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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. Marek Glapa, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KIN/7/2016 
z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Jarosław Florkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KIN/9/2016 z dnia 23 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki (dalej: WKD lub Spółka). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie w objętym kontrolą okresie lat 2015-2016 (I poł.). Podstawę 
powyższej oceny stanowi negatywna ocena działań Spółki w zakresie prowadzenia 
dokumentacji eksploatacyjno-technicznej przejazdów i przejść kolejowo-drogowych, 
utrzymania tych przejazdów oraz przeprowadzania ich okresowych kontroli.  

Spółka nierzetelnie prowadziła dokumentację ewidencyjną przejazdów. W ewidencji 
znajdowało się 40 przejazdów, natomiast faktyczna ich liczba wynosiła 46.  
WKD nie sporządziła również metryk dla siedmiu eksploatowanych przejazdów, 
stosownie do obowiązku wynikającego z § 15 ust. 1 rozporządzenia 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 usytuowanie2. Nierzetelnie wprowadzano dane  
do metryk 10 przejazdów kolejowo-drogowych poddanych oględzinom.  
We wszystkich przypadkach stwierdzono, że rozmieszczenie oznakowania 
przejazdu nie odpowiadało opisowi w metryce. Ponadto stwierdzono błędy 
dotyczące sposobu założenia metryki i nadania odpowiedniej kategorii przejazdu. 

Zarząd Spółki, pomimo zaleceń komisji ustalających kategorie przejazdów 
kolejowych w latach 2013-2014, jak również opinii zainteresowanych komórek 
organizacyjnych WKD, nie podjął działań na rzecz podwyższenia kategorii  
12 przejazdów kolejowych. Należy podkreślić, że Zarząd Spółki w korespondencji  
z Urzędem Transportu Kolejowego (dalej UTK), w związku z postępowaniem 
związanym z realizowaniem zaleceń po kontroli UTK z sierpnia 2013 r., informował 
Prezesa UTK o decyzjach związanych ze zmianą kategorii tych przejazdów. 
Zaniechanie przekwalifikowania przejazdów kolejowo-drogowych spowodowało 
pogorszenie stanu bezpieczeństwa na tych przejazdach. 

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

negatywna.  
2  Dz. U. poz. 1744, dalej: rozporządzenie ws. warunków technicznych. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Spółka nierzetelnie prowadziła książki obiektów budowlanych. M.in. we wszystkich 
książkach obiektów prowadzonych dla trzech linii kolejowych, których właścicielem 
była WKD, nie aktualizowano wpisów właścicieli i zarządców tych linii. Wpisy w tym 
zakresie odnosiły się do nieistniejących podmiotów prawnych. W książkach  
nie dokonano żadnego wpisu dotyczącego wykonania okresowych kontroli 
przejazdów kolejowo-drogowych. Protokoły z kontroli okresowych nie były załączone 
do książek obiektów. Stanowiło to naruszenie przepisów art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3.  

WKD nie sporządzała planów prac konserwacyjnych i bieżącego utrzymania 
przejazdów kolejowych. Spółka nie opracowała również i nie wdrożyła procedur 
nadzoru nad wykonywaniem bieżących prac naprawczych i konserwacyjnych. 
Konsekwencją tego było m.in. niewykonanie znacznej części zaleceń z kontroli 
okresowej przeprowadzonej w 2014 r. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że spośród 42 
przejazdów poddanych przeglądowi, w odniesieniu do siedmiu nie wykonano 
żadnych zaleceń, zaś wobec 15 zalecenia wykonano jedynie częściowo. 
Potwierdzeniem braku nadzoru nad bieżącym utrzymaniem właściwego stanu 
technicznego przejazdów kolejowo-drogowych były również wyniki 
przeprowadzonych przez NIK oględzin 10 przejazdów. Wykazały one m.in. zły stan 
techniczny dróg dojazdowych do przejazdu oraz ubytki i nierówności asfaltu  
na styku drogi dojazdowej z prefabrykowanymi płytami żelbetowymi. 

Kontrola wykazała, że WKD nie ograniczyła prędkości pociągów na trzech 
przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D zlokalizowanych na linii 48. Pomimo 
ograniczonej widoczności na tych przejazdach, prędkość pociągów zmniejszona 
była do 30 km/h, a nie jak wymaga przepis § 10 pkt 2 rozporządzenia ws. warunków 
technicznych do 20 km/h. Pogorszenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-
drogowych w badanym okresie potwierdza odnotowany na tych obiektach wzrost 
liczby wypadków. O ile w 2014 r. miało miejsce łącznie pięć wypadków, to w 2015 r. 
wydarzyło się ich 10, a w I kwartale 2016 r. kolejne pięć wypadków. 

Poważne nieprawidłowości w utrzymaniu właściwego stanu technicznego  
i bezpieczeństwa prowadzenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych 
zarządzanych przez WKD wykazały również ustalenia kontroli UTK 
przeprowadzonych w latach 2013 i 2015. W wyniku niezrealizowania części zaleceń 
z tych kontroli i opóźnień w realizacji pozostałych, Prezes UTK nałożył na Spółkę 
karę pieniężną w wysokości 24 884,66 zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-technicznej 
przejazdów i przejść kolejowo-drogowych 

Według dokumentacji przekazanej w toku kontroli przez Spółkę, eksploatowała ona 
40 przejazdów i przejść kolejowo-drogowych, w tym 27 na linii nr 47 Warszawa 
Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki Radońska (dalej: linia 47), cztery na linii nr 48 
Podkowa Leśna – Milanówek (dalej: linia 48), dziewięć na linii nr 512 Komorów – 
Pruszków (dalej: linia 512). Natomiast z Arkuszy kontroli okresowych przejazdów  
i przejść kolejowych, przeprowadzanych co najmniej raz na pięć lat4, wykonanych  
w marcu 2016 r. wynika, że na liniach WKD znajdowało się 46 obiektów, które 
poddano kontroli okresowej, w tym: 27 przejazdów i przejść kolejowych na linii 47, 
sześć przejazdów na linii 48, 13 przejazdów i przejść na linii 512. 

