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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 Robert Mecha, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/1/2016  
z dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz nr KIN/21/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 862-863) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa  
(dalej: PKP S.A. lub Spółka). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Pawłowski, Prezes Zarządu PKP S.A. od 14 grudnia 2015 r. Poprzednio, 
w okresie objętym kontrolą, funkcję Prezesa Zarządu pełnili: Bogusław Kowalski 
(11-14 grudnia 2015 r.) oraz Jakub Karnowski (do 30 listopada 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1 w okresie objętym kontrolą (2015 - I półrocze 
2016 r.) PKP S.A. nie wywiązywała się należycie z obowiązków zarządcy 
kolejowych obiektów inżynieryjnych, których była właścicielem (okresowe przeglądy 
stanu technicznego przez osoby legitymujące się odpowiednią specjalnością, 
utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym), przy czym w stosunku do 
dwóch skontrolowanych obiektów stwierdzono rażące zaniedbania, skutkujące 
zagrożeniem bezpieczeństwa życia lub zdrowia. W zakresie zagospodarowania 
pozostałości po zlikwidowanych odcinkach linii kolejowych kontrola wykazała, że na 
skrzyżowaniach z drogami nadal znajdują się niezdemontowane tory i nawierzchnia 
torowa, a grunty nie zostały przekazane zarządcom dróg. 

Problemem wymagającym niezwłocznego rozwiązania są kolejowe obiekty 
inżynieryjne pozostające we władaniu PKP S.A. Ze względu na nieuregulowany stan 
prawny Spółka traktuje je jako „bezstanowe” i nie przeprowadza okresowych kontroli 
ich stanu technicznego ani niezbędnych robót (konserwacja, remonty), mimo że 
niektóre z nich są w złym stanie technicznym, a jeden, który poddano oględzinom, 
jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu życia lub zdrowia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji kolejowych 
obiektów inżynieryjnych oraz zagospodarowanie 
majątku po zlikwidowanych odcinkach linii kolejowych 

Z danych przedstawionych przez PKP S.A. wynika, że Spółka była właścicielem  
13 obiektów inżynieryjnych do przeprowadzenia ruchu pieszego nad i pod liniami 
kolejowymi oraz 13 kolejnych tego rodzaju obiektów, zlokalizowanych w całości  

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

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
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lub w części na gruntach będących we władaniu PKP S.A. Łącznie PKP S.A. 
dysponowała 26 obiektami, w tym 24 kładkami i dwoma przejściami podziemnymi. 
PKP S.A. prowadziła książkę obiektu budowlanego dla każdego z obiektów 
inżynieryjnych, którego była właścicielem. Spółka nie prowadziła książki obiektu 
budowlanego dla obiektów inżynieryjnych określonych jako „bezstanowy”,  
o nieuregulowanym stanie prawnym. 

(dowód: akta kontroli str. 5-28, 37-222, 873-875) 

Dyrektor Biura PKP S.A. w wyjaśnieniach z dnia 5 sierpnia 2016 r. stwierdził,  
że PKP SA nie posiada na stanie środków trwałych przejazdów (przejść) kolejowo-
drogowych, jak również nie jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie 
przejazdów kolejowych, które stanowią część składową linii kolejowych.  

W 2015 r. PKP S.A. przejęła od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)  
34 odcinki linii kolejowych o łącznej długości 556,808 km, co do których wydane 
zostały decyzje o ich likwidacji. Na liniach tych znajdowało się 348 przejazdów 
kolejowych (wg sprawozdań KD-6), które PKP SA określiła, jako „naniesienia  
po byłej linii kolejowej”. Do czasu zakończenia kontroli rozbiórkę zakończono  
na siedmiu liniach, tj. nr 34; 162; 178; 178a; 206; 243; 304; oraz 671. 

W dniach 11 i 12 sierpnia 2016 r. dokonano oględzin ośmiu skrzyżowań dróg  
o nawierzchni utwardzonej ze zlikwidowanymi liniami kolejowymi2 nr 34 i 206.  
W wyniku oględzin stwierdzono, że na skrzyżowaniach tych znajdowały się 
pozostałości po przejazdach kolejowych (tory oraz płyty stanowiące nawierzchnię 
drogową), a na pięciu z nich pozostały także znaki drogowe bądź urządzenia  
do optycznego prowadzenia ruchu (słupki U-1, tzw. pachołki). I tak: 

Na byłej linii nr 34. 

W miejscowości Sokołów Podlaski ul. Kosowska, na skrzyżowaniu z drogą  
o nawierzchni asfaltowej pozostawione były płyty z szynami, które na obrzeżach 
korony drogi były odcięte. Na skrzyżowaniu znajdowało się poziome oznakowanie 
drogi, tj. po obu stronach przejazdu znak „Stop” oraz linia przerywana.  
W miejscowości Budy Kupiętnijskie w drodze asfaltowej pozostawione były płyty 
nawierzchniowe oraz szyny, które na wysokości korony drogi zostały odcięte.  
Na skrzyżowaniu znajdowało się oznaczenie znakiem: pozioma podwójna ciągła 
linia.  
W miejscowości Kostki, na skrzyżowaniu w drodze asfaltowej pozostawione były 
płyty z szynami, które na skraju drogi były odcięte. Pozostały znaki poziome - 
podwójna ciągła linia.  
W obrębie przejazdów kolejowo-drogowych w każdym przypadku występowały 
urządzenia do optycznego prowadzenia ruchu (pachołki). 
Na byłej linii nr 206. 

