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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 

Kontroler Witold Olczyk, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/2/2016 z dnia  
11 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.1  
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Lignowski, Prezes Zarządu. 
(dowód: akta kontroli str. 6-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu  
na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w objętym kontrolą okresie lat 
2015-2016 (I połowa). 

Na pozytywną ocenę wpływ miało przede wszystkim użytkowanie i utrzymanie 
kontrolowanych obiektów inżynieryjnych w sposób zapewniający ich bezpieczne 
eksploatowanie. Stan techniczny i wykonywane na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3 przeglądy okresowe potwierdzają 
utrzymanie przedmiotowych obiektów na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo 
użytkowników. PKP SKM posiadała wymagane obowiązującymi przepisami prawa 
dokumenty, które powinien prowadzić zarządca infrastruktury, a w szczególności 
książki obiektu budowlanego, metryki dla przejazdów i przejść kolejowo-drogowych 
oraz dokumentację inwentarzową w księgach rachunkowych. Poziom wypadkowości 
na kontrolowanych obiektach również wskazuje na ich bezpieczną eksploatację.  

Na obniżenie oceny wpłynęły stwierdzone nieprawidłowości: przypadki 
nierzetelnego prowadzenia dokumentacji związanej z zarządzaniem kolejowymi 
obiektami inżynieryjnymi, szczególnie książek obiektu budowlanego oraz brak 
przeprowadzenia w terminach przewidzianych ustawą Prawo budowlane 
pięcioletnich kontroli okresowych stanu technicznego obiektów. Nie były także 
realizowane w sposób rzetelny przeglądy bieżące i podstawowe przewidziane  
w wewnętrznych regulaminach Spółki. Wystąpiły ponadto nieścisłości w zakresie 
informacji umieszczonych w ,,Księdze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  
w Transporcie Kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
Zarządca Infrastruktury” (dalej: Księga SMS), dotyczących liczby zarządzanych 
kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

                                                      
1  Dalej: Spółka, SKM w Trójmieście lub PKP SKM 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, dalej: ustawa Prawo budowlane. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji 
kontrolowanych obiektów inżynierskich 

1.1. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-technicznej 
przejazdów i przejść przez tory kolejowe 

SKM w Trójmieście była zarządcą dla jednego przejazdu kolejowo-drogowego kat. D 
(skrzyżowanie tylko z torem 502 linii kolejowej 250 należącej do PKP SKM), jednego 
przejścia dla pieszych w poziomie torów kat. E (tylko przez tor 501 linii 250), jednej 
kładki dla pieszych nad torami, czterech wiaduktów kolejowych i 14 podziemnych 
przejść dla pieszych pod torami. Ponadto, Spółka była współużytkownikiem trzech 
przejazdów kolejowo-drogowych kat. A (skrzyżowanie drogi z torami linii kolejowych 
250 PKP SKM i linii 202 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.), dla których zarządcą 
jest PKP PLK S.A. Wiadukty i kładka dla pieszych były konstrukcjami niezależnymi, 
natomiast przejścia podziemne pod torami dla pieszych zarządzane przez SKM  
w Trójmieście przebiegały pod linią kolejową 250, jak również pod linią kolejową 
202, z podziałem na dylatacji obiektu w miejscu międzytorza torów 502 i nr 1. Każdy 
z zarządców przejść podziemnych posiadał odrębne książki obiektu budowlanego 
na własną część budowli i indywidualnie odpowiadał za utrzymanie techniczne,  
w tym realizację przepisów ustawy Prawo budowlane. Dokumentem normującym 
przyjęte rozwiązania była umowa dotycząca oddania do odpłatnego korzystania linii 
kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linią kolejową, 
zawarta pomiędzy SKM w Trójmieście i PKP S.A.4. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 16-42, 121-143, 254-271, 502-504) 

Podczas objazdu linii kolejowej nr 250 (objazd całości linii od stacji Gdańsk 
Śródmieście do stacji Rumia, po torach 501 i 502) nie stwierdzono występowania 
przejść i przejazdów przez tory lub przejść i przejazdów kolejowo-drogowych, które 
nie były zaewidencjonowane przez zarządcę infrastruktury – SKM w Trójmieście.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ujmowania w księgach rachunkowych 
kontrolowanych przejazdów i kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 121-136, 528-529, 570-576)  