(dowód: akta kontroli str. 7-9) 
                                                      
3  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, dalej: ustawa Prawo budowlane. 
4  Stosownie do obowiązku nałożonego na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego przez art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Spółka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie posiadane linie kolejowe.  
(dowód: akta kontroli str. 208-215) 

Analiza iloczynu ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach wykazała, 
że spośród 40 przejazdów ujętych w ewidencji Spółki, 13 przejazdów eksploatowano 
z przekroczonym iloczynem ruchu w stosunku do wyznaczonych przez 
rozporządzenie ws. warunków technicznych wartości. W skrajnych przypadkach 
iloczyn ruchu przekroczony był: 

− 27-krotnie, dla przejazdu kategorii D w km 12,931 linii 47 (iloczyn ruchu wynosił 
1 628 352, podczas gdy nie powinien przekroczyć 60 000), 

− ponad 24-krotnie, dla przejazdu kategorii D w km 18,160 linii 47 (iloczyn 
1 464 192, norma 60 000),  

− ponad 11-krotnie, dla przejazdu kategorii C w km 9,615 linii 47 (iloczyn 
1 685 408, natomiast norma pomiędzy 60 000 a 150 000). 

Spośród 13 przejazdów eksploatowanych z przekroczonym iloczynem ruchu,  
w planach inwestycyjnych na lata 2015-2016 dotyczących zabudowy samoczynnej 
sygnalizacji przejazdowej (dalej ssp), ujęto sześć przejazdów znajdujących się  
na linii 47. 

W piśmie z dnia 17 marca 2014 r. Prezes Zarządu WKD poinformował Prezesa UTK 
o ustaleniach komisji określających kategorie przejazdów kolejowych, stwierdzając 
m.in., że na linii 47 ustalono kategorie 20 przejazdów kolejowych, na linii 48 pięciu, 
natomiast na linii 512 sześciu.  

Dla 12 przejazdów linii 47 kategorie podane w ww. piśmie różnią się od kategorii 
obowiązujących w 2016 r. I tak: 

Lp. Przejazd w km 
Kategoria  

po komisji 

Kategoria 

aktualna 

1. 8,097 B C 
2. 11,334 B D 
3. 12,931 B D 
4. 15,298 B D 
5. 18,160 A D 
6. 18,805 B C 
7. 19,632 B D 
8. 24,907 B D 
9. 25,887 B D 

10. 30,255 C D 
11. 31,950 B D 
12. 32,307 B D 

 (dowód: akta kontroli str.113) 

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

1. Spółka nierzetelnie prowadziła dokumentację ewidencyjną przejazdów kolejowo-
drogowych. Według przekazanych przez Spółkę informacji eksploatowała ona  
40 przejazdów kolejowo-drogowych, podczas gdy z analizy Arkuszy przeglądu 
pięcioletniego wynika, że przejazdów takich było 46. WKD nie ujęła w ewidencji 
sześć przejazdów/przejść: przejścia kat. „E” w km 0,084 linii 512, przejazdu 
kat. „D” w km 0,216 linii 512, przejazdu kat. „D” w km 0,245 linii 512, przejścia 
kat. „E” w km 0,796 linii 512, przejazdu kat. „F” w km 1,795 linii 48, przejazdu  
w km 0,500 linii 48. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury WKD wyjaśnił, że te przejścia  
i przejazdy powstały na przełomie 2015 r. i 2016 r. i z uwagi na to, że na linii 512 
nie jest prowadzony ruch kolejowy, Wydział Infrastruktury nie opracował 
dotychczas metryk. Metryki powstaną niezwłocznie po powołaniu komisji  
z udziałem zarządców dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

2. Zarząd Spółki, pomimo zaleceń komisji ustalających kategorie przejazdów 
kolejowych, jak również opinii zainteresowanych komórek organizacyjnych WKD, 
nie podjął działań na rzecz podwyższenia kategorii 12 przejazdów kolejowych.. 

W wyjaśnieniu z dnia 15 czerwca 2016 r. Prezes Zarządu nie przedstawił 
przyczyn niepodjęcia działań na rzecz przekwalifikowania ww. przejazdów. 

(dowód: akta kontroli str.13-18) 

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

2. Wykonywanie okresowych kontroli przejazdów 

W 2015 r. WKD przeprowadziła coroczną kontrolę okresową przejazdów, natomiast 
w 2016 r. kontrolę okresową pięcioletnią. Przedmiotem kontroli były 42 przejazdy 
kolejowo-drogowe. W protokołach kontroli utrzymania obiektu budowlanego  
w zakresie sprawdzenia stanu technicznego ocenę dobrą otrzymały cztery 
przejazdy, zaś pozostałe 38 ocenę dostateczną, sformułowano zalecenia wobec  
30 przejazdów i ustalano termin ich usunięcia. We wszystkich protokołach 
odniesiono się do wykonania zaleceń z 2014 r. Nie sformułowano zaleceń wobec 
stanu technicznego 12 przejazdów, stwierdzono że zalecenia wykonano na ośmiu 
przejazdach, częściowo wykonano na 15 przejazdach, nie wykonano zaleceń  
na siedmiu przejazdach. Do najistotniejszych i najczęściej występujących 
nieprawidłowości stanu technicznego przejazdów należały: zły stan techniczny płyt 
przejazdowych (na 16 obiektach) niewłaściwy stan nawierzchni (na 14 obiektach), 
nieprawidłowe oznakowanie przejazdów (na siedmiu obiektach). 

