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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/061 – Budowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Karol Sobieszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do 
kontroli nr LBY/102/2016 z 15 listopada 2016 r., LBY/104/2017 z 19 lipca 2017 r. 

2. Elżbieta Warda-Fereniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/103/2016 z 15 listopada 2016 r. 

3. Mateusz Grynicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LBY/112/2016 z 7 grudnia 2016 r., LBY/105/2017 z 19 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6, 4356-4359) 

Jednostka 
kontrolowana 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.1, ul. Targowa 74, 03-743 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK2 

(dowód: akta kontroli str. 5-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Spółka prawidłowo zrealizowała inwestycje dotyczące publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego4, 
w szczególności rewitalizację linii nr 18 oraz przebudowę peronów na stacji 
Bydgoszcz Główna. Inwestycje te służyły zwiększeniu atrakcyjności transportu 
kolejowego na trasie Toruń – Bydgoszcz, głównie poprzez skrócenie czasu 
przejazdu5 pociągów regionalnych do 43 min.6 i międzywojewódzkich do 40 min.7 
oraz zastosowanie na ww. stacji ułatwień dla pasażerów, m.in. wind 
umożliwiających swobodne przemieszczanie się z przejścia podziemnego do 
peronów, ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących, nakładek 
oznaczonych pismem Braille’a na poręczach biegów schodowych, kontrastowego 
oznaczenia ostrzegawczego na płytach peronowych, pętli indukcyjnych na peronach 
dla osób słabosłyszących, wiatrołapów z ławkami.  

Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące m.in. zamówienia dokumentacji 
przedprojektowej dla linii nr 18 w trybie z wolnej ręki – niezgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień, odebrania nierzetelnie wykonanego studium wykonalności 

                                                      
1 Dalej: „PKP PLK” lub „Spółka”. 
2 Wcześniej: od 5 lutego 2009 r. do 26 kwietnia 2012 r. – Zbigniew Szafrański, od 26 kwietnia 2012 r. do 3 kwietnia 2015 r. – 

Remigiusz Paszkiewicz, od 15 czerwca do 14 grudnia 2015 r. – Andrzej Filip Wojciechowski, od 30 grudnia 2015 r. do 31 
marca 2016 r. – Antoni Jasiński. 

3 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. 

4 Dalej: B-TOM”. Powyższa nazwa została użyta m.in. w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17 marca 
2004 r. nr 12/120/2004 w sprawie porozumienia na rzecz rozwoju Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Na 
potrzebę niniejszej kontroli przyjęto, że B-TOM zawiera się w granicach statystycznego podregionu bydgosko – toruńskiego 
(NTS3), czyli obejmuje powiaty ziemskie (bydgoski i toruński) oraz miasta na prawach powiatu Bydgoszcz i Toruń. 

5 Według rozkładu jazdy. 
6 O 16 minut (czas przejazdu przed inwestycją – 59 min). 
7 O 17 minut (czas przejazdu przed inwestycją – 57 min). 

Ocena ogólna 
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tego projektu, nie miały negatywnego skutku dla tej inwestycji i została ona 
zrealizowana w umownym terminie.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że również w ramach inwestycji dotyczących 
infrastruktury kolejowej realizowanych przez podmioty zewnętrzne8, w uzgodnieniu 
i we współpracy z PKP PLK, zastosowano szereg rozwiązań służących poprawie 
dostępności ww. infrastruktury dla pasażerów, w szczególności: podwyższono 
perony i wprowadzono na nich elementy oznakowania dla osób niepełnosprawnych, 
wybudowano przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Stwierdzono jednak przypadki: 

 niezapewnienia w dokumentacji odbioru robót dokumentów właściwych dla 
jednoznacznego potwierdzenia prawidłowego stanu geometrycznego peronów 
w czasie przekazywania ich do eksploatacji9; 

 utrudnień dla pasażerów w korzystaniu z elementów infrastruktury kolejowej 
zarządzanych przez PKP PLK. 

Ponadto pomimo, że PKP PLK jako jednostka wyspecjalizowana i właściciel 
infrastruktury kolejowej uczestniczyła w uzgadnianiu dokumentacji projektowych 
dotyczących inwestycji obejmujących elementy tej infrastruktury realizowanych 
przez inne podmioty, w dokumentacji tej  wystąpiły przypadki błędów projektowych 
mogących skutkować niewłaściwymi rozwiązaniami budowlanymi10. 

Szczególną uwagę NIK zwraca na przypadki odchyleń parametrów peronów11 od 
wartości ujętych w projekcie, stwierdzone po zaledwie 1-2 latach eksploatacji tych 
peronów, nie mieszczące się w polu tolerancji odbiorowych i tolerancji 
eksploatacyjnych początkowych. 

Jednocześnie, PKP PLK jako zarządca peronów na stacjach i przystankach 
osobowych objętych realizacją zadań inwestycyjnych nie zapewniło dla ww. 
elementów infrastruktury kolejowej jednolitych standardów i rozwiązań technicznych. 
Dotyczyło to głównie zastosowania różnych wysokości peronów12 i różnych 
odległości krawędzi peronu od osi toru13. Ponadto PKP PLK jako zarządca 
infrastruktury nie dopełniło obowiązku wywieszenia obowiązującego i przyszłego 
rozkładu jazdy na dwóch przystankach osobowych, a na jednym peronie w ogóle nie 
zamieszczono rozkładów jazdy przyjazdów i odjazdów. Nie zapewniono także 
w ramach kolejowej komunikacji zastępczej jednakowego standardu usług przewozu 
rowerów w porównaniu do standardu usług określonego w obowiązującym 
rozkładzie jazdy pociągów przewoźnika14, a umieszczone na stronie internetowej 
PKP PLK dane dotyczące dostępności stacji i przystanków i znajdujących się na 
nich urządzeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej niezgodne były ze stanem faktycznym. 

                                                      
8 Polskie Koleje Państwowe S. A., Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z Bydgoszczy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

w Bydgoszczy, Urząd Miasta Torunia. 
9 Dotyczy stacji Bydgoszcz Wschód i Toruń Główny. 
10 Dotyczy stacji Bydgoszcz Wschód i Toruń Główny oraz p.o. Bydgoszcz Bielawy. 
11 Dot. stacji Bydgoszcz Wschód i Toruń Główny oraz p.o. Bydgoszcz Bielawy. 
12 Na stacjach Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Wschód wykonano perony o wysokości 0,55 m, natomiast w przypadku 

inwestycji dotyczących stacji Bydgoszcz Leśna oraz przystanków osobowych Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy  - 
wykonano perony o wysokości 0,76 m. 

13 Na wszystkich peronach stacji Bydgoszcz Wschód13 oraz na peronach  nr 1, 2, 3a, 4a i 5 stacji Bydgoszcz Główna13 przyjęto 
odległość 1,725 m,a na wszystkich peronach stacji Toruń Główny13 przyjęto odległość 1,670 m. 

14 ARRIVA RP. Sp. z o.o. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zarządzanie infrastrukturą kolejową na obszarze B-TOM  

1.1. Zadania15 w zakresie zarzadzania infrastrukturą kolejową16 na terenie B-TOM 
realizowały w szczególności następujące jednostki organizacyjne: Zakład Linii 
Kolejowych w Bydgoszczy17, Centrala Spółki, Centrum Realizacji Inwestycji18, 
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym19, Centrum Rozkładów Jazdy20 i Biuro 
Sprzedaży.  

W regulaminie organizacyjnym PKP PLK oraz w ramowym regulaminie 
organizacyjnym określonym dla zakładów linii kolejowych przypisano odpowiednim 
komórkom zarządzanie infrastrukturą kolejową (w tym znajdującą się na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego).  

CRI zajmowało się zarządzaniem realizacją inwestycji w zakresie przydzielonym 
przez Zarząd Spółki. Natomiast opracowywaniem i koordynacją procesu tworzenia 
rocznych rozkładów jazdy od 2014 r. zajmowało się CRJ21.  

(dowód: akta kontroli str. 17-217, 339- 351, 678) 

W regulaminach organizacyjnych PKP PLK nie przypisano jednoznacznie 
komórkom organizacyjnym współpracy z organizatorami publicznego transportu 
zbiorowego, w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Te same 
zadania nie zostały przypisane żadnej komórce organizacyjnej ZLK, jednakże 
zgodnie z treścią § 3 ust. 4 pkt. 16 regulaminu organizacyjnego ZLK do zadań 
dyrektora ZLK należała w szczególności współpraca z właściwymi terenowo 
organami administracji rządowej i samorządowej, odpowiednio do zakresu i obszaru 
działania ZLK. Do kompetencji Biura Eksploatacji Centrali Spółki należało 
monitorowanie zdolności eksploatacyjnej, w tym przepustowości linii kolejowych  
i wnioskowanie optymalnych rozwiązań, natomiast Dział Eksploatacji ZLK mógł 
udostępniać na wniosek (w ramach swoich kompetencji) szczegółowe dane w tym 
zakresie.  

Pełnomocnik22 podał, że nie wystąpiły przypadki odmowy realizacji składanych 
przez przewoźników wniosków o przydzielenie tras pociągów lub ich korekt. 
Powyższe potwierdza analiza powiadomień o przydzielonych trasach pociągów 
pasażerskich w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy 2015/2016 i 2016/2017. 

 (dowód: akta kontroli str. 364-379, 392-397, 678) 

1.2. W okresie objętym kontrolą wszyscy przewoźnicy pasażerscy mający dostęp do 
infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie PKP PLK oraz mający zawartą umowę 
o jej udostepnienie mieli prawo do korzystania z niej bez względu na lokalizację linii 

                                                      
15 Obejmujące: (1) budowę i utrzymanie infrastruktury kolejowej; (2) prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych; (3) 

utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; (4) 
udostępnianie tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych; (5) 
zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej(1) budowę i utrzymanie infrastruktury 
kolejowej; (2) prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych; (3) utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie 
zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; (4) udostępnianie tras pociągów dla przejazdu pociągów na 
liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych; (5) zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład 
infrastruktury kolejowej. 

16 Określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, ze zm., 
dalej: „ustawa o transporcie kolejowym”. 

17 Dalej: „ZLK". 
18 Dalej: „CRI” lub „Centrum”. 
19 Dalej: „CZRK”. 
20 Dalej: „CRJ”. 
21 Poprzednio tworzenie rozkładów jazdy należało do końca marca 2011 r. do kompetencji Biura Sprzedaży oraz CZRK, 

natomiast od kwietnia 2011 r. do  CZRK. 
22 Pracownik PKP PKL posiadający pełnomocnictwo Zarządu Spółki do m.in. składania w imieniu Zarządu wyjaśnień 

i udzielania informacji. 
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kolejowych. Na obszarze B-TOM umowy korzystania z przydzielonych w rozkładach 
jazdy tras pociągów23 miało podpisane trzech operatorów: PKP Intercity S.A.  
w Warszawie24, Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie25 i Arriva RP 
spółka z o.o. w Warszawie26. 

(dowód: akta kontroli str. 342-351,363-379) 

1.3. W latach 2011-2016 w celu poprawy dostępności infrastruktury kolejowej na 
obszarze B-TOM zostały zrealizowane przez PKP PLK trzy projekty inwestycyjne: 
(1) „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego 
linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”27, (2) „Polepszenie 
jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej 
nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka 
Toruń Główny – Toruń Wschodni)”28, (3) „Budowa zintegrowanego centrum 
komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I”29 (w części obejmującej środki trwałe 
zarządcy)30. 

Prezes PKP PLK podał, że prowadzonych jest także sześć projektów mających na 
celu poprawę dostępności w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich, które 
znajdują się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. 
Ponadto jedno zadanie znalazło się na liście rezerwowej RPO, a dodatkowo 
w najbliższym czasie planowane jest podpisanie pomiędzy PKP S.A., Miastem 
Toruń i PKP PLK umowy regulującej zasady współpracy i finansowania w zakresie 
pozyskania dokumentacji projektowej obejmującej linię kolejową nr 353 na odcinku 
Toruń Miasto – Toruń Wschodni31. 

(dowód: akta kontroli str. 342-362,384-387, 389-390) 

W wyniku Porozumienia32 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, PKP 
PLK, Gminą Bydgoszcz i Gminą Toruń przygotowano i opracowano studium 
wykonalności dla projektu BiT City33.  

(dowód: akta kontroli str. 348, 381-383 )  

Prezes PKP PLK podał, że odcinek Toruń Główny – Toruń Wschodni został 
wyłączony z zadania pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – 
Jabłonowo Pomorskie”, gdyż zgodnie z pierwotnymi planami Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego modernizacja tego 
odcinka miała być realizowana w ramach projektu POIiŚ 2007-2013 pn. „Szybka 
Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz 
integracja systemów transportu miejskiego”34. Beneficjentem środków unijnych 
i zarazem liderem podprojektu miała być Gmina Miasto Toruń35 – właściciel 
inżynieryjnych obiektów tunelowych. Spółka miała wystąpić jako podmiot 

                                                      
23 W tym na liniach: nr 353 Toruń Wschodni – Toruń Główny, nr 18 na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń Główny, nr 131 na 

Trasie Bydgoszcz Głowna – Bydgoszcz Błonie. 
24 Dalej: „Intercity”. 
25 Dalej: „Przewozy Regionalne”. 
26 Dalej: „Arriva”. 
27 Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) priorytet VII  - „Transport przyjazny środowisku”, 

działanie 7.1. „Rozwój transportu kolejowego”, dalej: „Projekt dot. linii nr 18”. 
28 Źródło finansowania projektu - POIiŚ 7.1–68. 
29 Dalej: „Projekt dot. Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy”. 
30 Źródło finansowania projektu - POIiŚ 7.1–64.  
31 Przeprowadzenie procedury przetargowej i wybór wykonawcy dokumentacji zaplanowano na 2017 r., a jej całkowity odbiór 

na 2018 r. 
32 Zawartego 10 lipca 2006 r. 
33 Powyższa nazwa wiąże grupę działań inwestycyjnych realizowanych , których celem było zintegrowanie systemu transportu 

publicznego w B-TOM. Por. http://bitcity.kujawsko-pomorskie.pl/partnerzy-projektu, http://bitcity.kujawsko-
pomorskie.pl/podzial-projektu (dostęp: 30 czerwca 2017 r.). 

34 Podprojekt I – „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu”. 
35 Dalej: „GMT”. 
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upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Ze względu na 
wieloaspektowość przedsięwzięcia, jak i długotrwałość procedur GMT zaniechała 
jego realizacji, w następstwie czego projekt został wyłączony z listy projektów POIiŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 342-345, 380-383, 1096) 

1.4. PKP PLK posiadały dane o wszystkich 49 stacjach i przystankach osobowych 
wykorzystywanych w ramach przewozów pasażerskich na terenie B-TOM, dla 
których organizatorem był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego36. 
Z danych tych wynikało, że nastąpiła poprawa ich dostępności, w szczególności: 
[1] liczba stacji/przystanków osobowych zawierających rozwiązania techniczne 
zapewniające dogodną obsługę pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się, wzrosła z 23 w 2011 r. do 26 w 2016 r.37; 
[2] liczba peronów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych zwiększyła 
się z 34 w 2011 r. do 49 w 2016 r.38; [3] podwyższono perony do 0,55 m (na trzech 
stacjach39) oraz do 0,76 m (na trzech stacjach40 i trzech przystankach osobowych41); 
[4] zwiększyła się liczba przejść podziemnych z 4 w 2011 r. do 5 w 2016 r. (przejście 
dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych)42; [5] zwiększyła się liczba kładek 
z 1 w 2011 r. do 2 w 2016 r. (kładkę dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych)43. 

 (dowód: akta kontroli str. 610-627) 

1.5. Jednostki organizacyjne i komórki PKP PLK nie przekazywały Marszałkowi 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego44 informacji niezbędnych do opracowania 
projektu wojewódzkiego planu transportowego, gdyż nie złożył on takiego wniosku.  