1.2. Wykonywanie okresowych kontroli kolejowych obiektów 
inżynieryjnych 

Spółka sporządzała plany rocznych kontroli okresowych i rejestry przeglądów 
bieżących. W obowiązującej w Spółce instrukcji SKM d-16 (D-83) o utrzymaniu 
kolejowych obiektów inżynieryjnych5 (dalej instrukcja d-16), przewidziano 
następujący system przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych: oględziny, 
przeglądy bieżące (w przypadku kontrolowanych obiektów – co sześć miesięcy), 
przeglądy podstawowe (raz w roku), przeglądy szczegółowe (po zgłoszeniu takiej 
potrzeby przez Wydział Techniczny) i przeglądy specjalne (również po zaistnieniu 
potrzeb w tym zakresie). Poza tym, przewidziane były przeglądy na podstawie 
przepisów ustawy Prawo budowlane, które zlecono firmie Biuro Nadzoru 
Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński (dalej: EUROBAU).  

                                                      
4 ` Umowa Nr D55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002 r, zawarta na podstawie art. 17 ust. 5 w związku z art. 78a ust. 2 ustawy  

z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 
Państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160). 

5 ` Instrukcja SKM d-16 (D-83) o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych – z dnia 28 listopada 2007 r., zatwierdzona 
przez Prezesa UTK dnia 31 stycznia 2008 r., nr decyzji TTN-500-486/06/08. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny przejazdu kolejowego kat. D oraz 
przejścia dla pieszych kat. E (obydwa obiekty bez urządzeń zabezpieczenia ruchu 
kolejowego, z czego wynikała konieczność wykonywania jedynie kontroli 
nawierzchni i oznakowania), były dokonywane podczas kontroli stanu utrzymania 
nawierzchni kolejowej, przeprowadzanych przez kontrolerów drogowych 
zatrudnionych w Spółce. Kontrolującemu przedstawiono protokoły z przeglądów 
bieżących kolejowych obiektów inżynieryjnych przeprowadzanych przez diagnostę 
zatrudnionego w PKP SKM, a także protokoły z rocznych przeglądów wykonanych 
przez firmę EUROBAU. Jednocześnie poinformowano, że w latach 2015-2016  
nie przeprowadzano przeglądów szczegółowych i przeglądów specjalnych. 

Spółka zawarła w 2014 roku umowę z EUROBAU na wykonywanie kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych na linii 250, zarządzanych przez PKP SKM, 
wykonywanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Kontrolującemu przedstawiono 
kopie stosownych zaświadczeń osób wykonujących okresowe kontrole stanu 
technicznego obiektów o wymaganym przygotowaniu zawodowym i wpisie na listę 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Protokoły z przeglądów 
wykonywanych przez ww. firmę były załączane do książek obiektów budowlanych. 
Umowa z EUROBAU obowiązuje do końca 2016 roku.  

Spółka prowadziła książki obiektu budowlanego dla wszystkich obiektów 
inżynieryjnych, o których mowa w pierwszym akapicie punktu 1.1. niniejszego 
wystąpienia oraz metryki przejazdów kolejowo-drogowych i przejścia dla pieszych. 
Dla zarządzanego przejazdu kolejowo-drogowego kat. D stwierdzono aktualny zapis 
iloczynu ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 43-62, 64-95, 138-211, 227-498, 502-507) 