(dowód: akta kontroli str. 19-28, 35-36) 

Przedmiotem przeglądów pięcioletnich było 27 przejazdów i przejść na linii 47, 
sześć przejazdów na linii 48, 13 przejazdów i przejść na linii 512. Według zapisów  
w arkuszach przeglądów, spośród 27 przejazdów i przejść na linii 47 ocenę dobrą 
stanu technicznego nawierzchni uzyskało 25 obiektów, zaś dwa dostateczną. Uwagi 
i wnioski zgłoszono do 18 obiektów, natomiast do dziewięciu nie sformułowano 
zaleceń. Uwagi odnosiły się do: oznakowania (braki, odnowienia, wymiana, poprawa 
mocowania, zmiana usytuowania) – w stosunku do 16 obiektów, stanu nawierzchni, 
mocowania szyn, stanu technicznego labiryntów – w stosunku do sześciu obiektów. 
Według zapisów w arkuszach przeglądów pięcioletnich, spośród sześciu przejazdów 
linii 48 wszystkie uzyskały dobrą ocenę stanu technicznego nawierzchni. Uwagi 
odnosiły się wyłącznie do stanu oznakowania i dotyczyły pięciu obiektów 
(konieczność uzupełnienia znaków i wymiany ich części). Według zapisów  
w arkuszach przeglądów pięcioletnich, spośród 13 przejazdów i przejść na linii 512, 
wszystkie otrzymały dobrą ocenę stanu technicznego nawierzchni. Uwagi i wnioski 
zgłoszono wobec 12 obiektów, w tym: brak dokumentacji w odniesieniu do czterech 
obiektów, nieprawidłowości w oznakowaniu (braki, wymiana, poprawa) wobec ośmiu 
obiektów, nieprawidłowości w utrzymaniu nawierzchni i innych elementów 
przejazdów wobec pięciu obiektów, braki labiryntów i oznakowani przejść wobec 
dwóch obiektów. W żadnym z arkuszy nie odniesiono się do realizacji zaleceń 
sformułowanych podczas przeglądu okresowego rocznego z 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 29-34, 37-38) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przeglądy roczne w 2015 r. i przeglądy pięcioletnie w 2016 r. przeprowadziły osoby 
posiadające wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 39-42,371-372) 

Spółka eksploatuje trzy linie kolejowe: linię nr 47 Warszawa Śródmieście – Grodzisk 
Mazowiecki Radońska, linię nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek, linię nr 512 
Pruszków – Komorów. Dla ww. linii Zarządca założył w dniu 23 sierpnia 2000 r. trzy 
książki obiektów budowlanych. 

Książka linii nr 47 zawierała 74 strony ponumerowane i przesznurowane. Tablica 
nr 1 „Osoba upoważniona do dokonywania wpisu” zawierała trzy wpisy, odnoszące 
się do trzech upoważnionych osób. W tablicy nr 2 „Dane identyfikacyjne obiektu”, 
jako właściciel obiektu wpisany był Zakład Aglomeracyjnych Przewozów 
Pasażerskich, a zarządcą była PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
W tablicy nr 3 „Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu” dokonano zapisów 
dotyczących protokołów kontroli okresowych z: 4 grudnia 2010 r., 8 grudnia 2010 r., 
15 kwietnia 2011 r., 26 kwietnia 2012 r., 19 kwietnia 2013 r. i z 8-12 maja 2016 r. 
Protokoły te nie były załączone do opisywanej książki. W tablicy nr 4 „Wykaz 
protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu 
(przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)” 
zawarto zapisy co do kontroli przeprowadzanych w latach 2010-2012. W rubryce 
„Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli” wpisywano jedynie,  
że usterki ujęte były w osobnych protokołach, bez wyszczególnienie tych usterek.  
W rubryce „Data wykonania robót” brak było jakichkolwiek adnotacji. W tablicy nr 5 
„Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości 
użytkowej całego obiektu (przeprowadzanych co 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)” 
zawarto zapisy o dwóch kontrolach: z 2013 r. i 2015 r. W rubryce „Zakres robót 
remontowych określonych w protokole kontroli” zawarto zapisy o ujęciu usterek  
w protokołach kontroli, bez wyszczególniania tych usterek. W rubryce „Data 
wykonania robót” brak było jakichkolwiek zapisów. Książka zawierała dodatkowo 
dwa załączniki zawierające wykaz rozjazdów i przejazdów. Na podstawie analizy 
wykazu przejazdów stwierdzono, że wykaz ten był nieaktualny w stosunku  
do ewidencji przejazdów przedstawionej kontrolującym. Na linii 47 wykazano  
31 przejazdów, podczas gdy faktycznie było ich 27. W książce obiektu w ogóle  
nie odnotowywano przeglądów przejazdów kolejowo-drogowych. W dziale V „Plan 
sytuacyjny obiektu” widniał zapis: „Plan sytuacyjny linii 0-47 Warszawa Śródmieście-
Grodzisk Radońska od km 0,041-32,655 wg załącznika nr 4”. Książka nie zawierała 
tego załącznika. 