Na drodze do Słabomierza, tory przebiegające przez drogę były zalane asfaltem.  
W odległości około 1,5 metra od skraju drogi z obu stron szyny zostały odcięte. 
W miejscowości Podobowice w drodze asfaltowej pozostawione były szyny, które  
na skraju drogi były odcięte. Na drodze w dwóch kierunkach ustawione były znaki 
drogowe „Strzeż się pociągu”.  
W miejscowości Sławoszewo w drodze asfaltowej pozostawione były płyty  
z szynami, które na skraju drogi były odcięte.  
W miejscowości Podobowice tory przebiegające przez drogę były zalane asfaltem. 
W miejscowości Juncewo w drodze asfaltowej pozostawione zostały płyty  
z szynami, które na skraju drogi były odcięte.  

                                                      
2  Sokołów Podlaski – Kostki i Żnin – Damasławek. 
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W miejscowości Juncewo w drodze gruntowej pozostawione były płyty z szynami, 
które na skraju drogi były odcięte.  
W obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, w przypadku dróg asfaltowych  
w każdym przypadku występowały pachołki. 
Pozostawienie przejazdów na skrzyżowaniach z byłymi liniami kolejowymi wynikało 
z faktu, że umowa z wykonawcą rozbiórki w § 3 pkt 5 stanowiła, że niezależnie  
od prac wymienionych w ust. 4 rozbiórce nie podlega nawierzchnia torowa  
z przejazdów drogowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 864-872, 876-886, 924) 

Dyrektor Biura Ewidencji Nieruchomości wyjaśnił: Demontaż szyn i płyt z pasa drogi 
asfaltowej wiąże się z wysokimi kosztami związanymi m.in. z odbudową nawierzchni 
drogi, wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, zmianą organizacji ruchu na czas 
robót. Prognozowane koszty pozyskania złomu i przychody z jego sprzedaży 
wykazywały, że organizowanie przetargów obejmujących złom szynowy z pasa 
drogi asfaltowej byłyby nieopłacalne, gdyż wpływy ze sprzedaży byłyby nieznaczne, 
bądź przetarg nie zostałby rozstrzygnięty ze względu na brak ofert kupna. 
Stosownie do przepisu art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym3, jeżeli przychody ze sprzedaży gruntów i środków trwałych należących  
do likwidowanych linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1, będą mniejsze od kosztów likwidacji, różnicę pokrywa budżet państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 887-923) 

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Biura PKP S.A. z dnia 18 sierpnia 2016 r. w PKP 
S.A. podejmowane były działania na rzecz zagospodarowania przejazdów po byłych 
liniach kolejowych i do czasu przekazania pozostałości po przejazdach wraz  
z gruntami na rzecz samorządów terytorialnych, kolej ponosi koszty ewentualnych 
prac remontowych nawierzchni. Wyjaśnił też, że PKP SA dostrzega potrzebę 
systemowego podejścia do infrastruktury pozostałej w pasie drogowym w wyniku 
rozbiórki linii kolejowych. Wymaga to m.in. dokonania podziałów geodezyjnych 
przed przekazaniem zarządcom dróg fragmentów linii pozostałych po przejazdach 
kolejowych. Brak jest jednak odpowiednich regulacji ustawowych w zakresie 
współpracy na tym polu z właściwymi zarządcami dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 888-889) 

Z ustaleń kontroli wynika, że problemem związanym z likwidacją linii kolejowych jest 
pozostawianie niezdemontowanych torów i nawierzchni torowej na skrzyżowaniach 
z drogami. Należy zauważyć, że dotychczas podejmowane działania nie rozwiązały 
całkowicie powyższego problemu. Nadal na zlikwidowanych liniach znajdują się 
pozostałości po przejazdach, a grunty nie zostały przekazane zarządcom dróg. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieujęciu w księgach rachunkowych 
stanowiącego własność Spółki środka trwałego w postaci obiektu inżynieryjnego 
(kładka dla pieszych) położonego w Zabrzu, obręb Zaborze – linia kolejowa nr 137, 
co stanowiło naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września  
1994 r. o rachunkowości4 stanowiących, że księgi rachunkowe powinny być 
prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Księgi uznaje się  
za rzetelne, jeśli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 

(dowód: akta kontroli str. 7-24, 29-30, 579-590) 

                                                      
3  Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, ze zm. 
4  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047. 
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2. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów 
inżynieryjnych 

W PKP S.A. sposób realizacji kontroli okresowych określała Decyzja dot. kontroli 
okresowych. Stosownie do art. 3 pkt 3 i 3a ustawy Prawo budowlane, linie kolejowe 
oraz obiekty służące do przeprowadzenia ruchu pieszego przez tory kolejowe  
(np. nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych) są budowlami i podlegają 
regulacjom dot. utrzymania obiektów budowlanych, w tym w zakresie 
przeprowadzania obowiązkowych okresowych kontroli na podstawie przepisów 
art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Stosownie do tych przepisów, obiekty powinny 
być w czasie ich użytkowania poddawane okresowym kontrolom: co najmniej raz  
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu oraz co najmniej 
raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności  
do użytkowania obiektu budowlanego. 
W okresie objętym kontrolą (2015- I półrocze 2016 r.) Spółka, przeprowadziła 
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego – z jednym wyjątkiem – roczne kontrole 
stanu technicznego zarządzanych obiektów inżynieryjnych. W trakcie kontroli Spółka 
przeprowadziła ponadto kontrole stanu technicznego ośmiu obiektów inżynieryjnych 
będących w jej władaniu, o nieuregulowanym stanie prawnym. 

(dowód: akta kontroli str. 18-24, 31-33 225-564) 

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

1. PKP S.A. nie przeprowadziła obowiązkowej rocznej kontroli stanu technicznego 
obiektu inżynieryjnego (kładka dla pieszych) położonego we Wrocławiu przy  
ul. Robotniczej i Tęczowej – linia kolejowa nr 274. 