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

1. Brak wykonania okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego  
i przydatności do użytkowania całego obiektu, wymaganych przepisem art. 62 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w przypadku 13 podziemnych przejść  
dla pieszych pod torami. W książkach obiektu budowlanego w miejscach 
przeznaczonych na wpisy protokołów z tych przeglądów wpisywano protokoły  
z przeglądów rocznych sporządzanych zgodnie z przepisem art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane. W zawartej przez Spółkę z firmą EUROBAU umowie 
na wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego na podstawie 
przepisów ustawy Prawo budowlane zapisano, że pierwsze przeglądy 
pięcioletnie nastąpią dopiero w roku 2016, co było niezgodne z ciągłością 
wykonywanych przeglądów pięcioletnich (ostatnie odnotowane w książkach 
obiektu budowlanego okresowe kontrole pięcioletnie były przeprowadzone  
w roku 2009) i z góry zakładało naruszenie przepisu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane.  
Według wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki, przyczyną braku wykonania 
przeglądów pięcioletnich obiektów inżynieryjnych w 2014 r. było niedopatrzenie 
pracownika prowadzącego książki obiektów budowlanych. W ocenie Prezesa 
Zarządu Spółki zakres przeglądu technicznego pięcioletniego nie odbiega  
od zakresu przeglądów jednorocznych, a przeglądy instalacji np. elektrycznej 
były wykonywane w innym trybie i przez innych wykonawców. Takie wyjaśnienia 
nie znajdują podstaw w obowiązujących przepisach ustawy Prawo budowlane,  
a także w informacji udzielonej w tym zakresie przez wyspecjalizowany organ, 
jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni. 

(dowód: akta kontroli str. 43-57, 272-498, 514-516, 605-679) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Nierzetelne i niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego6 prowadzenie 
zapisów w książkach obiektów budowlanych, poprzez: 

− nieaktualne wskazania osób upoważnionych do dokonywania wpisów  
w książce, które stwierdzono w przypadku 12 książek;  

− brak załączonych do książek upoważnień dla osób wyznaczonych  
do prowadzenia książek; 

− pozostawianie pustych wierszy w rubrykach przeznaczonych na wpisywanie 
protokołów z przeglądów rocznych i dokonywanie dalszych wpisów  
w następnych wierszach, w przypadku 11 książek; 

− wpisanie przeglądów rocznych w tabele przeglądów pięcioletnich  
w przypadku 11 książek, a jednocześnie brak wpisów tych przeglądów  
w tabeli przeznaczonej dla przeglądów rocznych; 

− brak wpisu odnośnie przeglądu rocznego, pomimo załączenia do książki 
sprawozdania z przeprowadzenia takiego przeglądu w przypadku jednego 
obiektu; 

− wpisywanie przeglądów pięcioletnich od strony 24, pomimo wolnych  
i przeznaczonych do tego celu stron 22 i 23 w jednej książce obiektu 
budowlanego. 

Członek Zarządu PKP SKM ds. przewozów wyjaśnił, że przyczyną 
niewłaściwego prowadzenia książek były niedopatrzenia pracownika 
prowadzącego wpisy, zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 272-498, 605-613) 

3. Spółka nie przedstawiła dokumentów potwierdzających wykonywanie 
przeglądów podstawowych kolejowych obiektów inżynieryjnych, przewidywanych 
w instrukcji d-16, w badanym zakresie i za kontrolowany okres czasu.  
W wyjaśnieniu dyrektor ds. infrastruktury poinformował, że ten rodzaj przeglądu 
był wykonywany w ramach kontroli okresowych wykonywanych przez EUROBAU 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Nie wykazano takiej wzmianki  
w protokołach sporządzanych przez EUROBAU, a Spółka nie przedstawiła 
żadnych dokumentów potwierdzających odbycie przeglądów podstawowych  
w jakiejkolwiek formie (protokołu, notatki służbowej, itp.). 

(dowód: akta kontroli str. 58, 63, 272-498) 

4. Przedstawione metryki przejazdu kat. D i przejścia kat E zawierały nieaktualne 
podstawy prawne w zakresie znaków i sygnałów drogowych. W metrykach było 
wpisane rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków  
i sygnałów drogowych7, podczas gdy obowiązywało rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych8. Prokurent Spółki wyjaśnił,  
że nieprawidłowość ta została spowodowana przeoczeniem naczelnika sekcji 
infrastruktury, który był odpowiedzialny za prowadzenie metryk.  