Książka linii nr 48 zawierała 74 strony ponumerowane i przesznurowane. Tablica 
nr 1 „Osoba upoważniona do dokonywania wpisu” zawierała trzy wpisy  
od października 2010 r., odnoszące się do trzech upoważnionych osób. W tablicy 
nr 2 „Dane identyfikacyjne obiektu”, jako właściciel obiektu i zarządca wpisany był 
Zakład Aglomeracyjnych Przewozów Pasażerskich. W tablicy nr 3 „Spis 
dokumentacji dołączonej do książki obiektu” dokonano zapisów dotyczących 
protokołów kontroli okresowych z lat 2010-2013. Protokoły te nie były załączone  
do opisywanej książki. W tablicy nr 4 „Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu 
technicznej sprawności obiektu (przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku; 
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)” zawarto zapisy co do kontroli przeprowadzanych  
w latach 2010-2012 i kontroli z 2016 r. W rubryce „Zakres robót remontowych 
określonych w protokole kontroli” wpisywano jedynie, że usterki ujęte były  
w osobnych protokołach, bez wyszczególnienia tych usterek. W rubryce „Data 
wykonania robót” brak było jakichkolwiek adnotacji. W tablicy nr 5 „Wykaz 
protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej 
całego obiektu (przeprowadzanych co 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)” zawarto 
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zapisy o dwóch kontrolach: z 2013 r. i 2015 r. W rubryce „Zakres robót remontowych 
określonych w protokole kontroli” zawarto zapisy o ujęciu usterek w protokołach 
kontroli, bez wyszczególniania tych usterek. W rubryce „Data wykonania robót” brak 
było jakichkolwiek zapisów. Książka zawierała dodatkowo załącznik nr 2, w którym 
wyszczególniono przejazdy na tej linii. Wykaz ten odpowiadał danym ewidencyjnym 
przejazdów z 2016 r. W dziale V „Plan sytuacyjny obiektu” widniał zapis: „Plan 
sytuacyjny linii 0-48 Podkowa Leśna Główna – Milanówek od km 0,292-2,604  
wg załącznika nr 3”. Książka nie zawierała tego załącznika. 

Książka linii nr 512 zawierała 74 strony ponumerowane i przesznurowane. Tablica 
nr 1 „Osoba upoważniona do dokonywania wpisu” zawierała dwa wpisy. W tablicy 
nr 2 „Dane identyfikacyjne obiektu”, jako właściciel obiektu i zarządca wpisany był 
Zakład Aglomeracyjnych Przewozów Pasażerskich. W tablicy nr 3 „Spis 
dokumentacji dołączonej do książki obiektu” nie dokonano żadnych zapisów.  
W tablicy nr 4 „Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności 
obiektu (przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy)” zawarto zapisy o kontroli przeprowadzonej w 2016 r. W rubryce „Zakres 
robót remontowych określonych w protokole kontroli” wpisywano jedynie, że usterki 
ujęte były w osobnym protokole, bez wyszczególnienia tych usterek. W rubryce 
„Data wykonania robót” brak było jakichkolwiek adnotacji. W tablicy nr 5 „Wykaz 
protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej 
całego obiektu (przeprowadzanych co 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)” zawarto 
zapisy o kontroli z 2015 r. W rubryce „Zakres robót remontowych określonych  
w protokole kontroli” zawarto zapisy o ujęciu usterek w protokołach kontroli,  
bez wyszczególniania tych usterek. W rubryce „Data wykonania robót” brak było 
jakichkolwiek zapisów. Książka zawierała dodatkowo dwa załączniki. W załączniku 
nr 2 wyszczególniono przejazdy na tej linii. Wykaz ten nie odpowiadał danym 
ewidencyjnym przejazdów z 2016 r. W wykazie zamieszczono sześć przejazdów, 
podczas gdy według danych z 2016 r. przejazdów tych było dziewięć. Załącznik nr 3 
zawierał plan sytuacyjny linii. 

(dowód: akta kontroli str. 43-44) 

Według danych Spółki na terenie jej działania zlokalizowanych było ogółem  
40 przejazdów i przejść dla pieszych w poziomie szyn. Spośród 40 przejazdów 
kolejowych, 28 posiadało kategorię D, pięć kategorię B, cztery kategorię C, trzy 
kategorię E. Spółka sporządziła i prowadziła metryki dla 37 przejazdów i jednego 
przejścia zlokalizowanych na liniach będących jej własnością Kontrolującym  
nie przedstawiono metryk dla dwóch przejść kategorii E (znajdujących się na linii 
512 w km 1,020 i 1,180). Spośród 38 metryk, 21 sporządzonych zostało  
na podstawie rozporządzenia ws. warunków technicznych, zaś pozostałe 17  
na drukach PKP S.A. Podstawą sporządzenia metryk na podstawie rozporządzenia 
ws. warunków technicznych były dane o natężeniu ruchu uzyskane od zarządców 
dróg: z 2013 r. w stosunku do pięciu przejazdów, z 2014 r. w odniesieniu do dwóch 
przejazdów i z 2015 r. w odniesieniu do 14 przejazdów. Analiza arkuszy przeglądów 
pięcioletnich przejazdów wykazała, że przeglądom poddano ogółem 46 przejazdów 
kolejowo-drogowych i przejść. W odniesieniu do dwóch przejazdów kat. „D” linii 48 
Spółka sporządziła wspólną metrykę (co było działaniem zgodnym z § 18 ust. 1 
rozporządzenia ws. warunków technicznych). 