(dowód: akta kontroli str. 600-609) 

2. Na podstawie analizy dokumentacji przedstawionej do oględzin 10 obiektów 
inżynieryjnych stwierdzono, że w przypadku trzech obiektów5 przeglądy 
okresowe wykonała osoba nieposiadająca uprawnień o odpowiedniej 
specjalności, tj. posiadająca specjalizację konstrukcyjno-budowlaną,  
a nie specjalizację inżynieryjną mostową. Uprawnienia wymagane  
do przeprowadzania okresowych kontroli określa art. 12 ust. 1 pkt 5, ust. 2  
i ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz przepisy § 13 ust. 1-3 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie funkcji 
technicznych w budownictwie6. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-24, 31-33, 225-564, 565-774) 

3. Żaden ze zbadanych protokołów nie został sporządzony w pełni zgodnie  
z zasadami określonymi w Decyzji dot. kontroli okresowych Ustalono m.in.,  
że przeglądy pięcioletnie nie zawierały informacji dotyczących przydatności 
obiektu do użytkowania, nie zamieszczano opisów usterek oraz brakowało dat 
przeprowadzenia poprzednich kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 225-564) 

3. Finansowanie remontów oraz utrzymania kolejowych 
obiektów inżynieryjnych 

Na remonty i utrzymanie kładek PKP S.A. wydatkowała w 2014 r. łącznie 
489,8 tys. zł, z czego na remonty kładki dla pieszych w Oleśnicy wydatkowano 
428,04 tys. zł, w Bieruniu Starym 38 tys. zł, w Ostrowcu Świętokrzyskim 20,5 tys. zł 

                                                      
5  Kładki dla pieszych: Wrocław, ul. Robotnicza i Brzeg Dolny ul. Tęczowa oraz obręb Borów gm Prusice.  
6  Dz. U. poz. 1278.  
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oraz na utrzymanie kładki w Górnej Kamiennej 3 283 zł. W Mielcu remont kładki 
sfinansował samorząd terytorialny. Na remont pozostałych 21 obiektów 
znajdujących się w nieodpowiednim stanie technicznym PKP S.A. nie planowała  
i nie wydatkowała żadnych środków. 

W 2015 r. PKP S.A. wydatkowała na remont kładki w Ostrowcu Świętokrzyskim 
48 tys. zł. Trzy remonty obiektów inżynieryjnych sfinansowały samorządy 
terytorialne. W przypadku 25 obiektów nie planowano wydatkowania  
i nie wydatkowano żadnych środków. 

W 2016 r. PKP S.A. zaplanowała 8 223 zł na utrzymanie dwóch obiektów oraz 
1 200 tys. zł na remont dwóch obiektów. Od 2014 r. w planach jest rozbiórka obiektu 
w Gminie Zabrze. 

(dowód: akta kontroli str. 786-802) 

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

PKP S.A. nie przeznaczyła w planie finansowym na rok 2016 wydatków  
na konieczne kapitalne remonty dwóch obiektów inżynieryjnych: kładki dla pieszych 
w Wadowicach, obręb Kalwaria Zebrzydowska – linia kolejowa nr 97 oraz  
we Wrocławiu, obręb Brochów – linia kolejowa nr 132. 

Dyrektor Biura Eksploatacji Nieruchomości wyjaśnił, że PKP S.A. skupiało się  
na utrzymaniu obiektów, które bezspornie były w jej zarządzaniu. Natomiast obiekty, 
co do których była wątpliwość co do stanu własnościowego Spółka prowadziła 
rozmowy z ewentualnymi właścicielami lub podmiotami, które byłyby 
zainteresowane utrzymywaniem obiektów w ciągłości eksploatacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 350-360, 622-632, 786-802)  

4. Stan techniczny obiektów inżynieryjnych 

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. dokonano oględzin 10 obiektów inżynieryjnych7 
zarządzanych przez PKP S.A. oraz będących w jej władaniu. W wyniku oględzin 
stwierdzono, że: 

1) Konstrukcję kładki dla pieszych w Katowicach w ciągu ul. Paderewskiego, 
zlokalizowaną nad torami linii kolejowej PKP nr 1 i 138, stanowił dwuprzęsłowy 
stalowy ustrój belkowy o schemacie statycznym belki ciągłej. Stan techniczny 
głównych elementów kładki był zróżnicowany. Dźwigary główne i ortotropowa płyta 
pomostu były w stanie technicznym dostatecznym (4)8. Wszystkie części dźwigarów 
i pomostu posiadały rozległe uszkodzenia antykorozyjnych powłok malarskich oraz 
zaawansowaną korozję powierzchniową. Filary kładki były w złym stanie 
technicznym (5). Szczególnie dotyczyło to stanu fundamentów skrajnej podpory po 
stronie południowej, gdzie występowały głębokie ubytki i zaawansowana korozja 
betonu oraz korozja odsłoniętego zbrojenia. W złym stanie technicznym (5) 
znajdowały się prawie wszystkie elementy wyposażenia. Stalowe blachy gzymsowe 
oraz zewnętrzne powierzchnie osłon przeciwporażeniowych miały całkowicie 
zniszczone powłoki malarskie oraz rozległą korozję powierzchniową, wżerową  
a także lokalne perforacje. W bitumicznej nawierzchni chodnika widoczne były 
pęknięcia, zarysowania oraz ubytki i wegetacja roślinności na nawierzchni. Skrajna 
osłona przeciwporażeniowa po stronie płd.-zach. była za krótka. Również w złym 
stanie technicznym (5) znajdowały się schody. W stalowych belkach nośnych oraz 

                                                      
7  Kładki dla pieszych: ul. Paderewskiego w Katowicach, ul. Moronia 38 w Chorzowie, ul. Cmentarna w Zabrzu, ul. Robotnicza 

we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza w Brzegu Dolnym, obręb Borów gm. Prusice, ul. Krakowska w Milanówku, ul. Łąki w Błoniu 
oraz przejście podziemne ul. Kolejowa w Czechowicach-Dziedzicach. 