(dowód: akta kontroli str. 3427) 

1.6. Planowanie tras pociągów w rozkładzie jazdy pociągów odbywało się 
z uwzględnieniem potrzeb operatorów działających na terenie B-TOM Zarządca 
infrastruktury kolejowej dokonał przydziału trasy zgodnie z wnioskami 
przewoźników, wprowadzając jedynie korekty w godzinach odjazdów/przyjazdów 
pociągów regionalnych. Uniemożliwiło to na terenie B-TOM na linii nr 18 na odcinku 
Toruń Główny – Bydgoszcz Główna wprowadzenie cyklicznego ruchu pociągów. 
Dyrektor CRJ podał, że podczas prac nad konstrukcją rozkładu jazdy w latach 2011-
2016 nie było żadnych przesłanek, które uniemożliwiałyby wprowadzenie 
cykliczności pociągów na terenie B-TOM. Wskazał, że w obecnym rozkładzie jazdy 
na 2016/2017 rok również nie ma przeszkód wprowadzenia cykliczności pociągów 
na ww. linii. Jednakże chcąc zachować cykliczność pociągów na tym odcinku 
niezbędna jest współpraca pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikami oraz 
zachowanie jednolitości taboru na tym odcinku (spójne parametry techniczne 
taboru). Dodał, że podczas prac nad konstrukcją rozkładu jazdy w latach 2011-2016 
ani przewoźnicy, ani Marszałek nie zgłaszali żadnych problemów dotyczących 
ograniczonej przepustowości na ww. odcinku linii nr 18. 

(dowód: akta kontroli str. 630-631) 

Informacje uzyskane od Przewozów Regionalnych – przewoźnika świadczącego 
usługi przewozowe na ww. odcinku linii nr 18 – wskazywały jednak na problemy  
z cyklicznością ruchu. Zamówienia na roczny rozkład jazdy składane przez tego 

                                                      
36 Art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, ze zm.) 
37 Dot. stacji Bydgoszcz Leśna oraz przystanki osobowe: Bydgoszcz Błonie i Cierpice Kąkol. 
38 Tj. o 15 peronów, w tym: po dwa na przystanku osobowym Bydgoszcz Błonie oraz na stacjach Cierpice Kąkol i Bydgoszcz 

Leśna, sześć na stacji Bydgoszcz Główna, po jednym na stacjach: Bydgoszcz Wschód, Solec Kujawski i Toruń Główny. 
39 Dot. stacji: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Wschód i Toruń Główny. 
40 Dot. stacji: Bydgoszcz Leśna, Solec Kujawski i Toruń Główny. 
41 Dot. przystanków osobowych: Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Błonie i Cierpice Kąkol. 
42 Dot. stacji Bydgoszcz Leśna. 
43 Dot. przystanku osobowego Bydgoszcz Błonie. 
44 Dalej: „Marszałek”. 
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przewoźnika do PKP PLK w latach 2011-2016 zakładały na tej trasie stałe godziny 
odjazdów ze stacji początkowych45. Przewoźnik wskazał, że z przyczyn od niego 
niezależnych rzeczywiste godziny odjazdów pociągów różniły się od tych 
określonych w złożonych zamówieniach. Jako główne przyczyny wskazał 
konieczność uwzględnienia przez PKP PLK ograniczeń przepustowości 
infrastruktury wynikających z prac remontowych, potrzeby zachowania 
skomunikowań, czy też kursowania pociągów pozostałych przewoźników. 
Informacje uzyskane od Przewozów Regionalnych oraz Arrivy przez Urząd 
Transportu Kolejowego46 oraz wyniki analizy odcinków sieci kolejowej 
o ograniczonej przepustowości opracowanej przez UTK wskazują na problemy 
z przepustowością na ww. odcinku linii nr 18 (niespowodowane modernizacjami 
infrastruktury). Jako przyczyny tych problemów przewoźnicy podali nierówne 
długości szlaków i brak trapezowych przejść rozjazdowych47, co w ich ocenie 
skutkowało koniecznością odwoływania pociągów podczas planowanych lub 
awaryjnych zamknięć torowych oraz brakiem możliwości wyprzedzania pociągów. 

  (dowód: akta kontroli str. 3617, 3618, 3620-3623, 4094-4147, 4249-4257) 

PKP PLK w ustawowym terminie przekazywały powiadomienia operatorom 
o przydzielonych trasach. Spółka powiadamiała również właścicieli dworców 
o nowych rozkładach jazdy.       

(dowód: akta kontroli str. 364-379, 578-609) 

W toku oględzin 10 stacji i przystanków osobowych48 ustalono, że na ośmiu z nich 
na peronach wywieszono aktualne49 i przyszłe50 rozkłady jazdy. Przyszły rozkład 
jazdy podany został do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki  
w terminie zgodnym z art. 30 ust. 5c ustawy o transporcie kolejowym, tj. nie później 
niż 21 dni przed dniem jego wejścia w życie. Na dwóch przystankach informacja 
dotycząca rozkładów jazdy była niepełna (por. ustalone nieprawidłowości w dalszej 
części niniejszego wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 388, 522-536) 

Analiza plakatowych rozkładów jazdy („Przyjazdy” i „Odjazdy”), aktualnych na: 
1 stycznia 2016 r., 1 czerwca 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. dla stacji: Bydgoszcz 
Błonie51, Bydgoszcz Główna, Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni 
wykazała, że wszystkie rozkłady zawierały dane zgodne z § 3 ust. 1 pkt. 1-4, 6-7,  
9-11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy52. 

(dowód: akta kontroli str. 388) 

Analiza rozkładów jazdy (odjazdów)53 ze stacji Bydgoszcz Gówna do stacji Toruń 
Główny i ze stacji Toruń Główny do stacji Bydgoszcz Główna wykazała, że 
14 stycznia, 1 czerwca i 20 grudnia 2016 r. na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń 
Główny przejechały odpowiednio: 33, 35 i 32 pociągi54, a na trasie powrotnej 
odpowiednio: 33, 35 i 33 składy55. W tych dniach na trasie Bydgoszcz Główna – 

                                                      
45 Świadczyły o tym godziny wiodące poszczególnych zamówień na roczny rozkład jazdy 2015/2016. 
46 Dalej: „UTK”. 
47 Szczególnie na 19- kilometrowym odcinku pomiędzy Cierpicami i Solcem Kujawskim. 
48Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Łęgnowo, Solec Kujawski, 

Przyłubie, Cierpice Kąkol, Toruń Główny. 
49 Obowiązujące od 16 października do 10 grudnia 2016 r. 
50 Obowiązujące od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r. 
51 Przystanek osobowy został oddany do eksploatacji 12 czerwca 2016 r. 
52 Dz. U. poz. 451, ze zm.  
53 Wszystkich pociągów (IC i Przewozy Regionalne). 
54 W tym 24, 24 i 21 (72,7%, 68,6% i 65,6%) dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
55 W tym 26, 26 i 25 (78,8%, 74,3% i 75,8%) dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
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Toruń Główny pociągi jeździły średnio co 33, 34 i 34 min.56, a na trasie powrotnej co 
33, 33 i 32 min.57 Na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń Główny w godzinach szczytu 
(porannego i popołudniowego)58 pociągi jeździły średnio co 23, 23 i 26 min.59, 
a poza tymi godzinami szczytu odpowiednio: od 11 do 110 min., od 8 do 129 min. 
i od 8 do 158 min.60 Na trasie Toruń Główny - Bydgoszcz Główna w godzinach 
szczytu pociągi jeździły średnio co 28, 29 i 26 minut61, a poza tymi godzinami: od 13 
do 98 min., od 12 do 102 min. i od 8 do 91 min62. 

Ponadto analiza rozkładów jazdy wykazała, że w latach 2010-2012 pociągi 
pokonywały ww. trasę w czasie: od 60 do 63 min. (pociągi dalekobieżne) i od 60 do 
71 min. (pociągi regionalne), natomiast w 2016 r. odpowiednio w czasie od 40 do 41 
min. i od 43 do 49 min. 

(dowód: akta kontroli str. 679-715) 

W rozkładach jazdy pociągów uwzględniano zamknięcia torowe dla potrzeb 
planowanych robót budowlanych na obszarze B-TOM. 

(dowód: akta kontroli str. 566-577, 3299) 

Z przeprowadzonych oględzin Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy63 wynikało, że 
połączenia64 w rozkładzie jazdy pociągów obowiązującym na obszarze B-TOM, dla 
których organizatorem było województwo kujawsko-pomorskie, planowano zgodnie 
z wewnętrzną instrukcją o rozkładzie jazdy pociągów.  

(dowód: akta kontroli str. 566-577) 

W kwestii zapewnienia pasażerom dostępu do wykazu pociągów skomunikowanych 
Dyrektor Biura Audytu i Kontroli PKP PLK65 wyjaśnił, że PKP PLK jako operator 
stacji pasażerskiej podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń na peronach 
rozkłady jazdy, a zawarte w nich informacje są zgodne z Kartą UIC 41366. Ponadto 
podał, że informacje o połączeniach (przesiadkach) w danej relacji dostępne są 
w wyszukiwarce połączeń na stronie internetowej Spółki67. 

(dowód: akta kontroli str. 262-264, 566-577, 3813, 3825) 

1.7. W okresie objętym kontrolą do PKP PKL  wpłynęło 10 skarg dotyczących usług 
przewozowych w ramach przewozów użyteczności publicznej na terenie B-TOM, 
z czego sześć uznano za zasadne68. W odpowiedziach na skargi wyjaśniano 
okoliczności zaistniałych zdarzeń. W uzasadnionych przypadkach informowano  
o podjętych działaniach naprawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 391, 4148-4166) 

                                                      
56 W tym pociągi dostosowane dla osób niepełnosprawnych z częstotliwością odpowiednio: od 8 do 110 min., od 8 do 182 min. 

i od 11 do 158 min. 
57 W tym pociągi dostosowane la osób niepełnosprawnych z częstotliwością odpowiednio: od 10 do 148 min, od 8 do 169 min 

i od 8 do 164 min. 
58 Godziny szczytu, tj. od 5:00 do 9:00 i od 13:00 do 17:00. 
59 W tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych z częstotliwością odpowiednio: od 8 do 78 min., od 8 do 77 min. i od 11 do 

99 min. 
60 A dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednio: od 11 do 192 min., od 8 do 182 min. i od 16 do 158 min. 
61 W tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych z częstotliwością odpowiednio: od 10 do 95 min. od 8 do 95 min. i od 9 do 

81 min. 
62 A dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednio: od 13 do 148 min., od 12 do 169 min. i od 8 do 164 min. 
63 Informatyczna aplikacja autorstwa Spółki, dalej: „SKRJ” lub „System”. 
64 M.in. na odcinku trasy między stacjami Bydgoszcz Główna – Toruń Główny na linii nr 18 (z okresu od 13 grudnia 2016 r. do 

10 stycznia 2017 r.).  
65 Dalej: „Dyrektor Biura Audytu”. 
66 Karty UIC opisują wymagania normatywne w zakresie wielu aspektów związanych z kolejnictwem. Karta UIC 413  dotyczy 

środków dla ułatwienia podróży koleją. Zawiera m.in. tytuł (odjazdy, przyjazdy), nagłówek, godziny, przedstawienie 
pociągów (godziny i dni kursowania, rodzaj i numer pociągu, wskazanie przewoźnika, szczegółowe informacje na temat 
wagonów i usług, nazwę pociągu, numer toru i peronu), klucze do użytych symboli.  

67 https://portalpaszazera.pl 
68 Dotyczyły one w szczególności: niewyraźnie wygłaszanych zapowiedzi głosowych, złego stanu dachu nad zejściem do 

przejścia podziemnego na przystanku osobowym Toruń Miasto, opóźnień pociągów na linii nr 18. 
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1.8. PKP PLK na realizację nw. inwestycji (projektów) dotyczących publicznego 
transportu zbiorowego na terenie B-TOM zaplanowały na lata 2010-2015 nakłady 
finansowe w wysokości 254 530,16 tys. zł (netto)69, a wydatkowały na ich realizację 
łącznie 235 517,9 tys. zł70, w tym: 

 w ramach Projektu dot. linii nr 18 zaplanowano nakłady w wysokości 
185 212,56 tys. zł, wydatkowano 166 200,48 tys. zł; 

 w ramach projektu pn. „Modernizacja linii nr 18 na odcinku Toruń – Bydgoszcz” 
zaplanowano i poniesiono nakłady w wysokości 13 701,70 tys. zł; 

 w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 
w Bydgoszczy Etap I” zaplanowano i poniesiono nakłady w wysokości 
55 615,90 tys. zł.71 

 (dowód: akta kontroli str. 352-362, 386, 387, 389-390) 

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

Przeprowadzone przez NIK w dniu 9 grudnia 2016 r. oględziny dwóch spośród 
10 badanych72 stacji i przystanków osobowych wykazały, że: 

 na peronach nr 1 i 2 przystanku osobowego Bydgoszcz Bielawy nie 
zamieszczono rozkładów jazdy przyjazdów: obowiązującego (od 16 października 
do 10 grudnia 2016 r.) i przyszłego, mającego obowiązywać od 11 grudnia 
2016 r. do 11 marca 2017 r.; 

 na peronie nr 2 przystanku osobowego Przyłubie nie wywieszono rozkładów 
jazdy przyjazdów i odjazdów.  

Obowiązek podania przez zarządcę infrastruktury rozkładu jazdy dla przewozu osób 
do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na peronach wynikał z art. 30 ust. 5c 
w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym73. 

Zastępca Dyrektora ZLK wyjaśnił, że brak tych rozkładów na przystanku osobowym 
Bydgoszcz Bielawy spowodowany był ograniczoną powierzchnią gablot 
znajdujących się na peronach nr 1 i 2, które przystosowane były do rozkładów jazdy 
formatu A1 (jednopanelowych, dwustronnych). Wskazał, że w czasie publikacji 
aktualnego i przyszłego rozkładu jazdy nie było możliwości prezentacji wszystkich 
rozkładów, a próba utworzenia rozkładów w mniejszym formacie A2 powodowałaby 
ich nieczytelność. Podał, że Sekcja Eksploatacji Bydgoszcz wystąpiła o zakup 
gablot formatu A1 dwupanelowych, dwustronnych ze względu na wzrost liczby 
kursujących pociągów na linii nr 18. Ponadto wyjaśnił, iż w jego ocenie wywieszenie 
na stacji Bydgoszcz Bielawy aktualnego i przyszłego rozkładu jazdy – odjazdów 
spełniało wymóg zawarty w art. 30 ust 5c ustawy o transporcie kolejowym. 

Odnośnie braku rozkładów jazdy na peronie 2 przystanku osobowego Przyłubie 
Zastępca Dyrektora ZLK wyjaśnił, że wynikało to z niewielkiej liczby pasażerów 
korzystających z tego przystanku. Podał, że rozkłady jazdy znajdowały się na 
drodze dojścia to tego peronu, tj. w budynku poczekalni na tym przystanku. 

(dowód: akta kontroli str. 235, 236, 522-536, 553-561) 

                                                      
69 W tym ze środków własnych – 7 339,23 tys. zł, ze środków UE – 145 114,19 tys. zł oraz z innych źródeł – 100 226,75 tys. zł. 
70 W tym ze środków własnych – 13 475,61 tys. zł, ze środków UE – 148 723,86 tys. zł oraz z innych źródeł – 73 318,43 tys. zł. 
71 Podane kwoty stanowią część nakładów przypadającą na PKP PLK  jako podmiotu upoważnionego (beneficjentem Projektu 

było PKP S.A.). 
72 Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Łęgnowo, 

Solec Kujawski, Przyłubie, Cierpice Kąkol i Toruń Główny. 
73 W brzmieniu obowiązującym do dnia 29 grudnia 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Według NIK konieczność podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy 
przyjazdów wynika wprost z definicji „rozkładu jazdy pociągów”, która stanowi, że 
jest to plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci 
kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, iż PKP PLK, w § 2 pkt. 3 Instrukcji o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11  
z 15 grudnia 2015 r.74 wskazuje, że rozkład jazdy powinien umożliwić klientom kolei 
zapoznanie się z godziną rozpoczęcia i zakończenia podróży, co zdaniem NIK jest 
utrudnione przy braku dostępu do niego na przystanku lub dworcu. 