(dowód: akta kontroli str. 227-271, 560-603, 685-687, 691-693, 710-736) 

5. Przedstawione przez Spółkę protokoły z kontroli przeglądu bieżącego 
kontrolowanych przez NIK kolejowych obiektów inżynieryjnych wykonywanych 
zgodnie z treścią § 9 instrukcji d-16, nie zawierały istotnego wkładu 

                                                      
6  Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
7  Dz. U. Nr 58, poz. 622 ze zm. 
8  Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm. 
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merytorycznego, na podstawie którego byłaby możliwa ocena stanu 
technicznego przedmiotowych obiektów w sposób pozwalający formułować 
potrzeby remontowo-utrzymaniowe. Nawet w przypadku oceny ogólnej  
na poziomie dostatecznym, protokoły nie zawierały ustaleń stanowiących 
uzasadnienie sformułowania takiej oceny. Przedstawione protokoły, pomimo 
nadania im numeru sprawy, nie były zarejestrowane w prowadzonej przez 
Spółkę dokumentacji w sposób przewidziany przez obowiązującą w spółce 
instrukcję kancelaryjną. Pod nadanymi numerami widniały w Wydziale 
Infrastruktury inne prowadzone sprawy. Na podstawie przedstawionych 
protokołów nie można było także stwierdzić, w jakim dniu były wykonywane 
przeglądy, ponieważ daty na tych protokołach, według wyjaśnień Prezesa 
Zarządu, wskazywały dzień ich sporządzenia, a nie faktycznego wykonania 
przeglądu. Przedstawione protokoły znacząco różniły się np. od protokołów  
z kontroli nawierzchni kolejowej, które zawierały opisy stwierdzonych usterek  
i dokumentację fotograficzną.  

Prezes Zarządu PKP SKM wyjaśnił, że numeracja i rejestracja protokołów była 
niezgodna z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, a winę za ten fakt ponosi 
diagnosta wykonujący przeglądy. Ponadto Prezes Zarządu stwierdził, iż zakres 
tych przeglądów jest na tyle ograniczony, że nie może być podstawą  
do planowania remontów. Plany remontów i modernizacji są sporządzane  
w oparciu o przeglądy wykonywane na podstawie art. 62 ustawy Prawo 
budowlane.  

Wyjaśniając powyższe okoliczności, diagnosta przeprowadzający przedmiotowe 
przeglądy stwierdził, że: 
− nie istnieje w Spółce żaden szablon dotyczący protokołu przeglądu bieżącego 

kolejowego obiektu inżynieryjnego; 
− nie zabierał na przeglądy wyposażenia przewidzianego w § 9 pkt 8 instrukcji  

d-16 (w tym aparatu fotograficznego), ponieważ stwierdził, że nie będzie  
to potrzebne do wykonania przeglądu; 

− nie opisywał szczegółowo usterek, ponieważ według niego są one 
szczegółowo opisywane w protokołach z rocznych przeglądów 
wykonywanych przez firmę EUROBAU; 

− o swoich spostrzeżeniach odnośnie stanu obiektów informował ustnie swoich 
zwierzchników. 

Naczelnik wydziału infrastruktury w złożonych wyjaśnieniach stwierdził,  
że sporządzając plany remontowo-utrzymaniowe bazował na protokołach 
rocznych z kontroli wykonywanych przez firmę EUROBAU, a bieżącą 
konserwację zlecał po spotkaniach roboczych organizowanych z diagnostami  
i pracownikami odpowiednich sekcji. Przedstawiony stan realizacji przeglądów 
bieżących nie wypełniał przepisów instrukcji d-16 zawartych w § 9 pkt 2, pkt 8  
i pkt 9. 

(dowód: akta kontroli str. 63-93, 138-213, 502-507, 681-684) 