8  Oceny w nawiasach przedstawiono w skali od 1 do 6 – na podstawie Decyzji dot. kontroli okresowych. Ocena 1 oznacza 
stan bardzo dobry, 2 – dobry, 3 – średni, 4 – dostateczny, 5 – zły i 6 – awaryjny.  
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na spodniej powierzchni stopni i spoczników schodów występowała zaawansowana 
korozja powierzchniowa i wżerowa. W biegach schodów brak było dwóch 
ceowników stanowiących tory prowadzące dla wózków, a więc przydatność  
do użytkowania obiektu była ograniczona. Poza tym w wielu stopniach schodów 
występowały ubytki nawierzchni oraz betonowego wypełnienia. Pomimo złego stanu 
technicznego (5), obiekt nie zagrażał życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia  
lub środowisku, jednak wymaga pilnego wykonania remontu kapitalnego. 

2) Konstrukcję kładki dla pieszych w Chorzowie w ciągu ul. Maronia, zlokalizowaną 
nad torami linii kolejowej PKP, stanowił jednoprzęsłowy stalowy ustrój belkowy  
o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Stan techniczny głównych 
elementów kładki był zróżnicowany. Płyta pomostu znajdowała się w złym stanie 
technicznym (5). Na spodzie płyty była widoczna rozległa korozja odsłoniętego 
zbrojenia (zbyt cienka otulina) oraz rozległe osady, wyługowania i wykwity 
spowodowane przeciekami przez nawierzchnię betonową. Dźwigary główne były  
w stanie dostatecznym (4). Na większości powierzchni konstrukcji występowały 
uszkodzenia antykorozyjnych powłok malarskich oraz zaawansowana korozja 
powierzchniowa. Filary kładki znajdowały się w stanie technicznym dostatecznym 
(4). Na stalowych słupach występowały uszkodzenia powłok malarskich oraz korozja 
powierzchniowa. Na fundamentach podpór widoczne były zarysowania, ubytki 
betonu oraz lokalnie odkryte skorodowane zbrojenie. W złym stanie technicznym (5) 
znajdowały się prawie wszystkie elementy wyposażenia. W betonowej nawierzchni 
chodnika występowały spękania i ubytki przy wpustach oraz zanieczyszczenia  
i wegetacja mchów wzdłuż dźwigarów głównych. W urządzeniach odwadniających: 
wpusty, rynny i rury spustowe występowała rozległa korozja oraz miejscowa 
perforacja. Wszystkie osłony przeciwporażeniowe, poza korozją powierzchniową, 
były zbyt krótkie i nie spełniały warunku, aby pionowa krawędź osłony znajdowała 
się w odległości nie mniejszej niż 2 m od sieci jezdnej znajdującej się pod napięciem 
elektrycznym. Również w złym stanie technicznym (5) znajdowały się schody.  
W stalowych belkach nośnych występowała zaawansowana korozja powierzchniowa 
i lokalnie wżerowa. Silnej degradacji uległ beton stopni i spoczników schodów  
po stronie południowej. Linka uszynienia konstrukcji kładki była zerwana, co 
stanowiło realne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Pomimo wyłączenia 
kładki z ruchu publicznego, wygrodzenie wejścia na obiekt od strony północno-
wschodniej nie zabezpieczało przed wejściem na obiekt osób postronnych. Pomimo 
złego stanu technicznego (5), obiekt nie zagrażał życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu 
mienia lub środowisku, jednak wymagał pilnego wykonania remontu bieżącego 
obejmującego naprawę uszynienia konstrukcji stalowej kładki oraz wykonania przy 
schodach płn.-wsch. wygrodzenia uniemożliwiającego wejście na kładkę osobom 
postronnym. 

3) Konstrukcję kładki dla pieszych w Zabrzu pomiędzy ulicami Cmentarną i Skalley, 
zlokalizowaną nad torami linii kolejowej PKP, stanowił dwuprzęsłowy betonowy 
ustrój belkowy o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych. Stan 
techniczny głównych elementów kładki był zróżnicowany. Prefabrykowane belki 
dźwigarów głównych znajdowały się w stanie technicznym dostatecznym (4). 
Występowały lokalne odpryski betonu odsłaniające skorodowane zbrojenie miękkie 
belek. Na powierzchniach bocznych belek oraz w strefach podparcia na filarach 
występowały rozległe osady i wykwity spowodowane przeciekami przez nieszczelne 
urządzenia dylatacyjne. Pomost był w złym stanie technicznym (5). Występowały 
rozległe osady i wykwity zakończone stalaktytami, widoczne na spodniej 
powierzchni monolitycznych zamków pomiędzy belkami typu Płońsk. Występujące 
duży ilości wyługowania składników mineralnych betonu na spodniej powierzchni 
płyty pomostowej wskazywały na zniszczoną hydroizolację pomostu oraz 
zaawansowaną degradację nadbetonu. Filary kładki znajdowały się w stanie 
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technicznym dostatecznym (4). Na powierzchniach bocznych widniały osady  
i wykwity spowodowane przeciekami przez nieszczelne strefy dylatacyjne ustroju 
nośnego. W oczepach widoczne były lokalne ubytki betonu z korozją odsłoniętego 
zbrojenia. W złym stanie technicznym (5) znajdowały się niektóre elementy 
wyposażenia, a szczególne dylatacje z uwagi na całkowity brak szczelności. 
Betonowe belki gzymsowe posiadały liczne zarysowania z białymi wyługowaniami 
oraz osady i wykwity zakończone stalaktytami. Nie oceniano nawierzchni i balustrad 
na kładce ze względu na brak dostępu. Również w złym stanie technicznym (5) 
znajdowały się schody. W stopniach schodów występowała korozja i rozległe ubytki 
betonu. Na części stopnic struktura betonu została całkowicie zniszczona. Z kolei  
na spodniej powierzchni płyty nośnej schodów widoczne były ubytki betonu, korozja 
betonu i zbrojenia, osady i wykwity, a także zawilgocenia świadczące o czynnych 
przeciekach. Stalowe obrzeża stopni były skorodowane, w wielu miejscach 
odspojone od betonu i zdeformowane. Pomimo złego stanu technicznego (5), obiekt 
nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednak 
wymaga pilnego wykonania remontu kapitalnego lub całkowitej rozbiórki. 