(dowód: akta kontroli str. 45-48) 

W latach 2014-2016 na liniach WKD obowiązywały cztery zarządzenia 
wprowadzające do stosowania wykazy ostrzeżeń stałych: nr 4/2014 z dnia 6 lutego 
2014 r. (obowiązujące od 11 lutego 2014 r); nr 29/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. 
(obowiązujące od 12 listopada 2015 r.); nr 5/2016 z dnia 18 marca 2016 r. 
(obowiązujące od 21 marca 2016 r.) i nr 14/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. 
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(obowiązujące od 25 kwietnia 2016 r.). W ww. zarządzeniach ograniczono prędkość 
na wszystkich 27 przejazdach linii nr 47, przy czym: w zarządzeniu nr 4/2014 
ograniczono prędkość do 20 km/h, w zarządzeniu nr 29/2015 na 26 przejazdach 
ograniczono prędkość do 20 km/h, a na przejeździe 12,931 do 10 km/h,  
w zarządzeniu nr 5/2016 ograniczono prędkość do 20 km/h na 22 przejazdach, 
pozostawiono ograniczenie do 10 km/h na przejeździe 12,931 i podwyższono 
prędkość do 30 km/h na przejazdach: 23,241, 26,321, 28,067, 29,881. Prędkość 
podwyższono na przejazdach, na których w 2015 r. zamontowano ssp,  
w zarządzeniu nr 14/2016 dokonano podwyższenia prędkości na przejazdach z ssp 
z 30 km/h do 40 km/h, pozostawiając pozostałe ograniczenia bez zmian w stosunku 
do poprzednio obowiązującego zarządzenia. W odniesieniu do linii 48,  
we wszystkich zarządzeniach wprowadzono ograniczenie na przejazdach 0,500  
i 1,520 do 20 km/h i wprowadzono ograniczenia prędkości na całej linii do 30 km/h. 
Ograniczenia na linii wynikały ze złego stanu technicznego toru. W odniesieniu  
do linii 512 w pierwszych trzech zarządzeniach wprowadzono ograniczenia 
prędkości na całej linii do 10 km/h, zaś w ostatnim zarządzeniu ograniczenie to 
wynosiło 20 km/h. Ograniczenia wynikały ze złego stanu technicznego toru. Analiza 
zapisów w metrykach przejazdów zlokalizowanych na linii 48 wykazała,  
że w dokumentach tych, dotyczących przejazdów w km 1,370, 1,950 i 2,305, 
prędkość rozkładowa wynosiła 60 km/h, a warunki widzialności były niedostateczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-66) 

W 2015 r. Spółka zrealizowała ujęte w biznesplanie na 2015 r. inwestycje 
infrastrukturalne, tj. m.in. naprawę toru kolejowego nr 1 na linii 47 na odcinku 
Warszawa Śródmieście WKD - Komorów oraz modernizację ośmiu sygnalizacji 
przejazdowych na tej linii. Na 2016 r. zaplanowano inwestycje infrastrukturalne, 
m.in. naprawę toru kolejowego nr 2 na linii 47 na odcinku Warszawa Śródmieście 
WKD – Komorów oraz modernizację ośmiu sygnalizacji przejazdowych na linii 
kolejowej nr 47 Umowa na dokonanie tej modernizacji została podpisana 1 czerwca 
2016 r. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania. 

(dowód: akta kontroli str. 220-271) 

Spółka nie opracowywała odrębnych planów remontowych dla przejazdów kolejowo-
drogowych. Po przeglądach okresowych każdorazowo usuwano stwierdzone usterki 
odnotowując to w kartach zapisu sporządzanych przez toromistrza. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 216) 

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

1. Z protokołów kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych  
z 2015 r. wynika, że nie wykonano zaleceń określonych po przeglądach 
okresowych przeprowadzonych w 2014 r. w odniesieniu do przejazdów 
kolejowych: na linii 47 w km. 30,887, 31,950, 32,307, na linii 48 w km: 1,520, 
1,795, 2,305, na linii 512 w km 0,759. Częściowo wykonano zalecenia  
w stosunku do przejazdów na linii 47 w km: 8,097, 14,229, 15,532, 22,457, 
23,241, 24,907, 25,887, 28,067, 29,881, 30,255, na linii 512 w km: 0,729, 0,759, 
1,681, 2,024, 2,400. Zgodnie z przepisem art. 62 ust. 1a ustawy Prawo 
budowlane, w trakcie kontroli okresowej obiektu budowlanego należy dokonać 
sprawdzenia zaleceń z poprzedniej kontroli.  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że ze względu na dobry stan przejazdów 
na liniach WKD zakres przeprowadzonych prac jest niewielki i jest 
odnotowywany w kartach zapisu sporządzanych przez toromistrza 
nadzorującego prowadzone prace. 

(dowód: akta kontroli str.9,13-18) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W dokumentacji przeglądów okresowych pięcioletnich w 2016 r. nie odnoszono 
się do realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeglądów rocznych 
dokonanych w 2015 r., jak również nie precyzowano terminów wykonania 
zaleceń i uwag określonych podczas przeglądów z 2016 r.  

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że nieprawidłowości stwierdzone podczas 
przeglądu w 2016 r. pomimo braku terminu wykonania, zostaną usunięte  
do następnego przeglądu. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18) 

3.  Spółka nierzetelnie prowadziła książki obiektów budowlanych. W trzech 
książkach obiektów prowadzonych dla trzech linii kolejowych eksploatowanych 
przez WKD nie aktualizowano właścicieli i zarządców tych linii. W książkach  
nie wpisywano wszystkich kontroli okresowych linii wykonanych w latach 2000-
2016. Nie dokonano żadnego wpisu dotyczącego wykonania przeglądów 
przejazdów kolejowych. W rubrykach dotyczących „Zakresu robót remontowych 
określonych w protokole kontroli” wpisywano jedynie, że usterki ujęte były  
w osobnym protokole, bez wyszczególnienia tych usterek. W rubryce „Data 
wykonania robót” brakowało jakichkolwiek adnotacji. Protokoły z kontroli 
okresowych nie były załączone do książek obiektów. Nie aktualizowano 
załączników, w których wyszczególniano przejazdy kolejowe eksploatowane  
na poszczególnych liniach. Stanowiło to naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, który stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 
obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu 
budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18) 

