z Urzędu Transportu Kolejowego. Film z linii nr 1 został nagrany w dniu 13 czerwca 

2016 r., a film z linii nr 21 w dniu 10 czerwca 2016 r. 
29  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia   28   lipca 2016 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
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