4) Konstrukcję przejścia podziemnego dla pieszych w miejscowości Czechowice-
Dziedzice pomiędzy ul. Kolejową i ul. Hutniczą, zlokalizowanego pod torami linii 
kolejowej PKP, stanowiła jednonawowa ramownica z betonu monolitycznego. Stan 
techniczny głównych elementów przejścia podziemnego był zróżnicowany. Płyta 
stropowa i ściany boczne znajdowały się w stanie technicznym dostatecznym (4). 
Występowało odspojenie powłok ochronnych, silne zanieczyszczenie graffiti oraz 
drobne zarysowania betonu. Ceglane konstrukcje oporowe wokół wejść do przejścia 
podziemnego znajdowały się w stanie technicznym awaryjnym (6). W murach 
oporowych występowały pęknięcia o rozwartości od kilku do kilkunastu milimetrów. 
W najgorszym stanie był mur wokół wejścia do przejścia podziemnego po stronie 
południowej. Ściana wschodnia tego muru dodatkowo uległa kilkucentymetrowemu 
przemieszczeniu poziomemu. Prawdopodobną przyczyną uszkodzenia było parcie 
wywołane przez system korzenny drzew rosnących bezpośrednio przy wejściu. 
Również w stanie technicznym awaryjnym (6) znajdowała się stolarka i drewniane 
pokrycie dachowe nad wejściami do przejścia podziemnego. Elementy drewniane  
w większości były spróchniałe, popękane a pokrycie papowe nieszczelne. Niektóre 
elementy podsufitki miały uszkodzone połączenia. Zwisające elementy  
z wystającymi gwoździami zagrażały bezpieczeństwu ruchu publicznego. Schody 
wejściowe do obiektu były w złym stanie technicznym (5). Stwierdzono 
występowanie korozji i ubytków betonu oraz liczne nierówności. Betonowa 
nawierzchnia chodnika wewnątrz przejścia podziemnego również była w złym stanie 
(5). Występowały liczne pęknięcia, ubytki i przemieszczenia betonu, szczególnie  
w strefie kanałów na liniowe urządzenia odwadniające. System odwodnienia obiektu 
był w stanie awaryjnym (6). Po intensywnych opadach deszczu przejście podziemne 
zalewała wodą, co powodowało jego nieprzydatność dla ruchu publicznego 
pieszych. Stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny obiektu, stwarzający 
zagrożenie dla życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Należy 
sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, szczególnie w części dotyczącej 
murów oporowych wokół wejść do przejścia oraz w zakresie usprawnienia systemu  
i urządzeń odwadniających. Wymagany jest remont kapitalny obiektu w oparciu  
o projekt wykonany na podstawie wcześniejszej ekspertyzy. 

5) Konstrukcję kładki dla pieszych we Wrocławiu pomiędzy ulicami Robotniczą  
i Tęczową, zlokalizowaną nad torami linii kolejowej PKP, stanowił pięcioprzęsłowy 
stalowy ustrój belkowy o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych. Stan 
techniczny głównych elementów kładki był zróżnicowany. Kratownicowe dźwigary 
główne znajdowały się w złym stanie technicznym (5). Wszystkie elementy 
dźwigarów miały prawie całkowicie zniszczone antykorozyjne powłoki malarskie, 
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zaawansowaną korozję powierzchniową oraz ogniska korozji wżerowej. Drewniana 
konstrukcja pomostu pełniąca jednocześnie funkcję nawierzchni kładki była w stanie 
technicznym awaryjnym (6). Brakowało ok. 42% drewnianej konstrukcji pomostu,  
a pozostałe elementy były spróchniałe i nieprzydatne do użytkowania. Balustrada  
z siatki ogrodzeniowej znajdowała się w stanie awaryjnym (6). Stan techniczny 
filarów kładki był dostateczny (4). Na elementach stalowych występowała 
intensywna korozja powierzchniowa oraz ogniska korozji wżerowej. Z kolei  
na fundamentach betonowych widniały ubytki i zarysowania oraz intensywna 
wegetacja mchów. Również w złym stanie technicznym (5) znajdowały się wszystkie 
schody. W stalowych belkach nośnych, słupach filarów i balustradach schodów 
występowało całkowite zniszczenie antykorozyjnych powłok malarskich, 
zaawansowana korozja powierzchniowa i wżerowa, a także rozwarstwienie 
niektórych blach. Drewniane stopnie i spoczniki schodów były spróchniałe.  
W betonowych elementach schodów (fundamenty oraz najniższa część dolnych 
biegów) występowały ubytki, zarysowania i korozja betonu. Do betonowego korpusu 
stopy fundamentowej skrajnego filara kładki od strony ul. Robotniczej została 
przymocowana skrzynka przyłącza energetycznego, w której brakowało pokrywy 
zamykającej (drzwiczek), co stwarzało zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
Stwierdzono, że obiekt może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia 
lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania. Kładka została wyłączona  
z ruch publicznego, jednak wymaga pilnego wykonania przy schodach od strony  
ul. Robotniczej wygrodzenia uniemożliwiającego wejście osobom postronnym,  
a także zabezpieczenia skrzynki przyłącza elektrycznego. Kładka nadaje się jedynie 
do całkowitej rozbiórki lub odbudowy. 