4.  Spółka nie sporządziła metryk dla siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych 
eksploatowanych na terenie działania WKD. Były to przejazdy na linii nr 512  
w km: 0,084; 0,216; 0,245; 0,796; 1,020 i 1,180 oraz na linii 48 w km 1,795. 
Stanowiło to naruszenie przepisu § 15 ust. 1 rozporządzenia ws. warunków 
technicznych 

Z wyjaśnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Infrastruktury WKD z dnia 17 maja 
2016 r. wynika, że przejazdy te powstały na przełomie 2015 i 2016 r. i z uwagi  
na to, że na linii 512 nie jest prowadzony ruch kolejowy, Wydział Infrastruktury 
nie opracował dotychczas metryk. Metryki zostaną sporządzone niezwłocznie  
po powołaniu komisji z udziałem zarządców dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

5.  Spółka sporządziła 21 metryk przejazdów kolejowo-drogowych niezgodnie  
z przepisami rozporządzenia ws. warunków technicznych – w oparciu o pomiary 
natężenia ruchu z lat 2013-2015, podczas gdy przepis § 92 ust. 1  
ww. rozporządzenia stanowi, że zarządcy drogi i zarządcy kolei przeprowadzą 
pierwsze pomiary natężenia ruchu dla istniejących przejazdów kolejowo-
drogowych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 14, nie później  
niż po upływie roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Przepis § 14 ust. 2 
stanowi zaś, że zarządca kolei, uwzględniając wyniki pomiarów, o których mowa 
w ust. 1, obliczy nowe iloczyny ruchu dla istniejących przejazdów kolejowo-
drogowych i dostosuje ich metryki do wymagań określonych w rozporządzeniu,  
w terminie roku od dnia otrzymania wyników pomiarów natężenia ruchu 
drogowego od zarządcy drogi. 

Prezes Zarządu, stwierdził, że druki nowych metryk zostały wypełnione w oparciu 
o dane jakie posiada WKD oraz aktualne wielkości natężenia ruchu kolejowego, 
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a z rozmów telefonicznych z zarządcami dróg wynika, że nie posiadają oni 
funduszy na przeprowadzenie wcześniejszych pomiarów natężenia ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18) 

6. Spółka niezgodnie z postanowieniami § 10 pkt 2 rozporządzenia ws. warunków 
technicznych nie ograniczyła na przejazdach kolejowych zakwalifikowanych  
do kategorii D linii 48 w km: 1,370, 1,950 i 2,305 prędkości pociągów do 20 km/h. 
Z wykazów ostrzeżeń stałych, które obowiązywały w okresie od 2015 r. do dnia 
zakończenia kontroli wynika, że dla całej linii 48 ograniczenie takie wynosiło  
30 km/h. 

 (dowód: akta kontroli str. 216-218) 

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

3. Stan techniczny i poziom bezpieczeństwa na przejazdach 
i przejściach kolejowo-drogowych. 

W dniach 7 i 8 czerwca 2016 r. dokonano oględzin 10 przejazdów kolejowo-
drogowych zlokalizowanych na linii nr 47 (km: 8,097, 11,344, 12,931, 15,298, 
15,532, 22,457, 24,907, 31,950, 32,307) oraz linii nr 512 km 1,681). Na wszystkich 
poddanych oględzinom przejazdach wprowadzone było ograniczenie prędkości 
pociągów do 20 km/h w obszarze przejazdu. Przejazdy, z jednym wyjątkiem,  
nie były oświetlone a osiem przejazdów nie było wygrodzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 272-356) 

W latach 2010-2015 na przejazdach kolejowo-drogowych eksploatowanych przez 
WKD miało miejsce łącznie 54 wypadków, w których jedna osoba zginęła (w 2012 r.) 
oraz dwie osoby zostały ranne (w 2011 r.). W tabeli poniżej przedstawiono 
statystykę wypadków na przejazdach kolejowych w latach 2014-2016 (I kw.). 

Lp. 
Liczba wypadków na przejazdach 

kolejowych 

Lata 

2014 2015 2016 (I kw.) 

1. Niestrzeżonych (kat. B,C,D,E i F ), w tym: 
  3 incydenty 

(wyłamanie 
półrogatek) 

1.1. 
Z półrogatkami i sygnalizacją świetlną –  
kat. B 

   

1.2. 
Z samoczynną sygnalizacją świetlną –  
kat. C 

3 2  

1.3. Bez zabezpieczeń – kat. D 2 7 2 

1.4. Przejścia użytku publicznego – kat. E    

1.5. 
Przejazdy i przejścia użytku prywatnego – 
kat. F 

 1  

2. 

Liczba wypadków na przejazdach  
i przejściach niestrzeżonych – kat. B,C,D, E 
i F: 
a/. z winy pracowników WKD 
b/. z winy użytkowników dróg 

 
 

0 
5 

 
 

0 
10 

 
 

0 
5 

W latach 2015–2016 (I kw.) nie odnotowano ofiar w wyniku zaistniałych wypadków 
na przejazdach kolejowych eksploatowanych przez WKD. 