6. Stwierdzono nierealizowanie zaleceń umieszczanych w protokołach z rocznych 
przeglądów obiektów budowlanych wykonywanych przez firmę EUROBAU  
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Powyższe dotyczyło 
podziemnych przejść dla pieszych pod torami w następujących lokalizacjach linii 
250: w km 2,521 (protokoły z lat 2014, 2015, 2016), w km 6,983 (protokół z roku 
2015), w km 7,125 (protokoły z lat 2014 i 2015, ponadto stwierdzono brak 
realizacji zaleceń podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 17 maja 2016 r.), 
w km 20,854 (w protokole z roku 2015 oraz podczas oględzin w dniu 17 maja 
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2016 r.), w km 23,729 (protokoły z lat 2014 i 2015, a także potwierdzono podczas 
oględzin w dniu 12 maja 2016 r.), w km 25,014 (w protokole z roku 2015 oraz 
potwierdzone podczas oględzin w dniu 17 maja 2016 r.). Zalecenia odnosiły się 
do napraw dylatacji, ubytków tynku, powłok malarskich, zanieczyszczonych koryt 
odwodnienia liniowego. Wyjaśniając powyższe, Prokurent Spółki stwierdził,  
że elementy wskazywane w zaleceniach nie miały wpływu na obniżenie 
parametrów użytkowych wymienionych obiektów, a jedynie obniżały ich estetykę. 
Ponadto, opóźnienia w realizacji wynikały z faktu realizacji w pierwszej kolejności 
nieprawidłowości oddziałujących na konstrukcję budowli. 
(dowód: akta kontroli str.293-307, 346-355, 362-371, 408-417, 440-449, 540-549, 

555-559, 604,  685-686, 691)  

7. Stwierdzono nieprecyzyjne zapisy w Księdze SMS odnośnie wykazu elementów 
zarządzanej infrastruktury (pkt 1.6.1 Księgi SMS), gdzie trzy przejazdy kat. A  
dla których zarządcą były PKP PLK S.A. wykazano jako zarządzane przez PKP 
SKM. 

(dowód: akta kontroli str. 501-504) 

W świetle ustaleń kontroli, ze względu na współużytkowanie z PKP PLK S.A. trzech 
przejazdów kolejowych kat. A, zarządzanych przez PKP PLK S.A., uzasadnione jest 
posiadanie przez SKM w Trójmieście zarówno aktualnych metryk tych przejazdów, 
jak również kopii z przeprowadzanych przez PKP PLK S.A. przeglądów tych 
przejazdów, których brak stwierdzono podczas prowadzonej kontroli. Stanowisko 
niniejsze ma źródło w przyjętych w Spółce w ramach Księgi SMS procedurach,  
a w szczególności: PWB.14, PWD.09, PWR.11 i PZU.03. 

(dowód: akta kontroli str. 686-687, 691-693, 710-736) 

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

2. Utrzymanie i stan techniczny przejazdów kolejowo-
drogowych, przejść dla pieszych, tuneli, kładek 

2.1. Finansowanie budowy, przebudowy, remontów oraz 
utrzymania przejazdów oraz kolejowych obiektów 
inżynieryjnych 

Przedstawione protokoły z rocznych przeglądów wykonywanych przez firmę 
EUROBAU na podstawie przepisów art. 62 ustawy Prawo budowlane w badanym 
okresie nie zawierały ocen obiektów poniżej stanu dostatecznego i nie wskazywały 
zagrożeń dla bezpiecznego eksploatowania tych obiektów. Na podstawie wszystkich 
posiadanych źródeł dotyczących stanu technicznego przedmiotowych obiektów, 
Wydział Infrastruktury Spółki sporządzał wnioski do Zarządu Spółki w zakresie planu 
remontów i modernizacji zarządzanych obiektów. Na lata 2015-2016, według 
wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Infrastruktury, nie zachodziła potrzeba 
umieszczania we wnioskach obiektów objętych niniejszą kontrolą. Natomiast  
w okresie lat 2011-2014 w składanych wnioskach sześć dotyczyło badanych 
obiektów (jeden kładki nad torami dla pieszych, jeden wiaduktu kolejowego, jeden 
przejazdu kolejowo-drogowego i trzy podziemnego przejścia dla pieszych pod 
torami). Trzy wnioski zrealizowano w latach 2013-2015, dwa były w trakcie realizacji, 
a jeden obiekt jest przewidziany do modernizacji w 2018 roku. Ponadto, jeden obiekt 
(stacja Gdynia Grabówek – całość, w tym tunel dla pieszych), według oświadczenia 
Spółki przewidywany jest do modernizacji w 2020 r. Nie stwierdzono zaniechania 
podjęcia działań remontowo-modernizacyjnych w stosunku do kontrolowanych 
obiektów, których stan techniczny mógł zagrażać bezpiecznej eksploatacji. Obiekty 
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były remontowane i modernizowane, a finansowanie ich było zapewnione  
ze środków własnych Spółki, jak również ze środków Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ). 