6) Konstrukcję kładki dla pieszych w Brzegu Dolnym pomiędzy ulicami Sienkiewicza 
i 1 Maja, zlokalizowaną nad torami linii kolejowej PKP, stanowił pięcioprzęsłowy 
stalowy ustrój belkowy o schemacie statycznym belki ciągłej. Stan techniczny 
głównych elementów kładki był zróżnicowany. Dźwigary główne znajdowały się  
w złym stanie technicznym (5). Na większości powierzchni konstrukcji dźwigarów 
występowało zniszczenie antykorozyjnych powłok malarskich oraz zaawansowana 
korozja powierzchniowa oraz korozja wżerowa. Płyta pomostu znajdowała się  
w stanie technicznym dostatecznym (4). Na spodzie prefabrykowanych płyt pomostu 
widoczne były osady i ubytki betonu, zarysowania oraz korozja odsłoniętego 
zbrojenia. Stwierdzono stan techniczny średni (3) filarów kładki, głównie z powodu 
znacznego zakresu korozji powierzchniowej i całkowitego uszkodzenia 
antykorozyjnych powłok malarskich. W stanie technicznym średnim (3) znajdowały 
się prawie wszystkie elementy wyposażenia. W bitumicznej nawierzchni chodnika 
występowały spękania i liczne ślady po naprawach zaprawami cementowymi.  
W balustradach występowała niewielka korozja powierzchniowa dolnego przeciągu. 
Wszystkie osłony przeciwporażeniowe posiadały perforację w dolnych blachach 
wypełniających. Skrajna osłona od strony płn.-zach. była zbyt krótka i nie spełniała 
warunku, aby pionowa krawędź osłony znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 
2 m od sieci jezdnej znajdującej się pod napięciem elektrycznym. Słup latarni 
oświetleniowej nad filarem pierwszym był trwale zdeformowany (wygięty). Również 
w złym stanie technicznym (5) znajdowały się schody, szczególnie schody 
peronowe. W stalowych belkach nośnych występowała zaawansowana korozja 
powierzchniowa i wżerowa. Ponadto, na stężeniach belek występowała perforacja. 
Poziome blachy stóp słupów podpór schodów uległy rozwarstwieniu. Silnej 
degradacji uległ beton stopni schodów po stronie północnej. Brakowało linki 
uszynienia konstrukcji kładki, natomiast iskiernik przymocowany do słupa filara nr 3 
był silnie skorodowany i prawdopodobnie niesprawny, co stanowiło bezpośrednie 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Stwierdzono, że obiekt jest w złym 
stanie technicznym (5), mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu 
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mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, 
szczególnie w zakresie aktualnej nośności dźwigarów oraz podstaw słupów 
(znaczne ubytki korozyjne przekrojów stalowych). Wymagany jest remont kapitalny 
obiektu. 

7) Konstrukcję kładki dla pieszych w obrębie Borów w gm. Prusice, zlokalizowaną 
nad torami linii kolejowej PKP Wrocław - Poznań, stanowił jednoprzęsłowy stalowy 
ustrój łukowy o schemacie statycznym łuku trójprzegubowego. Stan techniczny 
głównych elementów kładki był zróżnicowany. Płyta pomostu znajdowała się  
w stanie technicznym średnim (3). Na spodzie płyty widniały lokalnie odsłonięte 
skorodowane pręty zbrojeniowe oraz osady i wykwity (zbyt cienka otulina). Łukowe 
dźwigary główne były w stanie technicznym średnim (3). Na większości powierzchni 
stalowych elementów dźwigarów występowały uszkodzenia antykorozyjnych powłok 
malarskich oraz korozja powierzchniowa. Przyczółki kładki znajdowały się w stanie 
technicznym dostatecznym (4). W obu korpusach przyczółków widoczne były 
zarysowania, korozja i ubytki betonu oraz intensywna wegetacja mchów. W złym 
stanie technicznym (5) znajdowały się prawie wszystkie elementy wyposażenia.  
W betonowej nawierzchni chodnika występowały spękania oraz ubytki nawierzchni 
betonowej w strefach dylatacyjnych nad przyczółkami. W balustradach brakowało 
kilku szczeblinek oraz występowała rozległa korozja powierzchniowa. Wszystkie 
osłony przeciwporażeniowe poza korozją powierzchniową były zbyt krótkie  
i nie spełniały warunku aby pionowa krawędź osłony znajdowała się w odległości  
nie mniejszej niż 2 m od  sieci jezdnej znajdującej się pod napięciem elektrycznym. 
Blachy osłon przeciwporażeniowych podwieszone do dźwigarów głównych były 
zdeformowane, silnie skorodowane i z lokalną perforacją. Stwierdzono, że obiekt 
znajduje się w stanie technicznym dostatecznym (4), nie zagraża życiu lub zdrowiu, 
bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednak wymaga pilnego wykonania remontu 
kapitalnego. 