(dowód: akta kontroli str. 67-70) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W dniach 13-14 oraz 19-21 sierpnia 2013 r. UTK przeprowadził kontrolę w WKD  
pt. „Kategorie przejazdów kolejowych zabudowanych na skrzyżowaniach toru  
z drogami publicznymi linii nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. 
Radońsk, linii nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek Grudów oraz linii nr 512 Pruszków 
PKP – Komorów WKD”. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 września 2013 r. UTK 
ocenił działalność WKD w kontrolowanym zakresie stwierdzając, że jest ona 
prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami. UTK zobowiązał WKD do: 
a) podjęcia skutecznych działań pozwalających na uzyskanie od zarządców dróg 

brakujących wielkości natężeń ruchu drogowego na przejazdach (bezzwłocznie), 
b) komisyjnego ustalenia kategorii przejazdów zabudowanych na skrzyżowaniach 

linii kolejowych z drogami użytku publicznego z dokonaniem oznakowania ich  
w terenie odpowiedniego do kategorii przejazdu (do dnia 31 grudnia 2013 r.), 

c) właściwego oznakowania przejazdów zakwalifikowanych obecnie do kategorii „C” 
w km 31,950 (linia nr 47) oraz w km 1,369 (linia 512) (bezzwłocznie), 

d) podjęcia działań eliminujących wprowadzone na przejazdach ograniczenia  
dla czoła pociągów do 20 km/h (bezzwłocznie), 

e) zobowiązania pracownika uczestniczącego w przeglądach przejazdów jako 
obiektu budowlanego do dopilnowania, aby wyznaczany był podmiot 
odpowiedzialny za zakres robót koniecznych do wykonania oraz termin ich 
realizacji (bezzwłocznie), 

f) zabezpieczenia przejścia użytku publicznego w km 16,583 (linia 47) w taki 
sposób, aby pieszy przed wejściem na tory musiał zmienić kierunek ruchu  
(do 31 grudnia 2013 r.). 

W związku z wynikami kontroli Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne 
i wydał decyzję administracyjną z dnia 23 października 2013 r., w której stwierdził 
„naruszenie przepisów dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej 
w zakresie spełniania warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego” i nakazał usunięcie wymienionych 
w decyzji nieprawidłowości w terminie do 31 grudnia 2013 r. Organ nadał decyzji 
rygor natychmiastowej wykonalności. W wyniku opóźnień w realizacji zaleceń 
Prezes UTK trzykrotnie wyznaczał nowe terminy ich wykonania. Ostateczny termin 
wyznaczono na dzień 31 grudnia 2015 r. W związku z opóźnieniami realizacji 
zaleceń i niewykonaniem części z nich, Prezes UTK nałożył na WKD, decyzją z dnia 
28 grudnia 2015 r. karę pieniężną w wysokości 24 884,66 zł. Kara została zapłacona 
przez WKD w styczniu 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 71-153, 203-205) 

W dniu 5 czerwca 2015 r. przedstawiciele UTK sporządzili i podpisali protokół 
kontroli WKD, przeprowadzonej w dniach od 28 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.  
w zakresie nadzoru nad stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacji 
skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi oraz weryfikacji zapisów zawartych 
w dokumentacji dotyczącej przejazdu kolejowego ze stanem faktycznym przejazdu 
kat. „D” w km 12,931 linii nr 47, na którym miały miejsce zdarzenia kolejowe.  
Na podstawie ww. protokołu UTK sporządził i przesłał do WKD wystąpienie 
pokontrolne z dnia 19 czerwca 2015 r. Działalność WKD w zakresie objętym 
kontrolą oceniono jako „niezgodną z obowiązującymi przepisami”. Stwierdzono 
naruszenie przepisów ustawy o transporcie kolejowym poprzez: brak w metryce 
przejazdu kat. „D” w km 12,931 linii 47 pomierzonych widzialności z odległości 5 m 
na drodze od skrajnej szyny ze strony prawej i lewej, niezrealizowanie środków 
zaradczych ustalonych przez komisję powypadkową po wypadku kategorii B21 
dotyczących przekwalifikowania przejazdu z kategorii „D” do kategorii „B”, 
ustawienie w niewłaściwej odległości po obu stronach przejazdu kolejowego  
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w km 12,931 linii 47 wskaźników ostrzegania „W6a”. W uwagach i wnioskach 
stwierdzono m.in., że: kontrolowany jest zobowiązany do natychmiastowego 
usunięcia nieprawidłowości; dokonania analizy wskazanych nieprawidłowości  
w innych podległych lokalizacjach; niezwłocznego usunięcia stwierdzonych  
w wyniku analizy nieprawidłowości; poinformowanie Prezesa UTK o wykonaniu 
uwag i wniosków w terminie do 31 lipca 2015 r. Po informacji WKD o sposobie 
wykonania zaleceń, Prezes UTK wydał decyzję nakazującą usunięcie 
nieprawidłowości polegającej na niezrealizowaniu przekwalifikowania przejazdu 
kolejowego w km 12,931 z kategorii „D” na kategorię „B” w terminie do 31 marca 
2016 r. Pismem z 3 marca 2016 r. Prezes Zarządu WKD poinformował  
o rozwiązaniu umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej na przejeździe w km 12,931. Jako powód podano uchylenie 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r., 
w oparciu o które Prezes UTK nałożył obowiązek przekwalifikowania przejazdu  
z kategorii „D” na „B”. W piśmie stwierdzono: „W związku ze zmianą stanu 
faktycznego stanowiącego przesłankę wydania Decyzji, powodującego jej 
bezprzedmiotowość, organ który wydał decyzję administracyjną w I instancji 
stwierdza jej wygaśnięcie. Jeżeli Prezes UTK nie stwierdzi podstawy do wygaśnięcia 
przedmiotowej Decyzji, spółka WKD wnosi o jej uchylenie”. Postanowieniem z dnia 
6 maja 2016 r. Prezes UTK wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 31 lipca 
2016 r., uzasadniając to koniecznością analizy materiału dowodowego oraz 
przeprowadzenia ustaleń między komórkami organizacyjnymi UTK. 