NIK zwraca uwagę, że: 

1. W ramach kolejowej komunikacji zastępczej nie zapewniono jednakowego 
standardu usług przewozu rowerów w porównaniu do standardu usług określonego 
w obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów w ramach przewozów Arriva. 

Podczas oględzin przeprowadzonych przez NIK 9 grudnia 2016 r. na peronach 
czterech stacji i przystanków osobowych75 stwierdzono, że w rozkładach jazdy - 
odjazdów (obowiązujących od 16 października do 10 grudnia 2016 r.) pociągi 
ARRIVA obejmujące trasę Unisław Pomorski - Bydgoszcz Główna oznaczone 
zostały jako pociągi z możliwością przewozu rowerów w wagonie do tego 
nieprzystosowanym (przy ograniczonej liczbie miejsc). Natomiast z informacji na 
stronie internetowej przewoźnika76 wynikało, że we wszystkich pojazdach Kolejowej 
Komunikacji Zastępczej wprowadzono zakaz przewozu rowerów. Dodatkowo 
wskazano, iż w pociągach Arriva oraz pojazdach Kolejowej Komunikacji Zastępczej 
mogły wystąpić ograniczenia w przewozie większego bagażu ręcznego, wózków 
i foteli inwalidzkich oraz wózków dziecięcych. 

Zastępca Dyrektora ZLK wyjaśnił, że różnica w informacjach dostępnych na 
plakatach i na stronie internetowej wynikała z krótkiego terminu na dokonanie zmian 
oraz z błędu popełnionego w Systemie Zamawiania Tras Pociągów przy 
konstruowaniu zastępczego rozkładu jazdy. 

(dowód: akta kontroli str. 552-536, 543-559) 

2. Wykazy umieszczone na stronie internetowej PKP PLK77 zawierały dane 
niezgodne ze stanem faktycznym, tj.: 

 wykaz pn. „Dostępność stacji i przystanków z rodzajem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej”78 nie zawierał 
informacji na temat przystanków osobowych Bydgoszcz Błonie oraz Cierpice 
Kąkol, które zostały oddane do użytku w 2016 r. Ponadto wykaz nie zawierał 
informacji o urządzeniach ani udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych  
i osób o ograniczonej sprawności ruchowej na stacjach Bydgoszcz Wschód, 
Solec Kujawski, Toruń Główny i przystanek osobowy Bydgoszcz Leśna, podczas 
gdy ww. stacje i przystanki były wyposażone w urządzenia lub udogodnienia dla 
tych osób, tj. windy; 

 według „Wykazu urządzeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się znajdujących się na stacjach i przystankach 
osobowych”79 województwa kujawsko-pomorskiego tylko stacja Bydgoszcz 
Główna posiadała urządzenia dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, tj. dźwig osobowy (na peronie 2 i 5 tej stacji), podczas gdy 

                                                      
74 Stanowiącej załącznik do uchwały Nr 1200/2015 Zarządu PKP PLK z 15 grudnia 2015 r. 
75 Na stacjach: Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Wschód oraz na przystankach osobowych: Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz 

Bielawy. 
76ARRIVA: http://www.arriva.pl/art/801/kolejowa-komunikacja-zastepcza-na-trasie-unislaw-pomorski-bydgoszcz-glowna.html 

(dostęp: 9 i 15 grudnia 2015 r.). 
77 http://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni (dostęp: 9 i 14 grudnia 2016 r.). 
78 Wg stanu na 2 i 14 grudnia 2016 r.  
79 Wg stanu na 9 i 14 grudnia 2016 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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na trasie Bydgoszcz Błonie - Toruń Główny stacje: Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz 
Wschód, Solec Kujawski, Toruń Główny posiadały windy, a przystanek osobowy 
Cierpice Kąkol – pochylnie. 

Zastępca Dyrektora ZLK wyjaśnił, że strona internetowa PKP PLK zawierała 
wyłącznie informacje dotyczące urządzeń i udogodnień pozostających w zarządzie 
PKP PLK (dźwigi osobowe na peronie 2 i 5 stacji Bydgoszcz Główna). Wskazał, że 
pozostałe urządzenia pozostawały w gestii inwestorów lub wytypowanych przez nich 
zarządców. Podał, że na stronie tej ponadto wskazano dwa przekierowania, gdzie 
zawarte są szczegółowe informacje oraz telefony do przewoźników. 

(dowód: akta kontroli str. 522-536, 541-542, 553-559, 4038-4046) 

Zdaniem NIK PKP PLK jako podmiot zarządzający peronami ww. stacji 
i przystanków osobowych, na których znajdują się te urządzenia, powinno dochować 
należytej staranności, aby informacje podawane na swojej stronie internetowej były 
kompletne i aktualne, niezależnie od tego w czyjej gestii urządzenia te pozostają. 
Informacje te służyć bowiem mają pasażerom, dla których nie ma znaczenia, jaki 
podmiot zarządza danym urządzeniem. 

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

2. Prawidłowość, efektywność i wpływ zrealizowanych inwestycji 
dotyczących publicznego transportu zbiorowego na zwiększenie 
jego atrakcyjności, w tym integralności 

2.1. Przygotowanie PKP PLK do realizacji inwestycji w ramach Projektu dot. 
linii nr 18 

W ramach Projektu dot. linii nr 18 zawarto sześć umów na: (1) opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej80 o wartości 360 tys. zł (netto); (2) zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych81 o wartości 161 661,79 tys. zł (netto); (3) nadzór 
oraz pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu82 o wartości 1 904,67 tys. zł (netto), 
(4) działania informacyjne i promujące83 o wartości 132,02 tys. zł (netto), 
(5) rewitalizację wiaduktu kolejowego84 o wartości 1 967,58 tys. zł (netto) (6) nadzór 
oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją wiaduktu kolejowego85. 

(dowód: akta kontroli str. 389) 

2.1.1. Wniosek o dofinansowanie Projektu dot. linii nr 18 Spółka złożyła 18 stycznia 
2013 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie86. Cele 
Projektu obejmowały: (1) polepszenie stanu technicznego linii kolejowej nr 18 na 
odcinku Toruń-Bydgoszcz, (2) przywrócenie prędkości konstrukcyjnej V=120 km/h 
dla pociągów pasażerskich i V=100 km/h dla pociągów towarowych.  
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Spółka zleciła87 wykonanie 
dokumentacji przedprojektowej88 dla tego projektu, w szczególności studium 

                                                      
80 Umowa nr 90/122/0001/12/Z/I z 26 stycznia 2012 r. 
81 Umowa nr 90/122/0003/12/Z/I z 2 sierpnia 2012 r. 
82 Umowa nr 90/122/0005/12/Z/I z 5 września 2012 r. 
83 Umowa nr 90/122/0004/12/Z/I z 22 sierpnia 2012 r. 
84 Umowa nr 90/122/0005/13/Z/I z 16 lipca 2013 r. dotycząca wiaduktu w km: 109,690 linii 18 Kutno-Piła oraz 134,779 linii  

nr 353 Poznań Wschód-Skandawa. 
85 Umowa nr 90/122/0006/13/Z/I z 27 sierpnia 2013 r. 
86 Dalej: „CUPT”. 
87 Konsorcjum dwóch firm: Zespołu Doradców Gospodarczych „TOR” sp. z o.o. z Warszawy i Instytutu Kolejnictwa 

z Warszawy. 
88 Przedmiotem zlecenia było opracowanie: wstępnej wersji wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, wniosku 

o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz projektem umowy, a także wsparcie Spółki w procesie 
uzgodnień wniosku i projektu umowy na etapie weryfikacji wniosku do czasu jego akceptacji i do czasu ostatecznego 
podpisania umowy. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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wykonalności89. W Studium Wykonalności wybrano wariant obejmujący rewitalizację 
infrastruktury kolejowej90. Według zawartej w Studium oceny ekonomicznej Projektu 
dot. linii nr 18, jego realizacja była uzasadniona z punktu widzenia społeczeństwa 
i gospodarki, na co wskazywały wartości wskaźników: ekonomicznej wartości 
bieżącej netto (ENPV) – 87 766,8 tys. zł, ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) – 9,31% 
oraz relacji korzyści do kosztów (B/C) – 1,60. 

(dowód: akta kontroli str. 907, 1661-2044) 

2.1.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy91 do przetargu nieograniczonego na 
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu dot. linii nr 18” 
został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego92. 

Zgodnie z PFU przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych polegających m.in. na: (1) wymianie istniejącej nawierzchni na typ 
60E1, (2) profilowaniu ław torowiska, (3) wybudowaniu warstwy ochronno-
filtracyjnej, (4) remoncie przejazdów, (5) wymianie rozjazdów na typ 60E1, 
(6) wymianie skrzyżowań torów na typ 60E1, (7) odbudowie rowów, (8) robotach 
towarzyszących branży automatyki (9) robotach towarzyszących branży energetyki 
na linii nr 1893. 

Z przedmiotu zamówienia wyłączono odcinek linii nr 18 pomiędzy przystankami 
Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód na kilometrażu od 151,800 km do: 
152,805 km (tor nieparzysty) i 152,750 km (tor parzysty), który został zrealizowany 
przez inną jednostkę – Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Ponadto odcinki 
linii nr 18 przy peronach na stacjach Bydgoszcz Główna i Toruń Główny zostały 
zrealizowane w zamówieniach dokonanych odpowiednio: przez PKP S.A. przy 
współpracy PKP PLK i przez Urząd Miasta Torunia. 

 (dowód: akta kontroli str. 2045-2062, 3699, 3820-3821, 3828-3850, 3855-3871) 

2.1.3 Szacunkowa wartość ww. zamówienia wyniosła 193 100 tys. zł i została 
ustalona na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w PFU, tj. zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych94 i odpowiednimi 
przepisami wykonawczymi95. 

(dowód: akta kontroli str. 1256-1261, 2062, 2412, 2537-2541) 

2.1.4. Jako kryterium oceny ofert w ramach ww. postępowania przyjęto najniższą 
cenę. Zastępca Dyrektora Biura Audytu96 podał, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie było obowiązku stosowania innych kryteriów, a Pzp dopuszczało 
możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 2089-2090, 3324, 3327) 

                                                      
89 Studium Wykonalności opracowane zostało 26 listopada 2012 r. 
90 Na podstawie preselekcji czterech kryteriów: natężenia ruchu, parametrów przewozowych, nakładów inwestycyjnych 

i kryterium środowiskowego. 
91 Dalej: „PFU”. 
92 Dz. U. z 2013 r. poz. 1129. 
93 Na odcinku: tor nieparzysty Toruń Główny od 107,790 km do Bydgoszcz Główna 159,420 km, tor parzysty od 107,798 km do 

159,380 km (bez odcinka tor nieparzysty od 151,800 km do 152,805 km i tor parzysty od 151,800 km do 152,750 km). 
94 Dz. U. z 2015 poz. 2164, ze zm., dalej: „Pzp”. 
95 Rozdziałem 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 

96 Upoważniony przez członków Zarządu Spółki do m.in. składania wyjaśnień organom kontroli. 
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2.1.5. Warunki umowy zostały określone w oparciu o Warunki Ogólne oraz Warunki 
Szczególne FIDIC97. We wzorze umowy zawarto zapisy zabezpieczające interesy 
zamawiającego, w szczególności przewidziano kary umowne za przekroczenie 
czasu zamknięć torowych oraz za podzlecenie przez wykonawcę robót 
podwykonawcom bez wymaganej zgody. 

(dowód: akta kontroli str. 2063-2169) 

2.1.6. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 21 grudnia 2011 r. w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej98 oraz 16 grudnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń i na 
stronie Spółki99, co było zgodne z art. 40 ust. 1 i 3 Pzp. Podano w nim informacje, 
o których mowa w art. 41 Pzp. 

 (dowód: akta kontroli str. 2285-2349, 2350-2355, 2412-2438, 2537-2541) 

2.1.7. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Pzp powołano komisję przetargową składającą się 
z pracowników PKP PLK i stosownie do art. 21 Pzp określono jej organizację, skład 
i tryb pracy. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia 
określone w art. 17 ust. 2 Pzp i nie podlegały wyłączeniu z postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 2045-2061, 2412-2438, 2537-2541) 

2.1.8. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 11 ofert. Ofertę (nr 3) z najniższą 
ceną odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp jako zawierającą rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jako najkorzystniejszą wybrano drugą 
w kolejności ofertę wykonawcy – PORR (Polska) S.A. z Warszawy100 z ceną 
198 844 000 zł. Oferta ta była zgodna z SIWZ. 

(dowód: akta kontroli str. 2045-2061, 2412-2438, 2537-2541) 

2.1.9. Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych (dalej: „UZP”), w wyniku której nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 2370-2377) 

2.1.10. Umowę na realizację zamówienia na „Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach Projektu dot. linii nr 18” Spółka zawarła 2 sierpnia 2012 r.101  
Przedmiot umowy był tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w jego 
ofercie z 17 lutego 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2370-2377) 

2.2. Nadzór nad realizacją inwestycji w ramach Projektu dot. linii nr 18 oraz 
wywiązywanie się z obowiązków inwestora 

2.2.1. W umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót dot. linii nr 18 określono, że 
wykonawca w ciągu 622 dni od jej podpisania (tj. do 16 kwietnia 2014 r.) 
zaprojektuje, zrealizuje i ukończy prace i roboty oraz wszelkie czynności stanowiące 
przedmiot umowy, w tym sporządzi dokumenty powykonawcze i wykona prace 
powykonawcze. Z protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót 
z 14 kwietnia 2014 r. wynikało, że przedmiot umowy wykonano do 31 marca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2672-2679) 

                                                      
97 „Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót 

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę - wydanie 1999, opublikowane prze Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) oraz  i Warunki szczególne, zawierające Klauzule i Subklauzule dodatkowe 
oraz wprowadzające zmiany i uzupełnienia do Warunków Ogólnych. 

98 Pod nr 2011/S245-397622 (przekazane do publikacji 16 grudnia 2011 r.).  
99 www.plk-sa.pl . 
100 Dalej: „PORR (Polska) S.A.” lub „wykonawca”. 
101 Dalej: „umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót dot. linii nr 18”. 

http://www.plk-sa.pl/
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Dokumentacja wykonawcza, w tym koncepcja projektowa, została opracowana 
przez wykonawcę102 z naruszeniem terminów określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Inżyniera Projektu 15 listopada 2012 r., 
jednak nie miało to wpływu na umowny termin zakończenia robót budowlanych.   

(dowód: akta kontroli str. 2470-2536, 2856-3032, 3453-3460) 

2.2.2. W dniach 30 sierpnia oraz 8 października 2012 r. wykonawca przedłożył 
System Zapewnienia Jakości odpowiednio dla części projektowej oraz dla robót 
budowlanych. Harmonogram robót został zatwierdzony przez Inżyniera Projektu 
29 października 2012 r. i przekazany Zamawiającemu.  

(dowód: akta kontroli str. 2470-2536, 2856-3032, 3453-3460) 

2.2.3. Teren budowy Zamawiający przekazał wykonawcy w częściach na podstawie 
55 protokołów w okresie od 11 października 2012 r. do 9 grudnia 2013 r.103  

(dowód: akta kontroli str. 2668-2739, 2856-3032) 

2.2.4. W trakcie realizacji inwestycji kontrolowana była rzetelność i jakość 
przedkładanej dokumentacji wykonawczej. Oceny tej dokonywał Inżynier Projektu 
oraz Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) na posiedzeniach 
zwoływanych przez Zamawiającego104. Dokumentacja była zgodna z wymaganiami 
określonymi w SIWZ i PFU. 