8) Konstrukcję kładki dla pieszych w Milanówku pomiędzy ulicami Krakowską  
i Warszawską, zlokalizowaną nad torami linii kolejowej PKP nr 447, stanowił 
jednoprzęsłowy stalowy ustrój belkowy o schemacie statycznym belki swobodnie 
podpartej. Stan techniczny głównych elementów kładki był zróżnicowany. Płyta 
pomostu znajdowała się w stanie technicznym dostatecznym (4). Na spodzie płyty 
była widoczna korozja odsłoniętego zbrojenia (zbyt cienka otulina), lokalne ubytki 
betonu, rakowiny oraz osady, wyługowania i wykwity. Dźwigary główne znajdowały 
się w stanie technicznym średnim (3). Na dźwigarach głównych występowały 
uszkodzenia antykorozyjnych powłok malarskich oraz korozja powierzchniowa, 
szczególnie w strefach przydylatacyjnych ze schodami, nad trakcją elektryczną  
i wzdłuż pasów górnych dwuteowników. Filary kładki były w stanie technicznym 
średnim (3). Na stalowych słupach i ryglach stwierdzono uszkodzenia powłok 
malarskich oraz korozję powierzchniową. Również w średnim stanie technicznym (3) 
znajdowały się elementy wyposażenia. W bitumicznej nawierzchni chodnika 
występowały niewielkie zarysowania. W balustradach niewielka korozja  
na połączeniach, natomiast w osłonach przeciwporażeniowych zanieczyszczenie 
graffiti oraz mechaniczne uszkodzenie siatki w jednym segmencie osłony. W złym 
stanie technicznym (5) znajdowały się schody. W stalowych belkach nośnych 
występowała zaawansowana korozja powierzchniowa i lokalnie korozja wżerowa. 
Na spodniej powierzchni stopni i spoczników widoczna była zaawansowana 
degradacja betonu oraz rozległa korozja zbrojenia. Rozległe uszkodzenia 
wykazywały podpory schodów – widoczna była szczególnie korozja w strefach 
podstaw słupów oraz ław fundamentowych, w których można zaobserwować ubytek, 
korozję i zarysowania betonu. W niektórych stopniach schodów występowały ubytki 
betonu i obluzowanie zamocowania stalowego obramowania stopni, co może 
obniżać bezpieczeństwo ruchu pieszych. Stwierdzono, że obiekt znajduje się  
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w dostatecznym stanie technicznym (4), nie zagraża życiu lub zdrowiu, 
bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednak wymaga pilnego wykonania remontu 
bieżącego obejmującego naprawę osłony przeciwporażeniowej oraz lokalnie 
uszkodzonych stopni schodów. Celowy jest remont kapitalny niektórych elementów 
kładki (pomost, schody, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów 
stalowych). 

9) Konstrukcję kładki dla pieszych w Błoniu przy ul. Łąki, zlokalizowaną nad torami 
linii kolejowej PKP nr 3, stanowił dwuprzęsłowy stalowy ustrój belkowy o schemacie 
statycznym belki swobodnie podpartej. Stan techniczny głównych elementów kładki 
był zróżnicowany w niewielkim stopniu. Dźwigary główne i płyta pomostu znajdowały 
się w stanie technicznym dostatecznym (4). Na wszystkich powierzchniach pomostu 
i dźwigarów widoczne było zniszczenie antykorozyjnych powłok malarskich oraz 
zaawansowaną korozję powierzchniową z ogniskami korozji wżerowej. Filary kładki 
znajdowały się w stanie technicznym dostatecznym (4). Na stalowych słupach  
i ryglach występowało uszkodzenie powłok malarskich oraz korozja powierzchniowa. 
W fundamentach widoczne były zarysowania betonu. Również w dostatecznym 
stanie technicznym (4) znajdowały się elementy wyposażenia. W bitumicznej 
nawierzchni chodnika występowały liczne zarysowania. W balustradach 
występowała rozległa korozja powierzchniowa i zniszczenie powłok malarskich, 
natomiast w osłonach przeciwporażeniowych poza korozją powierzchniową 
stwierdzono mechaniczne uszkodzenie siatki w jednym segmencie osłony. Ponadto, 
wszystkie osłony przeciwporażeniowe były zbyt krótkie i nie spełniały warunku aby 
pionowa krawędź osłony znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 2 m od sieci 
jezdnej znajdującej się pod napięciem elektrycznym. W dostatecznym stanie 
technicznym (4) znajdowały się również schody. Na wszystkich stalowych 
elementach schodów: belkach nośnych, podporach, balustradach oraz 
obramowaniach stopni występowało prawie całkowite zniszczenie powłok 
malarskich oraz zaawansowana korozja powierzchniowa i lokalnie wżerowa.  
Poza tym stwierdzono zarysowania betonu i ubytki podlewek w stopach 
fundamentowych podpór schodów. Stwierdzono, że obiekt znajduje się  
w dostatecznym stanie technicznym (4), nie zagraża życiu lub zdrowiu, 
bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednak wymaga pilnego wykonania remontu 
bieżącego obejmującego naprawę osłony przeciwporażeniowej. Celowy jest remont 
kapitalny niektórych elementów kładki (zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich 
elementów stalowych). 