(dowód: akta kontroli str. 154-202, 206-207) 

Do zadań Wydziału Infrastruktury WKD należy m.in. kontrola techniczna obiektów  
i urządzeń kolei, planowanie prac konserwacyjnych oraz modernizacyjnych 
związanych z infrastrukturą WKD, okresowych przeglądów, prowadzenie 
dokumentacji sprawozdań i badań. Do obowiązków Naczelnika Wydziału 
Infrastruktury należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,  
a Zastępcy Naczelnika Wydziału m.in. utrzymanie przejazdów i przejść w poziomie 
szyn we właściwym stanie technicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 359-370) 

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

1. Błędy w metrykach przejazdu: 
− w pięciu przypadkach5 błędy w metryce przejazdu polegające  

na niewłaściwym dostosowaniu metryki przejazdu do wymagań określonych 
w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, tj. sporządzenie metryki  
w oparciu o pomiary natężenia ruchu sporządzone przed wejściem w życie 
przepisów ww. rozporządzenia (§ 92), 

− w czterech przypadkach6 błędy w metryce przejazdu polegające na braku 
oznaczenia kategorii przejazdu lub nieprzekwalifikowaniu przejazdu  
do wyższej kategorii mimo zaleceń komisji złożonej z przedstawicieli zarządcy 
infrastruktury, zarządcy drogi oraz Policji, 

− w 10 przypadkach faktyczne oznakowanie przejazdu nie odpowiadało 
oznakowaniu opisanemu w metryce przejazdu. 

2. W zakresie stanu technicznego przejazdów:  

− w pięciu przypadkach7 stwierdzono brak skosów skrajnych płyt 
wewnętrznych, a w dwóch przypadkach8 tzw. „klawiszujące” płyty, 

                                                      
5  Linia nr 47 km: 11,344, 12,931, 15,298, 22,457, 31,950. 
6  Linia nr 47 km: 8,097, 15,532, 24,907, 32,307. 
7  Linia nr 47 km: 8,097, 15,532, 24,907, 31,950, 32,307. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− w ośmiu przypadkach9 stwierdzono zły stan techniczny dróg dojazdowych  
do przejazdu oraz ubytki i nierówności asfaltu na styku drogi dojazdowej  
z prefabrykowanymi płytami żelbetowymi, 

− w sześciu przypadkach10 stwierdzono zanieczyszczone lub zarośnięte żłobki, 
a w trzech przypadkach11 brakowało odwodnienia przejazdu. 

3. W ośmiu przypadkach12 stwierdzono brak urządzeń optycznych prowadzenia 
ruchu – tj. słupków prowadzących, ustawianych na dojazdach do przejazdu.  
Na przejeździe kolejowo-drogowym zlokalizowanym na km 8,097 (ul. Jutrzenki  
w Warszawie) w bezpośrednim sąsiedztwie p.o. Salomea, w obrębie przejazdu 
nie zlokalizowano przejścia dla pieszych. Osoby wysiadające lub wsiadające  
do pociągu wchodziły bezpośrednio na jezdnię, pomiędzy samochody 
przejeżdżające przez tory. Stanowiło to bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi. Kontrolerzy NIK, działając na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy  
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13 poinformowali Prezesa 
Zarządu Spółki o stwierdzonym niebezpieczeństwie. Prezes Zarządu przekazał 
informację o podjęciu działań w celu wyeliminowania stwierdzonego 
niebezpieczeństwa (zaplanowaniu budowy przejścia dla pieszych). 

(dowód: akta kontroli str. 357-358) 

Odnośnie stwierdzonego złego stanu technicznego i obowiązujących w Spółce 
procedur usuwania tego typu usterek oraz terminu ich usunięcia, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Infrastruktury wyjaśnił, że nie ma takiej procedury, 
ponieważ znajduje się to w zakresie obowiązków toromistrza, który powinien 
przełożonego poinformować o tego typu usterkach. Decyzja o usunięciu tego 
typu uchybień jest podejmowana niezwłocznie po stwierdzeniu usterek,  
po przeanalizowaniu dostępności materiałów i ekipy naprawczej. 

(dowód: akta kontroli str. 218) 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1. Uzupełnienie i rzetelne prowadzenie książek obiektów budowlanych  

dla przejazdów kolejowo-drogowych.  
2. Sporządzenie brakujących metryk przejazdów i dokonanie aktualizacji 

istniejących metryk, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 
3. Opracowanie i wdrożenie procedury planowania i nadzoru nad wykonaniem 

robót bieżącego utrzymania przejazdów kolejowych, umożliwiającej weryfikację 
wykonania zaleceń po przeglądach okresowych oraz zaleceń komisji 
kwalifikacyjnych ustalających kategorie przejazdów. 

4. Bezzwłoczne usunięcie usterek i nieprawidłowości ustalonych przez NIK w toku 
przeprowadzonych oględzin. 

5. Wprowadzenie ograniczenia prędkości pociągów na przejazdach linii 48  
w km: 1,370, 1,950 i 2,305 do 20 km/h. 

6. Budowę przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowo-drogowym  
na ul. Jutrzenki w Warszawie. 

                                                                                                                                       
8  Linia nr 512 km 1,681, linia nr 47 km:8,097. 
9  Linia nr 512 km: 1,680, linia nr 47 km: 8,097, 11,344, 12,931, 15,298, 22,457, 31,950, 32,307. 
10  Linia nr 47 km: 1,681, linia nr 47 km: 8,097, 12,931, 22,457, 24,907. 
11  Linia nr 47 km: 15,532, 24,907, 31,950. 
12  Linia nr 512 km: 1,680, linia nr 47 km: 8,097, 11,344, 12,931, 15,298, 15,532, 31,950, 32,307. 
13  Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677, dalej: ustawa o NIK. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 28 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 14 lipca 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
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/ - / Tomasz Emiljan / - / Marek Glapa 
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