W trakcie realizacji robót budowlanych stosowano gotowe materiały, wyroby 
i urządzenia dopuszczone do obrotu oraz zgodne pod względem parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

Jakość wykonywanych robót podlegała badaniu przez inspektorów nadzoru m.in. 
poprzez sprawdzenia i pomiary wykonane stosownie do Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

(dowód: akta kontroli str. 2668-3242, 3453-3460) 

2.2.5. PKP PLK zapewnił nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez 
wykonawcę, m.in. powołując Inżyniera dla Projektu dot. linii nr 18. Funkcję tę 
sprawowało konsorcjum TPF PLANEGE z Portugali i TPF Sp. z o.o. z Warszawy na 
podstawie umowy z 5 września 2012 r.   

Z raportów przedkładanych przez Inżyniera Zamawiającemu wynikało, że brał on 
udział w spotkaniach, pracach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych(ZOPI), 
opiniował i rekomendował wystąpienia, wnioski oraz dokumenty wykonawcy, a także 
na bieżąco nadzorował prace wykonawcy. Cyklicznie organizował też narady 
koordynacyjne projektu i rady budowy, zgodnie z wymaganiami umowy.   

(dowód: akta kontroli str. 2668-3242, 3453-3460, 2542-2626) 

2.2.6. Z dokumentów Spółki105 wynikało, że zamówienie na zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu dot. linii nr 18 zrealizowano 
zgodnie z SIWZ, w tym osiągnięto zakładane parametry eksploatacyjne i cechy 
użytkowe toru głównego zasadniczego nr 1 i nr 2, w szczególności: nacisków na oś 
wynoszących 206 kN, prędkość maksymalną pociągów pasażerskich V= 120 km/h 
i 100 km/h dla pociągów towarowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2470-2536, 2668-3242, 3453-3460) 

                                                      
102 Dokumentację projektową dla PORR (Polska) S.A. opracowywał Transprojekt Gdański sp. z o.o. z Gdańska ,dalej: 

„Transprojekt”. 
103 Pierwszy odcinek terenu budowy, przekazany 11 października 2012 r., obejmował szlak Cierpice-Solec Kujawski, tor  

nr 2 na odcinku od 120,230 km do 138,390 km. 
104 Zespół ten wniósł m.in. uwagi do projektu odcinka nr 1: szlak Solec Kujawski-Cierpice w dniach 15, 30 października 2012 r.  
105 M.in. protokołów odbioru końcowego, raportów Inżyniera Kontraktu. 
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2.2.7. W trakcie realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót dot. linii nr 
18 nie wprowadzono zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności nie zawierano aneksów 
wydłużających termin wykonania lub zwiększających wartość umowy. Nie udzielano 
też zamówień dodatkowych ani uzupełniających. 

(dowód: akta kontroli str. 3453-3460, 2470-2536) 

2.2.8. Roboty budowlane rozpoczęto 16 października 2012 r., a zakończono 
24 lutego 2014 r. Pismem z 17 marca 2014 r. wykonawca powiadomił 
o zasadniczym wykonaniu całości robót i przedstawił wniosek o przyjęcie robót. 
Końcowego odbioru robót dokonywano 14 kwietnia 2014 r. Komisja odbiorowa 
oceniła jakość wykonanego zakresu rzeczowego robót jako dobrą. Do protokołu 
odbioru końcowego załączono „Wykaz stwierdzonych wad i usterek” z 540 
pozycjami wad i usterek z zaznaczeniem lokalizacji (kilometrażu), branży, terenu, 
rodzaju usterki, sposobu naprawy, terminu usunięcia. Terminy usunięcia tych wad 
i usterek ustalone zostały do: 30 kwietnia 2014 r., 15 i 30 maja 2014 r., 15 i 30 
czerwca 2014 r., 30 lipca 2014 r., 30 września 2014  r. i 31 października 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2470-2536, 2668-3242, 3453-3460) 

2.2.9. W okresie gwarancyjnym106 dokonano 23 inspekcji, wyniku których ustalono 
13 usterek i wad. Wykaz tych usterek zawierał daty powiadomienia wykonawcy, 
lokalizację i opisy usterek, terminy wskazane do ich usunięcia107. Ostatnim 
wyznaczonym terminem na usunięcie usterek był 31 marca 2015 r. 
Z raportu końcowego Inżyniera Projektu z 20 lipca 2015 r.108 wynikało, że wszystkie 
usterki i wady zgłoszone podczas odbioru końcowego z 14 kwietnia 2014 r. (540 
poz.) zostały usunięte. Usunięto również 13 usterek i wad zgłoszonych w okresie 
gwarancyjnym. Do 13 maja 2015 r. usunięto także wszystkie 32 usterki stwierdzone 
13 kwietnia 2015 r., tj. w dniu odbioru ostatecznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 3243-3282, 3453-3460) 

2.2.10. Wykonawca wystawił 16 faktur na łączną kwotę 198 844 tys. zł, zgodną 
z umową na zaprojektowanie i wykonanie robót dot. linii nr 18. Zgodnie 
z Subklauzulą 14.7 załącznika nr 1 do ww. umowy Spółka zobowiązana była do 
zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej przez niego faktury.  

Spółka zapłaciła wykonawcy w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 25 sierpnia 2014 r. 
198 844 tys. zł, z tym że 14 zapłat na kwotę 57 340,3 tys. zł dokonano  
z opóźnieniem od 1 do 33 dni. Spółka łącznie pięciu wykonawcom109 Projektu dot. 
linii nr 18 zapłaciła 204 457,44 tys. zł, z czego 58 746,2 tys. zł z opóźnieniem od  
1 do 33 dni110. Ww. wykonawcy nie występowali z roszczeniami z tego tytułu, Spółka 
nie płaciła odsetek od nieterminowych płatności. 
Zastępca Dyrektora Biura Rachunkowości Spółki wyjaśniła, że przyczyną opóźnień 
w zapłatach były przejściowe trudności finansowe Spółki oraz czynnik ludzki.  

(dowód: akta kontroli str. 3347-3352, 3354-3361, 3459, 3669) 

                                                      
106 Od 15 kwietnia 2014 r. do 14 kwietnia 2015 r. 
107 Określono je na: 30 lipca 2014 r., 25 sierpnia 2014 r., 10, 15 i 30 września 2014 r., 15 listopada 2014 r., 31 stycznia 2015 

i 5, 31 marca 2015 r. 
108 Zatwierdzony 7 sierpnia 2015 r. 
109 PORR (Polska) – wykonawca zadania „ zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. linii nr 18”, SKANSKA – 

wykonawca zadania „rewitalizacja wiaduktu kolejowego”, TPF – wykonawca zadań: „nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera 
dla Projektu” i „nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją wiaduktu kolejowego”, Fundacja Pro 
Economicus – wykonawca zadania „działania informacyjne i promujące”, Zespół doradców Gospodarczych –wykonawca 
zadania „opracowanie dokumentacji przedprojektowej”. 

110 Dotyczyło to 36 spośród 154 przypadków płatności.  
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2.2.11. Działania informacyjne i promujące Projekt dot. linii nr 18 były ujmowane 
w comiesięcznych raportach Inżyniera Projektu i obejmowały m.in.: współpracę 
z mediami, przekazywanie galerii zdjęć na stronę internetową, prowadzenie 
monitoringu mediów, przekazywanie artykułów sponsorowanych do prasy lokalnej 
ogólnopolskiej i branżowej, wydanie folderów i ulotek, zorganizowanie konferencji 
prasowych, m.in. na temat „Szybciej z Torunia do Bydgoszczy”. 

  (dowód: akta kontroli str. 3459, 3460) 

2.3. Współpraca z PKP S.A. przy realizacji Projektu dot. Centrum 
komunikacyjnego w Bydgoszczy 

2.3.1. Spółka zawarła 29 stycznia 2014 r. umowę współpracy z PKP S.A. mającą na 
celu sprawną i terminową realizację przez PKP S.A. zadania polegającego na: 
„Budowie zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I”. PKP 
S.A. odpowiedzialne było za roboty budowlane związane z modernizacją obiektów 
dworcowych, a PKP PLK za prawidłową realizację pozostałych robót budowlanych 
w zakresie: (1) robót torowych; (2) sieci trakcyjnej; (3) urządzeń 
elektroenergetycznych na peronach; (4) przebudowy wyjścia z tunelu, budowy wiat 
peronowych na peronie 4, oznakowania stałego całej stacji, systemu: dynamicznej 
informacji pasażerskiej, oznakowania dotykowego dla osób niewidomych  
i słabowidzących, monitorowania, oświetlenia i małej architektury; (5) przejazdu 
przez tory; (6) renowacji podziemnego przejścia pod torami.   

W SIWZ z 5 kwietnia 2013 r. dotyczącej zamówienia na wykonanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla Centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy PKP S.A. 
ujęła zadanie dotyczące m.in. wykonania projektu budowlanego przebudowy 
infrastruktury kolejowej, w tym peronów. W projektach wykonawczych dotyczących 
budowy Centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy (etap I) opracowanych 
w październiku 2013 r.111 przewidziano rozwiązania stanowiące ułatwienie dla 
pasażerów, w tym niepełnosprawnych, w szczególności: trzy windy umożliwiające 
swobodne przemieszczanie się z przejścia podziemnego do peronów112, ścieżki 
dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących, nakładki oznaczone pismem 
Braille’a na poręczach biegów schodowych, kontrastowe oznaczenia ostrzegawcze 
na płytach peronowych, pętle indukcyjne na peronach dla osób słabosłyszących, 
wiatrołapy z ławkami.  

(dowód: akta kontroli str. 1142-1160, 3673-3695, 3775-3799) 

Zastosowanie rozwiązań służących zapewnieniu atrakcyjności i dostępności dla 
pasażerów potwierdzono podczas oględzin peronów oraz przejścia podziemnego 
stacji Bydgoszcz Główna przeprowadzonych przez NIK 7 lutego 2017 r. przy udziale 
specjalistów113. Stwierdzone w ich trakcie niedogodności dla pasażerów opisano 
w dalszej treści niniejszego wystąpienia, w części pt.: „Uwagi dotyczące badanej 
działalności”. 

2.3.2. W dokumentacji projektowej114 uzgodnionej z PKP PLK na stacji Bydgoszcz 
Główna przyjęto: 

                                                      
111 Przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLplan Sp. z o. o. z Bydgoszczy (dalej; „ALLplan”). 
112 Z przejścia podziemnego możliwy jest dostęp dwiema windami na perony nr 2 i nr 5 i jedną windą na pater budynku nr 16 

i perony 3 i 4. 
113 Czterech specjalistów: specjalisty w dziedzinie oceny dostosowania węzłów przesiadkowych, kolejowych stacji 

i przystanków osobowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, specjalisty w dziedzinie orientacji przestrzennej 
i bezpiecznego samodzielnego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących, specjalisty w dziedzinie oceny 
dostosowania węzłów przesiadkowych, kolejowych stacji i przystanków osobowych do potrzeb osób niewidomych, 
specjalisty w dziedzinie oceny dostosowania węzłów przesiadkowych, kolejowych stacji i przystanków osobowych do 
potrzeb osób słabowidzących.  

114 Tj. w projekcie budowlanym – remont nawierzchni układu torowego i nawierzchni peronowych oraz remont przejazdu 
w poziomie szyn dla służb ratunkowych – Tom I z października 2013 r. 
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 wysokość peronów nad główką szyny 0,55 m (dla peronów nr 1, 2, 3a, 4a i 5) 
oraz 0,38 m (dla peronów nr 3 i 4, usytuowanych przy budynkach dworcowych); 

 odległość krawędzi peronów od osi torów 1,725 m (dla peronów nr 1, 2, 3a, 4a  
i 5) oraz 1,600 m (dla peronów nr 3 i 4).  

(dowód: akta kontroli str. 672-677, 3697-3766, 4192-4196) 

2.3.3. Odpowiedzialnym za realizację robót związanych z systemem dynamicznej 
informacji pasażerskiej było PKP PLK. Natomiast PKP S.A. wcześniej dokonało 
zamówienia dokumentacji projektowej i ujęło zadanie w SIWZ z 4 lutego 2014 r. na 
wykonanie robót budowlano-montażowych dla realizacji zadania budowy Centrum 
komunikacyjnego w Bydgoszczy. Według stanu na 7 lutego 2017 r. na peronach 
stacji Bydgoszcz Główna rozmieszczono ok. 80 tablic w odległości co 30 m. 

(dowód: akta kontroli str. 3573-3602, 3624-3656, 3696-3700, 3775- 3799)   

2.4. Dozór i utrzymanie urządzeń dla obsługi pasażerów, w tym osób 
niepełnosprawnych, zarządzanych przez PKP PLK na terenie B-TOM 

Przeprowadzone przez NIK oględziny115 peronów na trzech stacjach116 i trzech 
przystankach osobowych117 wykazały właściwe utrzymanie peronów i znajdujących 
się na nich takich elementów, jak ławki, kosze, tablice informacyjne, w tym system 
informacji pasażerskiej, oświetlenie, zadaszenie. Dźwigi osobowe umożliwiające 
dostanie się na perony nr 2 i nr 5 stacji Bydgoszcz Główna były sprawne 
i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 522-540, 3624-3656)  

2.5. Osiągnięcie zakładanych celów przy realizacji Projektu dot. linii nr 18 oraz 
Projektu dot. Centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy (w odniesieniu do 
infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK) 

2.5.1. W przypadku obu projektów osiągnięto zakładane wskaźniki produktu 
i rezultatu. W ramach Projektu dot. linii nr 18 zrewitalizowano linię kolejową nr 18 na 
odcinku 51 km (wskaźnik produktu) oraz osiągnięto (wg stanu na 3 lutego 2017 r.) 
„oszczędność czasu w przewozach pasażerskich na odcinku linii kolejowej 
Bydgoszcz – Toruń” (wskaźnik rezultatu) - w wysokości 13 073 286,05 zł przy 
założonej wielkości 10 739 904,54 zł118. 

W ramach Projektu dot. Centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy zmodernizowano 
dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna (wskaźnik produktu) i uzyskano „wzrost 
powierzchni użytkowej dworca do 1 887 m2 i dostosowanie go do standardów TSI 
PRM w 100%” (wskaźnik rezultatu). 

(dowód: akta kontroli str. 872, 2470-2536, 2668-3242, 3332-3333, 3441- 3442, 
3461-3483, 3453-3460, 3902-3926) 

2.5.2. W sierpniu 2015 r. CUPT przeprowadziło kontrolę doraźną Projektu dot. linii 
nr 18, która nie wykazała nieprawidłowości i potwierdziła wykonanie pełnego 
zakresu rzeczowego projektu. Z wyjaśnień Dyrektora Regionu Zachodniego ds. 
Projektów Unijnych PKP PLK wynikało, że 5 maja 2016 r. Instytucja Zarządzająca 
Projektem dot. linii nr 18 przekazała na rachunek PKP PLK płatność końcową. 

(dowód: akta kontroli str. 3413-3417, 3461-3483, 3900-3926) 

                                                      
115 Przeprowadzone 9 grudnia 2016 r. oraz 6 i 7 lutego 2017 r. 
116 Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Wschód, Toruń Główny. 
117 Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy. 
118 Wskaźnik ten  oznacza korzyści z oszczędności czasu przejazdu. Ze Studium wynika, że został przyjęty jako: iloczyn 

zaoszczędzonego czasu przejazdu pasażerów (pasaż./rok) i jednostkowych kosztów podróży. 
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2.6. Wpływ Projektu dot. linii nr 18 oraz Projektu dot. Centrum 
komunikacyjnego w Bydgoszczy na integrację oferty przewozowej i poprawę 
atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego na terenie B-TOM   

2.6.1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 września 2014 r.119, plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 
Bydgoszczy z 25 września 2013 r.120 oraz plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013-2035  
z 24 października 2013 r.121 uchwalone zostały już po opracowaniu w listopadzie 
2012 r. Studium wykonalności Projektu dot. linii nr 18 i po opracowaniu 17 czerwca 
2013 r. Studium wykonalności Projektu dot. Centrum komunikacyjnego 
w Bydgoszczy. 