10) Konstrukcję kładki dla pieszych w Warszawie przy ul. Pożarowej, zlokalizowaną 
nad torami linii kolejowej PKP nr 9 oraz nad torami postojowymi stacji Warszawa-
Praga, stanowił osiemnastoprzęsłowy stalowy ustrój belkowy o schemacie 
statycznym: belki ciągłej (2 i 3 szt. przęseł), belek swobodnie podpartych (6 szt. 
przęseł) i ramownicowym (7 szt. przęseł). W przekroju poprzecznym ustrój nośny 
przęseł stanowiły dwa dźwigary blachownicowe ze stalową płytą pomostową z blach 
płaskich w przęsłach o układach statycznych ciągłych i swobodnie podpartych oraz 
z pomostem z żelbetowych płyt prefabrykowanych w przęsłach o układzie 
statycznym ramownicowym. Filary o konstrukcji ramownicowej jednosłupowej  
z kształtowników stalowych posadowiono na betonowych ławach fundamentowych 
w przęsłach swobodnie podpartych i ciągłych, natomiast filary słupowe w przęsłach 
ramownicowych posadowione zostały na betonowych stopach fundamentowych. 
Konstrukcja przęsłowa kładki wyposażona była w bitumiczną nawierzchnię, 
balustrady szczeblinkowe z poręczą z ceownika, osłony przeciwporażeniowe oraz 
latarnie oświetleniowe. Stan techniczny głównych elementów kładki był 
zróżnicowany. Pierwszych pięć przęseł od strony ul. Pożarowej (część 
wyremontowana - w układzie statycznym belek ciągłych) znajdowało się w stanie 
technicznym bardzo dobrym (1). Wszystkie elementy główne - dźwigary, pomost, 
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filary, wyposażenie i schody nie wykazywały istotnych uszkodzeń. Jedynie wszystkie 
osłony przeciwporażeniowe były zbyt krótkie i nie spełniały warunku, aby pionowa 
krawędź osłony znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 2 m od sieci jezdnej 
znajdującej się pod napięciem elektrycznym. Druga część kładki (kolejnych sześć 
przęseł w układzie statycznym swobodnie podpartym) znajdowała się w stanie 
technicznym dostatecznym (4). Dźwigary główne, stalowa płyta pomostu, filary, 
balustrady oraz konstrukcja stalowych schodów zabiegowych wykazywały 
uszkodzenie antykorozyjnych powłok malarskich. W bitumicznej nawierzchni 
chodnika widoczne były purchle oraz spękania poprzeczne. W schodach 
zabiegowych zaawansowana korozje występowała w na stalowych obramowaniach 
stopni i płyt spoczników. Lokalnie widoczne były ogniska korozji. Trzecia część 
kładki (ostatnie siedem przęseł w układzie ramownicowym) znajdowała się w złym 
stanie technicznym (5). Na wszystkich stalowych elementach dźwigarów, filarów, 
schodów i balustrad powłoki malarskie uległy całkowitemu zniszczeniu. Widoczna 
była rozległa korozja powierzchniowa z ogniskami korozji wżerowej. Na spodniej 
powierzchni prefabrykowanych płyt pomostu widniały ubytki i zarysowania betonu, 
odsłonięte korodujące zbrojenia, osady, wykwity i zawilgocenie. W bitumicznej 
nawierzchni chodnika widoczne były purchle oraz spękania poprzeczne.  
W betonowych stopniach schodów nr 4 i 5 stwierdzono ubytki betonu i korozję 
odsłoniętego zbrojenia. Analogiczne uszkodzenia wykazywały żelbetowe 
prefabrykowane płyty na spocznikach. Schody nr 4 i 5 zostały wyłączone z ruchu 
publicznego. Przy schodach nr 4 zniszczone uległo zniszczeniu wygrodzenie z siatki 
ogrodzeniowej zabezpieczające przed wejściem na schody osób postronnych. 
Skuteczne było tylko wygrodzenie górne w linii balustrad zabezpieczające przed 
wejściem na kładkę. Stwierdzono, że pomimo złego stanu technicznego (5), obiekt 
nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednak 
wymaga pilnego wykonania remontu kapitalnego (drugiej i trzeciej części kładki).  

 (dowód: akta kontroli str. 775-785, 803-853) 

W dniach: 13, 14 i 30 czerwca 2016 r. powiadomiono Prezesa PKP S.A.  
o stwierdzonym w trakcie oględzin bezpośrednim zagrożeniu dla życia lub zdrowia 
ludzkiego na obiektach we Wrocławiu (brak 42% drewnianej konstrukcji pomostu, 
pozostałe elementy spróchniałe i nieprzydatne do użytkowania), Brzegu Dolnym 
(zagrożenie porażenia prądem elektrycznym) oraz Czechowicach-Dziedzicach 
(awaryjny stan konstrukcji oporowych wokół wejścia oraz awaryjny stan pokrycia 
dachu nad wejściem, zwisające elementy zagrażają bezpieczeństwu użytkowników). 
W dniach 24 czerwca 2016 r. oraz 7 lipca 2016 r. Spółka przedstawiła kontrolerowi 
zakres podjętych działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń  
na wymienionych obiektach. 

(dowód: akta kontroli str. 779-785, 856-861) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność podjęcia przez Spółkę 
niezwłocznie działań zmierzających do kompleksowego uregulowania kwestii 
monitorowania stanu technicznego i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym 
obiektów inżynieryjnych, które są w jej władaniu, a których stan prawny nie został 
jeszcze ustalony (tzw. obiekty „bezstanowe”). Jak bowiem wykazały oględziny oraz 
przeprowadzone przez Spółkę podczas tej kontroli przeglądy stanu technicznego 
ośmiu takich obiektów niektóre z nich już są9 albo wkrótce mogą być10 w stanie 
technicznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników lub ruchu kolejowego. 

 

                                                      
9  Kładka dla pieszych w Brzegu Dolnym – linia kolejowa nr 273. 
10  Np. kładki dla pieszych: na stacji Przeworsk – linia kolejowa nr 91 oraz w Milanówku – linia kolejowa nr 447. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

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

Stan techniczny części obiektów zarządzanych przez PKP S.A. może zagrażać 
życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku. Dotyczy to: 

− przejścia podziemnego dla pieszych w Czechowicach-Dziedzicach, pomiędzy 
ulicami Kolejową i Hutniczą;. 

− kładki dla pieszych we Wrocławiu pomiędzy ulicami Robotniczą i Tęczową.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność wystąpienia przez PKP S.A. 
z inicjatywą systemowego rozwiązania problemu likwidacji przejazdów, pozostałych 
po skrzyżowaniach zlikwidowanych linii kolejowych z drogami. 

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 Kontroli11, wnosi o: 

1. Usunięcie usterek i nieprawidłowości ustalonych przez NIK w toku 
przeprowadzonych oględzin.  

2. Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z prowadzeniem książek obiektów 
budowlanych oraz przeprowadzaniem kontroli okresowych stanu technicznego 
kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

3. Ujęcie w ewidencji księgowej kładki dla pieszych położonej na linii kolejowej  
nr 137 w Zabrzu, obręb Zaborze. 

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 
wykorzystania uwag oraz 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 22 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

 

 

                                                      
11  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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Tekst ujednolicony 
zgodnie z uchwałą 

Zespołu Orzekającego  
Komisji Rozstrzygającej  

w Najwyższej Izbie Kontroli 
       z dnia 15 listopada 2016 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Infrastruktury 

Dyrektor 
/ - / Tomasz Emiljan 

 
 

 