(dowód: akta kontroli str. 96-120, 508-513, 683-684, 691-709) 

2.2. Zapewnienie zgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa 
stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych  
i obiektów inżynieryjnych służących do przeprowadzenia 
ruchu pieszego przez tory kolejowe  

Podczas przeprowadzonych oględzin przejazdów kolejowo-drogowych (przejazd 
kat. D w pełnym zakresie, a trzy przejazdy kat. A, dla których zarządcą jest PKP 
PLK S.A. – jedynie w zakresie stanu nawierzchni i oznakowania dla torów 501 i 502 
zarządzanych przez PKP SKM) i przejścia dla pieszych kat. E nie stwierdzono 
nieprawidłowości zagrażających bezpiecznej eksploatacji tych obiektów oraz braku 
spełniania parametrów założonych w metrykach. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 227-271, 560-604, 710-736) 

Przeprowadzone oględziny jednej kładki dla pieszych nad torami (jedyna będąca  
w zarządzie PKP SKM) oraz pięciu z 14 (35%) podziemnych przejść dla pieszych 
pod torami potwierdziły stan techniczny tych obiektów pozwalający na ich 
bezpieczne użytkowanie. Były to oceny dobre i dostateczne wystawiane przez firmę 
EUROBAU, wykonującą przeglądy stanu technicznego zgodnie z przepisami art. 62 
ustawy Prawo budowlane oraz oceny stanu technicznego stwierdzane przez 
diagnostę Spółki, wystawiane w protokołach z przeglądów bieżących.  

(dowód: akta kontroli str. 11, 530-559, 604) 

W okresie lat 2011-2016 (I kwartał), nastąpiło jedno zdarzenie – wypadek kolejowy 
na przejeździe kat. A z winy użytkownika drogi publicznej (przejazd zarządzany 
przez PKP PLK S.A.), z udziałem pojazdu PKP SKM, którego skutkiem była jedna 
ofiara śmiertelna (rok 2014).  

(dowód: akta kontroli str. 12) 

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków stwierdzono dwa przypadki 
dotyczące kolejowych obiektów inżynieryjnych. Jedna sprawa dotyczyła zalanego 
tunelu dla pieszych pod torami stacji Gdynia Cisowa, druga – mało widocznego 
oznakowania krawędzi schodów do przejścia podziemnego na stacji Gdańsk 
Główny. W obydwu przypadkach Spółka podjęła natychmiastowe działania 
naprawcze i poinformowała osoby skarżące o usunięciu nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 517-526) 

W informacji przekazanej przez Komendanta Straży Ochrony Kolei przy PKP SKM 
wskazano lokalizacje 12 dzikich przejść przez tory, które patrole SOK poddają 
szczególnej obserwacji. Ponadto, w trakcie objazdu linii nr 250, stwierdzono cztery 
lokalizacje dzikich przejść, których nie zidentyfikowała SOK. Działania podejmowane 
w tym zakresie przez SOK skutkowały w 2015 r. i do połowy 2016 r. ukaraniem 
mandatami karnymi 103 osób i 48 wnioskami o ukaranie skierowanymi do sądów.  
W jednym przypadku, dotyczącym przystanku Gdynia Grabówek, Spółka 
podejmowała rozmowy z władzami samorządowymi w sprawie wybudowania 
chodnika dla pieszych i wykonania ogrodzenia wzdłuż toru 502. Działania te  
nie przyniosły pożądanych efektów, ponieważ według PKP SKM strona 
samorządowa nie kontynuowała podjętego w powyższym zakresie dialogu.  
W związku z tym PKP SKM zaplanowała uwzględnienie wybudowania ogrodzenia  
w trakcie planowanej na 2020 r. modernizacji peronu Gdynia Grabówek. W sprawie 
wskazanych czterech lokalizacji dzikich przejść na przestrzeni około trzystu metrów 
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szlaku Gdynia Cisowa - Rumia, Spółka poinformowała, że miasto Rumia podjęło 
inicjatywę wybudowania tunelu drogowego pieszego, łączącego ulicę Gdańską  
z ulicą Sobieskiego, czyli w okolicy zaobserwowanych dzikich przejść.  