(dowód: akta kontroli str. 3946-3981) 

Cele i przedsięwzięcia zawarte w projektach dotyczących linii nr 18 oraz Centrum 
komunikacyjnego w Bydgoszczy odpowiadały podstawowemu celowi 
Wojewódzkiego planu transportowego, jakim było zapewnienie mieszkańcom 
województwa usług w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na 
relatywnie jak najwyższym poziomie w danych uwarunkowaniach społeczno-
ekonomicznych, uwzględniając przy tym spełnienie preferencji i oczekiwań 
mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym szczególnie 
osób niepełnosprawnych, o ograniczonych zdolnościach ruchowych oraz 
nieuprawnionych do prowadzenia samochodu. 

Modernizacja linii kolejowej nr 18 w relacji Bydgoszcz –Toruń (rewitalizacja odcinka 
o długości ponad 50 km), po której kursować miały pociągi szybkiej kolei 
metropolitalnej, wpisywała się w działania służące uzyskaniu pożądanego poziomu 
jakości w przewozach pasażerów. Natomiast modernizacja stacji Bydgoszcz Główna 
wpisywała się w przewidziane Wojewódzkim planem transportowym działania 
podlegające na przystosowaniu wybranych stacji i przystanków osobowych do 
pełnienia roli zintegrowanych węzłów przesiadkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 3946-3981) 

2.6.2. W ocenie PKP PLK inwestycja zrealizowana w ramach Projektu dot. linii  
nr 18  wpłynęła pozytywnie na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego na trasie 
Toruń - Bydgoszcz poprzez zaoferowanie lepszych parametrów linii kolejowej 
przewoźnikom. Zastępca Dyrektora Biura Audytu wskazał m.in. na: (1) obniżenie 
kosztów podróży (cena biletu kolejowego może być niższa niż koszt paliwa); (2) 
wyższy komfort jazdy (wypoczynek podczas jazdy pociągiem); (3) oszczędności 
w eksploatacji pojazdów indywidualnych; (4) skrócenie czasu przejazdu (pociągiem 
szybciej niż samochodem); (5) poprawę bezpieczeństwa podróży (liczba wypadków 
kolejowych jest niewspółmiernie niższa niż liczba wypadków drogowych); 
(6) obniżenie kosztów zanieczyszczenia środowiska. 
Według danych PKP PLK liczba pasażerów korzystających z połączeń na trasie 
Toruń - Bydgoszcz w 2015 r. (1 788 292) w stosunku do planowanej w Projekcie 
dot. linii nr 18 (1 596 429) była wyższa o 191 863 (12%). 

 (dowód: akta kontroli str. 1841, 3931-3934) 

                                                      
119 Wprowadzony uchwałą  nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: „Wojewódzki plan 

transportowy”. 
120 Wprowadzony uchwałą nr XLVI/968/13 Rady Miasta Bydgoszczy. 
121 Wprowadzony uchwałą nr 630/13 Rady Miasta Torunia. 
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Z informacji uzyskanych w PKP S.A. wynikało, że w zakresie skutków realizacji 
projektu dot. Centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy nie prowadzi się analiz 
zmian przepływów pasażerów.   

2.7. Wybrane inwestycje realizowane przez podmioty zewnętrzne, dotyczące 
peronów stanowiących element infrastruktury kolejowej zarządzanej przez 
PKP PLK 

W kontrolowanym okresie podmioty zewnętrzne122 realizowały m.in. inwestycje 
dotyczące infrastruktury kolejowej w ramach stacji Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz 
Leśna i Toruń Główny oraz przystanków Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Bielawy. 
Dyrektor ZLK podał, że PKP PLK uczestniczyło w odbiorach eksploatacyjnych 
i końcowych umożliwiających przyjęcie peronów ww. stacji i przystanków do 
eksploatacji.   

W ramach tych inwestycji, w uzgodnieniu i we współpracy z PKP PLK, zastosowano 
szereg rozwiązań służących poprawie dostępności infrastruktury dla pasażerów,  
w szczególności: podwyższono perony i wprowadzono na nich elementy 
oznakowania dla osób niepełnosprawnych, wybudowano przejścia podziemne 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się. 

 (dowód: akta kontroli str. 385-520, 556-559, 3573-3602, 3673-3766, 3775-3882, 
3931-3945, 3982-4010, 4258-4354, 4371-4705) 

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

1. W dniu 26 stycznia 2012 r. PKP PLK udzieliło zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu dot. linii nr 18123 
z wynagrodzeniem 442 800 zł (brutto) bez spełnienia przesłanki do zastosowania 
tego trybu, określonej w § 26 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do 
których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych” z 20 grudnia 2011 r.124. W uzasadnieniu wniosku o wszczęcie 
postępowania z 17 stycznia 2012 r. CRI podało m.in., że zastosowanie trybu 
z wolnej ręki jest konieczne ze względu na bardzo pilne zawarcie umowy 
i rozpoczęcie prac nad wnioskiem o dofinansowanie w związku z terminem na 
przesłanie tego wniosku do 5 lutego 2012 r. wyznaczonym przez Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z 5 stycznia 2012 r. oraz 
z powodu wycofania uchwały Zarządu Nr 738/2011 z 2 listopada 2011 r. 

Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt. 5 ww. Regulaminu zamawiający mógł udzielić zamówienia 
z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących 
po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a konieczne było 
natychmiastowe wykonanie zamówienia.  

Zastępca Dyrektora Biura Audytu wyjaśnił, że konieczność pilnego zlecenia 
opracowania dokumentacji przygotowawczej, tj. wstępnej wersji wniosku 
o dofinansowanie, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu wraz 
z niezbędnymi załącznikami oraz projektem umowy podyktowana była wezwaniem 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazanym w piśmie 

                                                      
122 Tramwaj Fordon Sp. z o.o. - dla stacji Bydgoszcz Wschód; Miasto Bydgoszcz w imieniu którego działał Zarząd Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - dla stacji Bydgoszcz Leśna oraz przystanków osobowych Bydgoszcz 
Błonie i Bydgoszcz Bielawy; Miasto Toruń dla stacji Toruń Główny.   

123 Pn.: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-45 Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”. 

124 Wprowadzonego uchwałą Zarządu Spółki Nr 900/2011 z 20 grudnia 2011 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z 5 stycznia 2012 r. do pilnego przedłożenia w terminie jednego miesiąca 
wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie.  

NIK zauważa, że konieczność przygotowania przedmiotowego Projektu nie miała 
charakteru „nagłego”, albowiem już z innych dokumentów wynikało, że Projekt dot. 
linii nr 18 umieszczony został na liście projektów indywidualnych dla Programu 
Infrastruktura i Środowisko na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego 12 sierpnia 2011 r., a Spółka poinformowała 9 września 2011 r. 
pełnomocnika ds. koordynacji projektu Bit-City w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego o tym, że ww. projekt umieszczono na ww. 
liście. Ponadto z ww. wniosku CRI z 17 stycznia 2012 r. wynikało, że już 1 września 
2011 r. zaplanowano, iż wniosek aplikacyjny dotyczący tego projektu zostanie 
opracowany „siłami własnymi” Spółki. Z powyższego wynika, iż Spółka posiadła 
wiedzę o tym, że należy przygotować wniosek aplikacyjny, w tym Studium 
Wykonalności, 5 miesięcy przed udzieleniem ww. zamówienia. W związku  
z tym nie zachodziła przesłanka, iż w momencie udzielenia zamówienia (26 stycznia 
2012 r.) była to wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć.  

 (dowód: akta kontroli str. 1161-1233, 1240-1246, 1344-1576, 1555-1569, 1629-
1636, 1644, 3322-3328) 

2. Spółka odebrała Studium wykonalności z listopada 2012 r. dla Projektu dot. linii 
nr 18, pomimo że dokument ten zawierał nierzetelne zapisy dotyczące selekcji 
wariantów inwestycyjnych, tj.:  

a) dokonano w nim zidentyfikowania dwóch wariantów („1” i „2”), w których 
założono osiągnięcie takiego samego celu, tj. 43 min. czasu przejazdu pociągu 
dla pociągów pasażerskich i 48 min. dla pociągów regionalnych, pomimo że 
przewidziano w nich różne prędkości maksymalne: 120 km/h125 i 100 km/h  
w wariancie „1” (dla pociągów odpowiednio: pasażerskich i towarowych)  
i odpowiednio: 160 km/h i 120 km/h w wariancie „2”;  

b) dokonano w nim wstępnej preselekcji ww. dwóch wariantów „1” i „2” przyjmując 
odmienne wartości wskaźnika „prędkości maksymalnej na tym odcinku”126, 
pomimo że w obu przypadkach założono przejazd tego samego taboru 
kolejowego z taką samą prędkością127. 

Zastępca Dyrektora Biura Audytu wyjaśnił m.in., że w opisie przedmiotu zamówienia 
na opracowanie Studium wykonalności szczegółowo określono założenia do 
wariantu 1 - jako podstawowego, zaplanowanego przez Spółkę do realizacji. 
Wskazał, że Studium wykonalności było uzgadniane z Konsultantem 
opracowującym studium dla Projektu 7.3-18 pn. „Szybka Kolej Metropolitalna 
w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City”. Studium wykonalności 
miało na celu dokonanie analizy zasadności realizacji projektu wg przyjętego 
zakresu. 

(dowód: akta kontroli str. 1621-1628, 1728-2044, 2063-2284, 3322-3328, 3813, 
3825-3827, 3883-3895, 4225-4257) 

3. Spółka nie wyliczyła do 10 czerwca 2016 r. wskaźnika z osiągniętych efektów za 
2015 r. dla Projektu dot. linii nr 18 (tj. wskaźnika rezultatu pn.: „oszczędność czasu 

                                                      
125 Przywrócenie prędkości projektowej. 
126 Dla kryterium parametru przewozowego: 0,23 pkt. dla wariantu „1” i 0,30 pkt. dla wariantu „2”. 
127 Zgodnie z zasadą zawartą na str.9 w Niebieskiej Księdze (Niebieska Księga Sektor Kolejowy Infrastruktura i tabor, 
Warszawa 2008 r., dostępna na stronie: https://www.cupt.gov.pl/index.php?id=307) liczba wariantów inwestycyjnych badanych 
w AKK zależała od beneficjenta projektu, który musiał być w stanie wykazać, że wszystkie rozsądne warianty alternatywne 
zostały należycie rozpatrzone, i uzasadnić powody, dla których wybrano wariant ostateczny. 
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w przewozach pasażerskich”), pomimo że obowiązek taki wynikał z § 9 ust. 5 
umowy z 24 stycznia 2013 r. o dofinasowanie ww. projektu. Według tego zapisu  
beneficjent zobowiązany był do przedstawienia na żądanie Instytucji Wdrażającej 
dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji projektu w terminach i na 
wzorach przez nią określonych. Instytucja Zarządzająca wystąpiła o takie informacje 
pismem z 16 maja 2016 r. Spółka 9 czerwca 2016 r. przekazała do CUPT raport 
z osiągniętych efektów za 2015 r., w którym nie podano wartości ww. wskaźnika. 
W raporcie podano jedynie, że beneficjent wystąpił do przewoźników z prośbą 
o przekazanie danych za 2015 r.  

Wartość tego wskaźnika obliczono128 dopiero w trakcie kontroli NIK, 3 lutego 
2017 r., tj. po ponad 7 miesiącach od dnia wyznaczonego przez CUPT.  

Z-ca Dyrektora Biura Audytu wyjaśnił, że wartości tego wskaźnika  nie wyliczono do 
10 czerwca 2016 r., ponieważ w I i II kwartale 2016 r. trwał proces pozyskiwania 
danych od przewoźników. Dane te należało następnie zweryfikować, 
przeanalizować  i dopiero na ich podstawie pod koniec stycznia 2017 r. można było 
wyliczyć wartość wskaźnika rezultatu. 

(dowód: akta kontroli str. 915, 3413-3417, 3428-3444, 3568-3572, 3928, 3933) 

1. Pomimo, że PKP PLK jako jednostka wyspecjalizowana i właściciel infrastruktury 
kolejowej uczestniczyła w uzgadnianiu dokumentacji projektowych dotyczących 
inwestycji obejmujących elementy tej infrastruktury realizowanych przez inne 
podmioty, w dokumentacji tej  wystąpiły przypadki błędów projektowych mogących 
skutkować niewłaściwymi rozwiązaniami budowlanymi. I tak: 

a) PKP PLK uzgodniło z Tramwajem Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dalej: „TF”) 
dokumentację projektową129 w zakresie robót torowych na stacji Bydgoszcz 
Wschód, pomimo że STWiORB stanowiące integralną część tej dokumentacji, 
o numerze K-30.01.12: „Budowa peronów – wbudowanie ścianki peronowej typu 
L2”, nie zawierały konkretnych wymagań stawianych produktowi finalnemu, tj. 
peronowi w zakresie tolerancji wykonania peronowej krawędzi dostępu. Tym samym 
dokumentacja projektowa nie zawierała podstawy do rzetelnej oceny jakości tej 
grupy wykonanych robót.  

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że w czasie powstawania dokumentacji, tj. do 2012 r., nie 
było sformalizowanych wymagań stawianych produktowi finalnemu, tj. wybudowanej 
ściance peronowej, wobec powyższego wymagania ujęte w STWiORB o numerze 
K-30.01.12 były wystarczające i adekwatne. Wynikały z uznanych zasad wiedzy 
technicznej zarówno projektantów, jak i wykonawców robot budowalnych. W celu 
ujednolicenia wymogów i działań poszczególnych podmiotów w tym zakresie, PKP 
PLK podjęło działania systemowe polegające na opracowaniu i wydaniu „Warunków 
technicznych budowy i odbioru peronów pasażerskich: peronowe krawędzie 
dostępu, nawierzchnie i korpus peronu - Id 22”, które weszły w życie 31 grudnia 
2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4513-4562, 4629-4634, 4670-
4677, 4689-4693) 

NIK zauważa, że wbrew wyjaśnieniom Dyrektora ZLK dokumentacja projektowa, 
w tym STWiOR o nr K-30.01.12, nie zawierała żadnych konkretnych, 
sparametryzowanych wymagań dotyczących kontroli jakości wykonania peronów  
i przyległych do nich torów, które powinny być określone w dokumentach 

                                                      
128 13 073 286,05 przy planowanym 10 739 904,54. 
129 Dla inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, 

Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód 
w Bydgoszczy”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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przeznaczonych do tego celu. W szczególności nie określono wartości tolerancji 
parametrów określających stan geometryczny peronowej krawędzi dostępu oraz 
zasad kwalifikacji stwierdzonych odchyleń odległości krawędzi peronu od osi toru 
jako dopuszczalnych lub niedopuszczalnych. Ponadto ocena jakości wykonania 
peronów, a w szczególności kontrola jakości wykonania robót związanych z finalnym 
położeniem peronowej krawędzi dostępu względem osi toru została ograniczona 
tylko do określenia tolerancji wymiarowych wykonania betonowych prefabrykatów 
dostarczanych do wybudowania ścianek i płyt peronowych bez określenia jakości 
ich wbudowania w zakresie odpowiedniej skrajni budowli. Tym samym 
dokumentacja projektowa nie zawierała jednoznacznej podstawy do rzetelnej oceny 
jakości tej grupy wykonanych robót, co mogło przyczynić się do występowania 
odchyłek parametrów wpływających na niewłaściwe ukształtowanie peronowej 
krawędzi dostępu już od początku eksploatacji zmodernizowanych peronów i do 
niezadawalającego stanu geometrycznego peronów stacji Bydgoszcz Wschód; 

b) PKP PLK uzgodniło z TF ww. dokumentację projektowej, w której jako 
rozwiązanie konstrukcyjne podtorza w rejonie peronów nr 1 i 2 na torach nr 201 
i 202 w ramach stacji Bydgoszcz Wschód przyjęto pochylenia poprzeczne torowiska 
ze spadkiem w stronę fundamentu ścianki peronowej, ale bez zastosowania 
odwodnienia wgłębnego w postaci drenażu.  

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że w rejonie stacji Bydgoszcz Wschód występują, pod 
względem geotechnicznym, warunki gruntowe proste zaliczane do I kategorii 
geotechnicznej w postaci piasków średnich i drobnych o dobrej 
wodoprzepuszczalności, a poziom wody gruntowej kształtuje się na głębokości  
5-6 m poniżej poziomu torów kolejowych. Wobec powyższego odwodnienie było 
zaprojektowane poprzez nadanie powierzchniom górnej warstwy podtorza 
i warstwom filtracyjnym spadków poprzecznych umożliwiających swobodny odpływ 
i filtrację wody do głębszych warstw. Ponadto należy podkreślić, że w lokalizacji 
peronów na stacji Bydgoszcz Wschód nie występowały wcześniej niekorzystne 
zjawiska w podtorzu, mogące wpływać negatywnie na położenie osi torów w planie 
i/lub w profilu. 

W swoich wyjaśnieniach Dyrektor ZLK nie odniósł się do kwestii dotyczącej 
przyjętego kierunku pochylenia torowiska (nietypowo w stronę fundamentu peronu). 

 (dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4513-4562, 4629-4634, 4689-
4693) 

NIK zwraca uwagę, iż w uzgodnionej przez PKP PLK dokumentacji projektowej nie 
zawarto ww. uzasadnienia dla rezygnacji z odwodnienia wgłębnego.  

Zdaniem NIK zastosowanie pochylenia poprzecznego torowiska ze spadkiem 
w stronę fundamentu ścianki peronowej, ale bez zastosowania odwodnienia 
wgłębnego w postaci drenażu, może skutkować zwiększonym, nieregularnym 
osiadaniem nieodwodnionego gruntu pod fundamentem peronu, a tym samym 
niekorzystnymi odkształceniami peronowej krawędzi dostępu zmieniającymi warunki 
obsługi podróżnych. 

c) PKP PLK uzgodniło z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy (dalej: „ZDMiKP”) dokumentację projektową130 w zakresie robót 
dotyczących torów i peronów przystanku osobowego Bydgoszcz Bielawy, w której 

                                                      
130 Dla inwestycji pn. „„Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City 

– Bydgoszcz”. 
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nie zawarto informacji istotnych z punktu widzenia warunków obsługi podróżnych, 
na temat ukształtowania torowiska i jego odwodnienia131.  

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że zadanie inwestycyjne, którego inwestorem był ZDMiKP, 
nie zakładało rewitalizacji nawierzchni kolejowej i podtorza. Na przystanku 
osobowym Bydgoszcz Bielawy tory nr 3 i 4 zostały poddane rewitalizacji w ramach 
zadania inwestycyjnego POliŚ 7.1-45 „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Pila na odcinku 
Toruń – Bydgoszcz”. Inwestycja zakończyła się w grudniu 2014 roku. W trakcie 
projektowania projektanci z Konsorcjum Firm: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
i „Conseko-Safege” S. A. poinformowali, że ze względu na brak systemu 
odwodnienia na stacji i wchłanianie wód opadowych przez warstwy podłoża, 
niezalecane jest zwiększanie pochylenia w celu kierowania wody w punkt. 
Korzystniejsze jest rozpraszanie wody na większej powierzchni. W lokalizacji 
peronów nr 1 i 2 nie występowały niekorzystne zjawiska w podtorzu, wpływające 
negatywnie na położenie osi torów w planie i/lub w profilu. Wody opadowe były 
wchłaniane przez grunt dzięki korzystnej budowie geologicznej podłoża. 

(dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4414-4451, 4629-4634, 4689-
4705) 

NIK zwraca uwagę, że ww. informacje na temat zaistniałych uwarunkowań 
dotyczących nietypowego ukształtowania torowiska i braku jego odwodnienia, nie 
zostały zawarte w opisie technicznym, który powinien wyjaśniać przyjęte założenia 
dla projektowania. Zagadnień dotyczących przebudowy peronów nie można 
rozpatrywać w oderwaniu od tych uwarunkowań. Zdaniem NIK brak pochylenia 
poprzecznego torowiska bez zastosowania odwodnienia wgłębnego w postaci 
drenażu może skutkować zwiększonym, nieregularnym osiadaniem 
nieodwodnionego gruntu pod fundamentem peronu, a tym samym niekorzystnymi 
odkształceniami peronowej krawędzi dostępu zmieniającymi warunki obsługi 
podróżnych. Należy mieć na uwadze, że w trakcie eksploatacji przepuszczalność 
gruntu może ulec zmianie132. 

d) PKP PLK uzgodniło z GMT dokumentację projektową133 w zakresie robót 
dotyczących torów i peronów stacji Toruń Główny, w której nie zawarto 
jednoznacznych informacji na temat zaistniałych uwarunkowań dotyczących 
ukształtowania torowiska i jego odwodnienia, istotnych z punktu widzenia warunków 
obsługi podróżnych. 

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że inwestor zadania nie przewidywał w ramach modernizacji 
infrastruktury kolejowej dworca Toruń Główny wymiany nawierzchni kolejowej 
i podtorza. W związku z powyższym przyjęte przez projektanta rozwiązania 
konstrukcyjne zostały „dowiązane” do stanu istniejącego, w którym nie ma 
poprowadzonego drenażu w międzytorzach torów stacyjnych. Wskazał, że 
w lokalizacji peronów na stacji Toruń Główny nie występowały wcześniej 
niekorzystne zjawiska w podtorzu, mogące wpływać negatywnie na położenie osi 
torów w planie i/lub w profilu. Podał, że wody opadowe są wchłaniane przez grunt 
dzięki korzystnej budowie geologicznej podłoża. 

(dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4452-4512, 4629-4634, 4689-
4693) 

                                                      
131 Ustalono, że jako rozwiązanie konstrukcyjne podtorza w rejonie peronów nr 1 i 2 przy torach nr 3 i 4 w ramach przystanku 

osobowego („p.o.”) Bydgoszcz Bielawy przyjęto (nietypowo) pochylenie poprzeczne torowiska o wartości zerowej (tj. 
torowisko bez pochylenia poprzecznego) i bez  zastosowania odwodnienia wgłębnego w postaci drenażu. 

132 W szczególności na skutek zanieczyszczeń, których źródłem są poruszające się pociągi oraz wody opadowe. 
133 Dla inwestycji pn. „Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności”. 
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Zdaniem NIK zawarte w dokumentacji technicznej rozbieżności w zakresie 
ukształtowania torowiska mogły prowadzić do niewłaściwego jego wykonania, tj. 
pochylenia torowiska w stronę fundamentów peronów. Niewłaściwe odwodnienie  
może skutkować nieregularnym osiadaniem nieodwodnionego gruntu pod 
fundamentem peronu, a tym samym niekorzystnymi odkształceniami peronowej 
krawędzi dostępu zmieniającymi warunki obsługi podróżnych. 

2. NIK zwraca uwagę, iż w ramach współpracy z TF w czasie przekazywania do 
eksploatacji peronów stacji Bydgoszczy Wschód PKP PLK nie zapewniło wykonania 
pomiarów układu geometrycznego peronu nr 1 przy torze nr 201 oraz peronu nr 2 
przy torze nr 202 (w szczególności bezwzględnego pomiaru położenia peronowych 
krawędzi dostępu - odchyleń płyt peronowych od osi toru) oraz dokonania oceny 
prawidłowości finalnego stanu geometrycznego tych peronów.  

Tymczasem po zaledwie ok. 2 latach eksploatacji peronów stacji Bydgoszcz 
Wschód parametry tych peronów, tj. odległość peronowej krawędzi peronu („PKD”) 
od osi toru („OT”) oraz wysokość PKD względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), 
wykazywały odchylenia134 od wartości nominalnych (zaprojektowanych), nie 
mieszczące się w polu tolerancji odbiorowych, określonych w Instrukcji PKP PLK Id-
22 (±4mm). 

Ponadto po zaledwie ok. 2 latach eksploatacji peronów stacji Bydgoszcz Wschód 
parametry tych peronów, tj. odległość peronowej krawędzi peronu („PKD”) od osi 
toru („OT”) oraz wysokość PKD względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), 
wykazywały odchylenia135 od wartości nominalnych (zaprojektowanych), nie 
mieszczące się w polu tolerancji eksploatacyjnych początkowych (+10 mm i -5 
mm)136. 

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że ocena stanu technicznego podstawowych elementów 
infrastruktury kolejowej (torów i peronów) dokonywana w ramach odbiorów 
eksploatacyjnych przez przedstawicieli PKP PLK w świetle obowiązującego 
wówczas stanu prawnego dotyczyła głównie kryteriów określonych w warunkach 
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych ld-1 dla podstawowych 
parametrów geometrycznych toru oraz skrajni budowli. Kryteria dla peronów, które 
wynikają z instrukcji ld-22 zaczęły obowiązywać od 2016 roku. Pojęciem wadliwości 
Zarządca infrastruktury kolejowej posługuje się zgodnie z instrukcjami ld-1 i ld-12 
w odniesieniu do parametrów geometrycznych torów, a nie peronów. Wprowadzone 
pojęcie tolerancji eksploatacyjnej początkowej nie jest adekwatne do przebiegu 
procesu odkształcania się toru, którego intensywność jest największa w pierwszych 
miesiącach po oddaniu do eksploatacji, w czasie procesu konsolidacji 
i zagęszczania podsypki, pod wpływem przenoszonego obciążenia od ruchu 
pociągów. 

W swoich wyjaśnieniach Dyrektor ZLK nie odniósł się do stwierdzonej wadliwości 
badanych peronów stacji Bydgoszcz Wschód. 

(dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4513-4562, 4629-4634, 4689-
4693) 

                                                      
134 Peron 1 przy torze 201 wykazywał wadliwość W=74% (0,74) dla odległości PKD od OT i  W=87% (0,87) dla wysokości 

peronu; peron 2 przy torze 202 wykazywał wadliwość W=83% (0,83) dla odległości PKD od OT W=73% (0,73) dla 
wysokości peronu; peron 2 przy torze 204 wykazywał wadliwość W=77% (0,77) dla odległości PKD od OT i W=92% (0,92) 
dla wysokości peronu. 

135 Peron 1 przy torze 201 wykazywał wadliwość W=68% (0,68) dla wysokości peronu; peron 2 przy torze 202 wykazywał 
wadliwość W=77% (0,77) dla odległości PKD od OT; peron 2 przy torze 204 wykazywał wadliwość W=70% (0,70) dla 
odległości PKD od OT i W=84% (0,84) dla wysokości peronu. 

136 Zasadność przyjęcia takich tolerancji wymiarowych potwierdzają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla innych projektów inwestycyjnych obejmujących budowę peronów kolejowych, 
realizowanych w ramach BiT-City. 
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NIK zwraca uwagę, że wysokość peronu jest ściśle powiązana ze strukturą 
geometryczną toru. Wskazane przez PKP PLK procesy odkształceń torów mają 
istotny wpływ na parametry peronu, stąd zastosowanie pojęcia wadliwości137 jest 
uzasadnione także w odniesieniu do peronów.  

NIK zauważa, że dokumentacja powykonawcza nie potwierdza dokonywania 
odbiorów robót dotyczących wykonania peronów z oceną ich stanu geometrycznego 
opartą na bezwzględnych (geodezyjnych) metodach pomiaru i na ustalonych 
zasadach kwalifikacji stwierdzonych odchyłek jako odchyłek dopuszczalnych lub 
niedopuszczalnych. Dokumentacja odbioru robót nie zawierała dokumentów 
właściwych dla jednoznacznego potwierdzenia prawidłowego stanu geometrycznego 
peronów w czasie przekazywania ich do eksploatacji. W żadnym z ośmiu protokołów 
odbioru eksploatacyjnego robót związanych z branżą torową pochodzących 
z okresu od 6 października 2014 r. do 22 października 2015 r. nie były powoływane, 
ani nie występowały jako załączniki, oficjalne dokumenty dotyczące odbioru 
peronów. Jedynym dokumentem, który dotyczył pomiarów skrajni peronu, ale nie był 
wymieniony w żadnym z protokołów odbioru, ani skomentowany z uwagi na 
zgodność z wymaganiami, były kopie pięciu stron formularzy dotyczących tylko 
peronu nr 2 przy torze nr 204. Wyniki tego pomiaru nie zostały jednak w żaden 
sposób przetworzone do celów oceny jakościowej robót, tj. nie zostały określone 
odchyłki zmierzonych parametrów i w związku z tym nie została dokonana 
niezbędna dla odbioru robót kwalifikacja odchyłek polegająca na ich ocenie, jako 
dopuszczalne lub niedopuszczalne. Tym samym, w ocenie NIK, powyższy brak 
pomiarów układu geometrycznego peronów, a w konsekwencji brak dokonania 
oceny prawidłowości finalnego stanu geometrycznego, mógł przyczynić się do 
występowania odchyłek parametrów wpływających na niewłaściwe ukształtowanie 
peronowej krawędzi dostępu już od początku eksploatacji zmodernizowanych 
peronów oraz do niezadawalającego stanu geometrycznego peronów stacji 
Bydgoszcz Wschód. 

3. NIK zwraca uwagę, że w ramach współpracy z GMT PKP PLK nie zapewniło: 

a) aby sformułowane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót138 konkretne, 
sparametryzowane wymagania dotyczące kontroli jakości wykonania peronów 
i przyległych do nich torów zostały uwzględnione w treści sporządzanych później 
dokumentów odbiorowych stanowiących inwentaryzację geodezyjną toru i peronu139;  

b) aby wyniki odbiorowych pomiarów geodezyjnych140 określały nie tylko rzędne 
„góry płyty peronowej”, ale również nominalne (projektowane) położenie rzędnej 
płaszczyzny główki szyny („PGS”). Tymczasem od tego położenia zależy 
rzeczywista relacja wysokościowa między wagonem i peronem, występująca 
w eksploatacji.  

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że w ramach odbiorów peronów komisjom odbiorczym 
zostały przedłożone inwentaryzacje geodezyjne ścianek i płyt peronowych dla 
poszczególnych peronów zawierające odchyłki rzędnych poziomu płyty peronowej 
i jej odległości od osi toru w stosunku do wielkości projektowanych. Odchyłki te 

                                                      
137 Rozumianej jako stosunek liczby elementów przekraczających dopuszczalne odchylenia od ogólnej liczby badanych 

elementów. 
138 Dla zadania 7: Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności. 

B.05.00.00 Perony kolejowe. 
139 W dokumentacji powykonawczej nie stwierdzono, w odniesieniu do wszystkich peronów, dokumentów potwierdzających 

dokonywanie odbiorów robót z oceną ich stanu geometrycznego opartą na ustalonych zasadach kwalifikacji odchyłek jako 
odchyłek dopuszczalnych lub niedopuszczalnych. Stwierdzono, że dokumentacja związana z odbiorami robót nie zawierała 
dokumentów właściwych dla jednoznacznego potwierdzenia prawidłowego stanu geometrycznego peronów w czasie 
przekazywania ich do eksploatacji. 

140 W dokumentacji powykonawczej dotyczącej odbudowy peronów 1,2,4 na stacji Toruń Główny. 
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mieściły się w polu tolerancji określonych w STWiORB. Powyższe było podstawą do 
dopuszczenia do eksploatacji peronów na stacji Toruń Główny. 