(dowód: akta kontroli str. 680, 688, 737-742) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Podczas oględzin przeprowadzonych na obiekcie – tunel pod torami na przystanku 
Gdynia Grabówek w km 23,729 – stwierdzono brak zachowania wymaganej 
wysokości w świetle tunelu. Przepis § 101 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie9 określa minimalną 
wysokość przejścia pod torami na 2,40 m. Dokonując pomiarów stwierdzono 
wysokość od 2,23 m do 2,35 m (dane techniczne wpisane w książce obiektu 
budowlanego wskazywały wysokość 2,40 m).  

Prokurent Spółki wyjaśnił, że od czasu przejęcia od PKP S.A. w roku 2002,  
we wskazanym obiekcie nie były wykonywane żadne prace mogące wpłynąć  
na zmianę parametrów wskazanych w książce obiektu budowlanego, a stan taki 
musi istnieć do czasu planowanej na 2020 r. modernizacji tego obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 535-539, 685-687, 691) 

W opinii Najwyższej Izby Kontroli, wskazane dzikie przejścia w km 23,500 Gdynia 
Grabówek i km 24,900 Gdynia Leszczynki (koniec peronu od strony Gdyni Stoczni), 
posiadają schodki (Gdynia Grabówek) i poręcze z łagodnym zejściem (Gdynia 
Leszczynki), które stwarzają możliwość schodzenia z peronów, a tabliczki o zakazie 
wstępu nie wyczerpują działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie 
przechodzenia przez tory osobom postronnym. Powyższą ocenę potwierdzają 
przykłady peronów zakończonych barierkami na innych przystankach PKP SKM,  
co zostało uwidocznione na nagraniu z objazdu linii nr 250.  

Prokurent Spółki na powyższą uwagę udzielił odpowiedzi, że brak jest możliwości 
odcięcia peronów od międzytorza z przyczyn technicznych i przyjętych rozwiązań 
organizacyjnych.  

W ocenie NIK taka sytuacja stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
(dowód: akta kontroli str. 528-529, 680, 688-690, 737)  

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

IV. Uwagi i 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 Kontroli10 wnosi o: 

1. Wykonanie brakujących okresowych pięcioletnich przeglądów stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania kolejowych obiektów inżynieryjnych, 
przewidzianych przepisem art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

2. Dokonanie poprawek we wpisach w książkach obiektu budowlanego 
dotyczących przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego i osób 
upoważnionych do dokonywania wpisów w przedmiotowych książkach. 

                                                      
9  Dz. U. Nr 151, poz. 987 ze zm. 
10  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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3. Przeprowadzanie przeglądów bieżących i podstawowych kolejowych obiektów 
inżynieryjnych w sposób przewidziany w wewnętrznych instrukcjach 
obowiązujących w Spółce. 

4. Dokonanie aktualizacji metryk zarządzanego przejazdu kolejowo-drogowego  
i przejścia dla pieszych w zakresie przywoływanych w metrykach podstaw 
prawnych dotyczących znaków i sygnałów drogowych. 

5. Doprecyzowanie zapisów procedur w Księdze SMS obowiązującej w PKP SKM. 

6. Zapewnienie dla Spółki posiadania kopii aktualnej dokumentacji przejazdów 
kolejowo-drogowych zarządzanych przez inne podmioty, a współużytkowanych 
przez PKP SKM. 

7. Do czasu przeprowadzenia modernizacji tunelu/przejścia podziemnego  
pod torami dla pieszych na przystanku Gdynia Grabówek w km 23,729, 
dokonanie poprawek w książce obiektu budowlanego odnośnie rzeczywistych 
parametrów technicznych tego obiektu. 

8. Podjęcie skutecznych działań w zakresie całkowitego wyeliminowania 
istniejących dzikich przejść przez tory w lokalizacjach zależnych od PKP SKM, 
czyli bezpośrednio przy obiektach dla których zarządcą jest Spółka. 

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 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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  6  lipca 2016 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Infrastruktury 

Kontroler 

 

Dyrektor 
                 Tomasz Emiljan 
 
      w z. / - / Tadeusz Winiarz 

/ - / Witold Olczyk 
Specjalista kontroli państwowej 
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