Wskazał, że ocena stanu technicznego podstawowych elementów infrastruktury 
kolejowej (torów i peronów) dokonywana w ramach odbiorów eksploatacyjnych 
przez przedstawicieli PKP PLK w świetle obowiązującego wówczas stanu prawnego 
dotyczyła głównie kryteriów określonych w warunkach technicznych utrzymania 
nawierzchni na liniach kolejowych ld-1 dla podstawowych parametrów 
geometrycznych toru oraz skrajni budowli. Kryteria dla peronów, które wynikają 
z instrukcji ld-22, zaczęły obowiązywać od 2016 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4452-4512, 4629-4634, 4654-
4659, 4689-4693) 

NIK zwraca uwagę, że w dokumentacji odbiorowej nie było informacji wskazujących, 
że odchyłki mieściły się w polu tolerancji określonym w STWiOR.   

Zdaniem NIK dokumentacja związana z odbiorami robót powinna zawierać 
dokumenty właściwe dla jednoznacznego potwierdzenia prawidłowego stanu 
geometrycznego peronów w czasie przekazywania ich do eksploatacji.  

Ponadto dla właściwej, pełnej oceny warunków dostępu pasażerów do wagonu 
należało objąć pomiarami odbiorowymi w poszczególnych przekrojach kontrolnych 
nie tylko rzędne „góry płyty peronowej”, lecz także rzędne PGS, czego nie 
przewidywała zastosowana procedura czynności kontrolnych dokonywanych 
podczas odbioru peronów od Wykonawcy robót. W ocenie NIK jest to istotne 
z uwagi na możliwość występowania nieprawidłowości w warunkach dostępu 
pasażerów do wagonu, który nawet przy zgodnej z nominalną (projektowaną) 
wartością rzędnej peronowej krawędzi dostępu („PKD”) może – w zależności od 
rzędnej PGS – znaleźć się w położeniu zbyt wysokim lub zbyt niskim względem tej 
krawędzi. 

4. NIK zwraca uwagę, że w toku kontroli stwierdzono niezadawalający stan 
geometryczny peronów zarządzanych przez PKP PLK, tj.: 

a) po zaledwie ok. 1 roku eksploatacji peronu nr 2 przy torze 4 na p.o. Bydgoszcz 
Bielawy parametry tego peronu, tj. odległość peronowej krawędzi peronu („PKD”) od 
osi toru („OT”) oraz wysokość PKD względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), 
wykazywały odchylenia od wartości nominalnych (zaprojektowanych), nie 
mieszczące się w polu tolerancji odbiorowych, określonych w Instrukcji PKP PLK  
Id-22 (± 4mm). Ponadto po zaledwie ok. 1 roku eksploatacji peronu 2 przy torze 4 
na p.o. Bydgoszcz Bielawy parametr tego peronu, tj. odległość PKD od OT, 
wykazuje odchylenia od wartości nominalnej (zaprojektowanej), nie mieszczące się 
w polu tolerancji eksploatacyjnych początkowych horyzontalnych (+10 mm i -5 
mm)141; 

b) zaledwie ok. 2 latach eksploatacji peronów stacji Toruń Główny parametry tych 
peronów, tj. odległość peronowej krawędzi peronu („PKD”) od osi toru („OT”) oraz 
wysokość PKD względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), wykazywały 

                                                      
141 Zasadność przyjęcia takich tolerancji wymiarowych potwierdzają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - K.16.00.00: „Budowa peronów”. Część dokumentacji „Projekt 
Wykonawczy”. Pomiary położenia sytuacyjnego i wysokościowego PKD peronu nr 2 przy torze nr 4 charakteryzowanego jej 
odległością od osi toru („OT”) i wysokością peronu wykazały, że parametry te były obarczone znacznymi odchyłkami od 
położenia nominalnego (zaprojektowanego) niemieszczącymi się w polu tolerancji odbiorowych („TO”), czyli wykazującymi 
wadliwość wynoszącą W= 84% (0,84) dla odległości PKD od OT oraz W=68% (0,68) dla wysokości peronu. 

W celu oceny ukształtowania PKD tego peronu, według przyjętych na potrzeby kontroli NIK tolerancji eksploatacyjnych 
początkowych (+10 mm i -5 mm) i stosując analogię do ustalonych w Instrukcji PKP PLK Id-14 ogólnych zasad kwalifikacji 
stanu geometrycznego toru na podstawie wskaźnika wadliwości W, stwierdzono, że w zakresie odległości PKD od OT (wg 
tolerancji odchyłek eksploatacyjnych początkowych horyzontalnych TEPh) stan geometryczny opiniowanego peronu był 
niezadawalający z dominacją odległości zwiększonej w stosunku do wartości nominalnej (oddalenie PKD od OT), 
wykazującej W=81% (0,81) wadliwości. 
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odchylenia od wartości nominalnych (zaprojektowanych), nie mieszczące się w polu 
tolerancji odbiorowych, określonych w Instrukcji PKP PLK Id-22 (± 4mm)142. 
Ponadto po zaledwie ok. 2 latach eksploatacji nw. peronów stacji Toruń Główny 
parametry tych peronów, tj. odległość peronowej krawędzi peronu („PKD”) od osi 
toru („OT”) oraz wysokość PKD względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), 
wykazują odchylenia143 od wartości nominalnych (zaprojektowanych), nie 
mieszczące się w polu tolerancji eksploatacyjnych początkowych (+10 mm i -5 
mm)144. 

Dyrektor ZLK odnośnie p.o. Bydgoszcz Bielawy wyjaśnił, że odchyłki wielkości 
odległości krawędzi peronowej od osi toru oraz jej wysokości od poziomu główki 
szyny, które nie mieszczą się w polu tolerancji odbiorowych określonych w Instrukcji 
ld-22, powstały najprawdopodobniej w wyniku eksploatacji toru nr 4, która 
spowodowała jego odkształcenie. Proces odkształcania się toru po dokonanej 
przebudowie lub podbiciu mechanicznym podczas regulacji jego osi jest najbardziej 
intensywny w pierwszych miesiącach po wykonanych robotach i oddaniu toru do 
eksploatacji. W związku z tym istniejące odchyłki parametrów geometrycznych 
w stosunku do tolerancji obowiązujących przy odbiorach, a nawet do określonych 
przez biegłego tzw. tolerancji eksploatacyjnych początkowych mogą mieć miejsce. 
W celu poprawy istniejących parametrów pomiędzy peronem i torem do wielkości 
mieszczących się w granicach tolerancji eksploatacyjnych konieczna jest regulacja 
toru w planie i profilu poprzez podbicie mechaniczne wraz z jego stabilizacją 
mechaniczną, która zapewni trwałość konstrukcji nawierzchni torowej. 

Odnośnie stacji Toruń Główny, Dyrektor wyjaśnił, że ww. odchyłki powstały w części 
w wyniku eksploatacji torów, która spowodowała jego odkształcenie. Proces 
odkształcania się toru po dokonanej przebudowie lub podbiciu mechanicznym 
podczas regulacji jego osi jest najbardziej intensywny w pierwszych miesiącach po 
wykonanych robotach i oddaniu toru do eksploatacji. W związku z tym istniejące 
odchyłki parametrów geometrycznych w stosunku do tolerancji obowiązujących przy 
odbiorach, a także tzw. tolerancji eksploatacyjnych początkowych mogą mieć 
miejsce. W przypadku peronu nr 2 dodatkowymi przyczynami odchyłek są również 
stwierdzone przez ZLK wady w elementach konstrukcyjnych peronu, które zostały 
zgłoszone inwestorowi i wykonawcy do usunięcia w ramach gwarancji. 

(dowód: akta kontroli str. 4054, 4055, 4173-4174, 4414-4451, 4452-4512, 4654-
4659, 4629-4634, 4689-4693) 

W ocenie NIK, występujące odkształcenia toru w postaci jego osiadania i przesunięć 
bocznych powodujących zmianę odległości peronowej krawędzi dostępu od osi toru 
oraz jej wysokości od główki szyny, nie powinny występować w tak krótkim czasie 
eksploatacji. Natomiast możliwe odkształcenia eksploatacyjne uwzględnione winny 
być na etapie projektowania tak, aby uniknąć powstawania tego typu niekorzystnych 
skutków 

                                                      
142 Peron 1 przy torze 2 wykazywał wadliwość W=100% (1,00) dla wysokości peronu; peron 1 przy torze 4 wykazywał 

wadliwość W=71% (0,71) dla wysokości peronu; peron 2 przy torze 1 wykazywał wadliwość W=79% (0,79) dla odległości 
PKD od OT i W=97% (0,97) dla wysokości peronu; peron 4 przy torze 7 wykazywał wadliwość W=94% (0,94) dla odległości 
PKD od OT i W=73% (0,73) dla wysokości peronu; peron 4 przy torze 9 wykazywał wadliwość W=98% (0,98) dla odległości 
PKD od OT i W=83% (0,83) dla wysokości peronu. 

143 Peron 1 przy torze 2 wykazuje wadliwość W=98% (0,98) dla wysokości peronu; peron 2 przy torze 1 wykazuje wadliwość 
W=63% (0,63) dla odległości PKD od OT i W=97% (0,97) dla wysokości peronu; peron 4 przy torze 7 wykazuje wadliwość 
W=72% (0,72) dla odległości PKD od OT; peron 4 przy torze 9 wykazuje wadliwość W=94% (0,94) dla odległości PKD od 
OT. 

144 Zasadność przyjęcia takich tolerancji wymiarowych potwierdzają wymagania określone w Warunkach Wykonania i Odbioru 
Robót dla zadania 7: Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności. 
B.05.00.00 Perony kolejowe. 
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5. NIK zwraca uwagę na przypadki utrudnień145 w korzystaniu z nw. elementów 
infrastruktury kolejowej zarządzanych przez PKP PLK, tj.: 

a) brak możliwości skorzystania z nowowybudowanego dojścia do peronu nr 1 na 
poziomie szyn na p.o. Bydgoszcz Bielawy146 przez osoby niepełnosprawne ruchowo 
i osoby o ograniczonej zdolności poruszania się147. Tym samym w ramach 
współpracy z inwestorem nie zapewniono, aby ww. element infrastruktury kolejowej 
spełniał warunki określone w ustawie Prawo budowlane148. 

Zastępca Dyrektora Biura Audytu wyjaśnił, że przed rozpoczęciem zadania 
inwestycyjnego dostęp do peronu nr 1 był zapewniony wyłącznie poprzez kładkę 
nad torami. Wskazał, że Spółka nie była inwestorem i nie zatwierdzała 
dokumentacji, natomiast zgłaszała na etapie opiniowania dokumentacji 
projektowej149 uwagi w sprawie braku zabezpieczenia rogatką przejścia przy dojściu 
do peronu nr 1, które nie zostały uwzględnione. Natomiast po wybudowaniu tego 
dojścia, podczas odbioru końcowego nie było możliwości jego oddania do 
eksploatacji z powodu braku zabezpieczenia rogatką, co powodowało bezpośrednie 
zagrożenie życia i zdrowia podróżnych na przedmiotowym przejeździe. 

W ocenie NIK, PKP PLK jako podmiot zarządzający infrastrukturą kolejową powinien 
zapewnić możliwość skorzystania z nowowybudowanego dojścia do peronu nr 1 na 
przystanku osobowym Bydgoszcz Bielawy przez osoby niepełnosprawne i osoby 
o ograniczonej zdolności poruszania się.     

b) wjazd osoby poruszającej się na aktywnym wózku inwalidzkim150 z peronu nr 1 
stacji Bydgoszcz Leśna, z peronu nr 1 stacji Bydgoszcz Główna oraz z peronu nr 1 
stacji Toruń Główny na platformę dla osób niepełnoprawnych (stanowiącą element 
wyposażenia pociągu EZT PESA ELF) był utrudniony i wymagał asysty pracownika 
obsługi pociągu; pomimo opuszczenia platformy między jej krawędzią a krawędzią 
peronu występowała bowiem przerwa, która utrudniała samodzielne ustawienie 
wózka na platformie.  

NIK zwraca uwagę, iż dla osoby poruszającej się na wózku elektrycznym w ww. 
przypadku ustawienie wózka na platformie mogłoby okazać się niemożliwe. 

c) na peronie nr 4 na stacji Toruń Główny podczas postoju pociągów producenta 
PESA Bydgoszcz z oznaczeniem SA106 (9 grudnia 2016 r.) i SA133 (7 lutego 
2017 r.) wejście do tych pociągów oznaczone symbolem osoby niepełnosprawnej, 
pomimo rozłożonej rampy, było niedostępne dla osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim. Podłoga pociągu znajdowała się na poziomie poniżej poziomu peronu, 
co uniemożliwiało rozłożenie rampy. Według Dyrektora Biura Audytu wysokość 
peronu spełniała wymogi techniczne, a stwierdzony brak dostępności dla osób 
niepełnosprawnych wynikał z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych w tych 
pojazdach. 

Zdaniem NIK w ww. przypadkach brak dostępu dla osoby niepełnosprawnej 
ruchowo do ww. pociągów był spowodowany ich niedostosowaniem do peronu  

                                                      
145 Stwierdzone przez NIK 9 grudnia 2016 r. oraz 7 i 22 lutego 2017 r. 
146 Wybudowanym przez ZDMiKP, reprezentujący Miasto Bydgoszcz w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa wiaduktów 

i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City".  
147 Z oględzin przeprowadzonych 9 grudnia 2016 r. i 7 lutego 2017 r.  wynikało, że przejście z tego peronu na peron nr 2 

i w kierunku ul. Kamiennej możliwe było jedynie kładką nad torami, która nie była dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo i osób o ograniczonej zdolności poruszania się.  

148 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) obiekt 
budowlany jako całość oraz jego poszczególne części (…) należało (…) zaprojektować i wybudować w sposób określony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne 
warunki do korzystania (…) przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

149 Dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - 
toruńskim obszarze metropolitarnym Bit City”. 

150 Wózek aktywny o wymiarach: głębokość siedziska - 40 cm, szerokość - 36 cm, długość wózka - 78 cm, szerokość - 59 cm. 
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nr 4 stacji Toruń Główny o wysokości 0,76 m. Skierowanie pociągów SZT PESA 
SA106SA133 na perony nr 2 i 3 stacji Toruń Główny o wysokości 0,55 m 
pozwoliłoby na swobodne rozkładanie rampy i korzystanie z tych pociągów przez 
osoby niepełnosprawne ruchowo.  

d) stwierdzono brak oznaczenia ostrzegawczą linią wizualną poziomej i pionowej 
powierzchni pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego stopnia schodów 
w dół w ramach przejść podziemnych na stacjach Bydgoszcz Leśna151 i Toruń 
Główny152. Tym samym w ramach współpracy z inwestorami nie zapewniono  
zrealizowania zalecenia dotyczącego informacji wizualnej wynikającego z pkt 3.1. 
lit. p Tomu XII standardów technicznych PKP PLK - szczegółowych warunków 
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 
km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)153. 
Powyższe nie spełniało też wymogów określonych w § 98 ust. 12c rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (obowiązujących od 31 lipca 2014 r.)154. 

Dyrektor Biura Audytu wyjaśnił, że dokumentacja projektowa dla ww. stacji 
w zakresie dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się 
nie została przekazana do PKP PLK w celu uzgodnienia. 

NIK zwraca uwagę, że projekty budowlane dla stacji Toruń Główny oraz Bydgoszcz 
Leśna zostały uzgodnione przez PKP PLK odpowiednio: 17 kwietnia 2014 r.155 
i 3 listopada 2014 r.156 W ocenie NIK uzgadniając ww. projekty należało zwrócić 
uwagę na konieczność odpowiedniego oznakowania schodów.   

Ponadto Izba zwraca uwagę, że zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie157 ww. stacje należy dostosować do wymogów określonych w § 98 
ust. 12c ww. rozporządzenia w terminie nie dłuższym niż 25 lat.  

e) brak wyposażenia schodów przejść podziemnych w ramach stacji Bydgoszcz 
Leśna158 i Toruń Główny159 w dwupoziomowe poręcze. Tym samym w ramach 
współpracy z inwestorami nie zapewniono spełnienia wymogów technicznych 
specyfikacji interoperacyjności dotyczących osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się (dalej: „TSI PRM”). 

Zdaniem NIK uzgadniając projekty budowlane dla ww. stacji należało zwrócić uwagę 
na konieczność wyposażenia schodów w odpowiednie poręcze, zgodnie 
z obowiązującymi wymogami TSI. 

f) brak oznaczenia kontrastowego krawędzi (wizualnego oznaczenia granicy strefy 
zagrożenia przy krawędzi peronu) wszystkich peronów na stacji Toruń Główny. Tym 
samym w ramach współpracy z inwestorem nie zapewniono spełnienia wymogów 
TSI PRM. 

                                                      
151 Wybudowanej w ramach zadania, dla którego inwestorem był ZDMiKP. 
152 Wybudowanej w ramach zadania pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego 

w Toruniu – Bit-City”, dla którego inwestorem był Urząd Miasta Torunia.  
153 Tom XII Mała architektura, kolorystyka oraz systemy identyfikacji wizualnej, wersja 1.1 z 2009 r. Zgodnie z pkt 3.1. lit. p 

zalecane było malowanie linii ostrzegawczych, a także dojść do różnych niebezpiecznych miejsc (np. pierwszy i ostatni 
stopień schodów) kolorem żółtym, najlepiej widocznym dla osób niedowidzących. 

154 Zgodnie z § 98 ust. 12c tego rozporządzenia ostrzegawczą linią wizualną o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m oznacza się 
również krawędzie pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego stopnia schodów w dół, na powierzchni poziomej 
i pionowej tych stopni. 

155 Por. pismo ZLK w Bydgoszczy nr IZDB4-2130-06/14 z 17 kwietnia 2014 r. 
156 Por. treść Protokołu Nr 02 z dnia 3 listopada 2014 r. oceny Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).  
157 Dz. U., poz. 867. 
158 Schody prowadzące z tunelu na peron nr 1 oraz schody wejścia do tunelu od strony budynku dworca.     
159 Schody prowadzące z tunelu na perony nr 1, 3 i 4, wejście do tunelu z ul. Kujawskiej i wyjście do ul. Podgórskiej. 
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Dyrektor ZLK, wyjaśnił, że brak linii kontrastujących na krawędziach peronów na 
stacji Toruń Główny został zapisany jako usterka podczas komisji odbiorczej 
17 listopada 2016 r. Przedstawiciel Inwestora z Urzędu Miasta w Toruniu 
zadeklarował wykonanie (pomalowanie) linii przy odpowiednich warunkach 
pogodowych (wiosną). 

g) słabą wyczuwalność przez osoby niewidome i słabowidzące elementów 
guzkowatych pasa ostrzegawczego w porównaniu do wypukłych elementów 
przeciwpoślizgowych (ryfli) strefy zagrożenia na płytach peronowych stacji 
Bydgoszcz Główna160 i Bydgoszcz Wschód161. Na stacjach tych zastosowano płyty 
peronowe, na których wypukłe znaki w formie ściętego stożka w ramach 
ostrzegawczego pasa dotykowego są rozmieszczone w układzie siatki w kształcie 
rombu. 

Z-ca Dyrektora Biura Audytu wyjaśnił, że w momencie projektowania nie istniały 
parametry dla ścieżek prowadzących dla osób niewidomych, natomiast 
zastosowane płyty peronowe posiadały certyfikat Instytutu Kolejnictwa.  

NIK zwraca uwagę, iż zgodnie z opinią Polskiego Związku Niewidomych Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy najważniejsze jest wyraźne zróżnicowanie 
faktury pasa ostrzegawczego i sąsiadującej z nim pozostałej powierzchni płyty 
peronowej. Według ww. opinii w przypadku, gdy pas ostrzegawczy występuje  
w bezpośrednim sąsiedztwie z powierzchnią ryflowaną, lepiej wyczuwalna przez 
osoby niewidome i słabowidzące jest powierzchnia pasa ostrzegawczego, którą 
tworzą wypukłe znaki w formie ściętego stożka w układzie siatki w kształcie 
kwadratu (a nie w układzie siatki w kształcie rombu, jak ma to miejsce na stacjach 
Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Wschód). 

W ocenie NIK brak odpowiedniego oznakowania płyt peronowych przyczynia się do 
zmniejszenia funkcjonalności stacji kolejowych Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz 
Wschód dla osób niewidomych i słabowidzących, z uwagi na obniżony stopień 
bezpieczeństwa i komfort tych osób podczas korzystania z peronów tych stacji. 

h) brak informacji kierującej do wyjścia z peronu nr 1 stacji Toruń Główny w ciągu 
tego peronu, w szczególności zaś informacji dotyczącej lokalizacji windy dla osób 
niepełnosprawnych.  

Dyrektor Biura Audytu wyjaśnił m.in., że zgodnie z ówcześnie obowiązującymi 
Wytycznymi przyjętymi uchwałą nr 414/2013 z 13 maja 2013 r. przez Zarząd PKP 
PLK pod nazwą „Ogólne zasady rozmieszczenia informacji dla pasażerów na 
obszarze stacji kolejowych" nie było obowiązku montażu tablic kierujących do 
wyjścia z peronu. W ust. 4 pkt. 4.1 lit a) ww. Wytycznych jest mowa, iż 
„Oznakowanie peronu powinno wskazywać drogę do wyjścia z niego.(...)". Z uwagi, 
że winda na peronie 1 zlokalizowana za schodami nie jest nimi przesłonięta, nic nie 
ogranicza jej widoczności, zatem nie została dodatkowo wskazywana tablicami 
kierunkowymi. Niezależnie od powyższego PKP PLK uzupełnią brakujące 
oznakowania. 

i) brak rozwiązania technicznego pozwalającego osobie niewidomej zlokalizować 
interkomowe stacje wzywania pomocy i udzielania informacji SOS na peronach 
stacji Bydgoszcz Główna162 (np. ścieżki prowadzącej bądź sygnału dźwiękowego). 

                                                      
160 Wybudowanej w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I. Remont 

infrastruktury kolejowej na stacji Bydgoszcz Główna”, dla którego inwestorem było PKP S.A. 
161 Wybudowanej w ramach zadania pn. „„Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego 

w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz 
Wschód w Bydgoszczy”, dla którego inwestorem był Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 

162 Wybudowanych w ramach zadania realizowanego przez PKP S.A. przy współpracy z PKP PLK. 



 

32 

Dyrektor Biura Audytu wyjaśnił, że dokumentacja projektowa dla ww. stacji 
w zakresie dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się 
nie została przekazana do PKP PLK w celu uzgodnienia. 

NIK zwraca uwagę, że projekty budowlane dla stacji Bydgoszcz Główna zostały 
uzgodnione przez PKP PLK 29 listopada 2013 r.163 PKP PLK było też 
odpowiedzialne za prawidłową realizację robót budowlanych w zakresie peronów na 
ww. stacji164. Ponadto 26 października 2011 r. uzgodniono projekt pn. „Przebudowa 
dworca PKP Bydgoszcz Główna. Projekt koncepcyjny wielobranżowy”165. W ocenie 
NIK na etapie uzgadniania ww. projektów oraz realizacji ww. robót należało zwrócić 
uwagę na zapewnienie możliwości korzystania z interkomowych stacji wzywania 
pomocy wszystkim pasażerom, co przyczyniłoby się do poprawy funkcjonalności 
infrastruktury kolejowej na stacji Bydgoszcz Główna.  

j) 7 lutego 2017 r. na przystanku osobowym Toruń Miasto nie było możliwości 
skorzystania przez osobę niepełnosprawną ruchowo z platformy przyschodowej 
w przejściu podziemnym łączącym peron z budynkiem dworca. Dyrektor Biura 
Audytu podał, że przyczyną awarii był uszkodzony kontakt barierki 
przeciwzakleszczeniowej. Natomiast awarię usunięto poprzez wymianę w ramach 
gwarancji uszkodzonego kontaktu. 

k) 22 lutego 2017 r. na peronie nr 1 stacji Bydgoszcz Wschód  znajdowało się 
zastoisko wody utrudniające wejście do windy166. Zastępca Dyrektora Biura Audytu 
wyjaśnił, że przyczyną gromadzenia się wody w tym miejscu są nierówności 
w nawierzchni peronowej. Jednocześnie podał, że ZLK wystąpił do Inwestora 
(Tramwaj Fordon Sp. z o.o.) o usunięcie nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 461-464, 522-540, 670, 672-677, 1142-1160, 3624-
3656, 3658, 3661, 3696-3699, 3759, 3760, 3765, 3766, 3775-3827, 3800-3827, 

3927-3945, 3989-4010, 4183-4191, 4341-4350, 4647-4650) 

6. Izba zwraca uwagę, że PKP PLK jako zarządca peronów na stacjach 
i przystankach osobowych objętych realizacją zadań inwestycyjnych na terenie  
B-TOM167 nie zapewnił uzyskania na tym obszarze jednolitych standardów 
i rozwiązań technicznych, tj.:  

a) w ramach inwestycji dotyczących budowy i modernizacji peronów na stacjach 
Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Wschód wykonano perony o wysokości 0,55 m, 
natomiast w przypadku inwestycji dotyczących stacji Bydgoszcz Leśna oraz 
przystanków osobowych Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy – wykonano perony 
o wysokości 0,76 m. 

Brak jednolitości w zakresie wysokości peronów wystąpił, pomimo że przepisy 
dopuszczały zastosowanie obu ww. wysokości168.  

Dyrektor Biura Audytu wyjaśnił, że przyjęcie na etapie projektowania różnych 
wysokości peronów wynikało z obowiązujących uregulowań prawnych i wydanych 
wytycznych w tym zakresie, tj.: (1) wymóg zastosowania wysokości peronów 0,55 m 

                                                      
163 Por. pismo ZLK w Bydgoszczy nr IZDB4-2130-18/13 z 29 listopada 2013 r. 
164 Por. § 4 ust. 6 pkt. 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 2 umowy o współpracy Nr KNDI05-7.1-54/01/2014 podpisanej 29 stycznia 

2014 r. przez PKP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie. 
165 Por. pisma ZLK w Bydgoszczy: nr IZDB4-505-132/11 z 26 października 2011 r.; nr IZDB-071-11/11 z 8 marca 2011 r.  
166 Przy klatce schodowej „A” łączącej peron nr 1 stacji z peronem tramwajowym na estakadzie kierunek „Rycerska”. 
167 Bydgoszcz: Błonie, Główna, Leśna, Bielawy, Wschód oraz Toruń Główny. 
168 W § 98 ust. 8 ww. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 lipca 2014 r.) wskazano, iż wysokość peronu powinna wynosić 0,55 
m., jednak przewidziano możliwość, za zgodą zarządu kolei, budowania peronów o wysokości 0,76 m na liniach kolejowych, 
na których prowadzony był ruch podmiejski, a w § 98 ust. 8 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 
2014 r.) wskazano, iż wysokość peronu powinna wynosić 0,76 m albo 0,55 m nad główkę szyny w zależności od typu 
pojazdu kolejowego zatrzymującego się przy peronie. 
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wynikał z wówczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie; 
(2) wymóg zastosowania wysokości peronów 0,76 m wynikał z przyjęcia do 
stosowania Wytycznych w sprawie doboru wysokości peronów na liniach kolejowych 
zarządzanych przez PKP PLK Id -118 (uchwała Zarządu nr 704 z 26 sierpnia 
2013 r.). Prace przedprojektowe i projektowe dotyczące ww. inwestycji były 
rozłożone w dużym horyzoncie czasowym (2010-2014), podczas którego zmieniło 
się podejście PKP PLK w sprawie wysokości peronów169 z chwilą przyjęcia do 
stosowania Wytycznych w sprawie doboru wysokości peronów na liniach kolejowych 
zarządzanych przez PKP PLK (uchwała Zarządu nr 704 z 26 sierpnia 2013 r.). 

NIK zwraca uwagę, że przepisy obowiązujące w okresie realizacji ww. inwestycji 
dopuszczały zastosowanie zarówno wysokości peronu 0,55 m, jak i 0,76 m170. 
Dlatego w ocenie NIK rolą PKP PLK jako zarządcy ww. infrastruktury kolejowej było 
zapewnienie jednolitej wysokości tych peronów.  

 (dowód: akta kontroli str. 611-627, 3624-3656,  3806-3827) 

b) w ramach ww. inwestycji dla peronów o wysokości 0,55 m i 0,76 m zastosowano 
różne odległości krawędzi peronu od osi toru, tzn.: 

 na wszystkich peronach stacji Bydgoszcz Wschód171 oraz na peronach nr 1, 2, 
3a, 4a i 5 stacji Bydgoszcz Główna172 przyjęto odległość 1,725 m, tj. zgodną 
z obowiązującym wymogiem § 98 ust. 7 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, 
podczas gdy na wszystkich peronach stacji Toruń Główny173 przyjęto odległość 
1,670 m, tj. mniejszą od wymaganej przepisami ww. rozporządzenia174 (za zgodą 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego175); 

 na wszystkich peronach stacji Bydgoszcz Leśna176 oraz przystanków osobowych 
Bydgoszcz Błonie177 i Bydgoszcz Bielawy178 przyjęto odległość 1,725 m, tj. 

                                                      
169 Z chwilą przyjęcia do stosowania Wytycznych w sprawie doboru wysokości peronów na liniach kolejowych zarządzanych 
przez PKP PLK (Uchwałą Zarządu nr 704 z 26 sierpnia 2013 r.). Wytyczne te wskazywały: [1] - na brak kompatybilności wejść 
wagonowych niektórych typów pojazdów kolejowych z peronami wysokości 0,55 m oraz zwiększoną różnicę wysokości 
krawędzi peronu w stosunku do typowych podestów (wejść w taborze) - w pkt. 3 karty wprowadzającej ww. wytycznych; [2] na 
pełną uniwersalność peronów o wysokości 0,76 m nad główkę szyny, pozwalającą na przyjmowanie wszelkich typów 
kolejowych pojazdów pasażerskich, niezależnie od konstrukcji strefy wejść i wysokości podestów - w pkt. 4 karty 
wprowadzającej oraz w § 3 pkt. 3 ww. wytycznych. 
170 W § 98 ust. 8 ww. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 lipca 2014 r.) wskazano, iż wysokość peronu powinna wynosić 0,55 
m., jednak przewidziano możliwość, za zgodą zarządu kolei, budowania peronów o wysokości 0,76 m na liniach kolejowych, 
na których prowadzony był ruch podmiejski, a w § 98 ust. 8 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 
2014 r.) wskazano, iż wysokość peronu powinna wynosić 0,76 m albo 0,55 m nad główkę szyny w zależności od typu 
pojazdu kolejowego zatrzymującego się przy peronie. 

171 Peron nr 1 i nr 2 o wysokości 0,55 m. 
172 Perony o wysokości 0,55 m. 
173 Perony nr 1 i nr 4 o wysokości 0,76 m i perony nr 2, 3  i 3a usytuowane przy budynkach dworcowych o wysokości 0,55 m.  
174 Zgodnie z wymogiem § 98 ust. 7 tego rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym do 30 lipca 2014 r., tj. w okresie  

zatwierdzania lub uzgadniania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących stacji Bydgoszcz Wschód 
i Bydgoszcz Główna, tj. przed 31 lipca 2014 r.) odległość krawędzi peronu od osi toru miała być zgodna z wymogami skrajni 
i wynosić 1,725 m, przy czym dla peronu w łuku odległość tę należało zwiększyć zgodnie z wymogami skrajni budowli 
określonymi w Polskich Normach. 

175 Na podstawie upoważnienia z 28 kwietnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju upoważnił Wojewodę Kujawsko-
Pomorskiego do udzielenia zgody na odstępstwo od § 98 ust. 7 ww. rozporządzenia, tj. do zmniejszenia wymaganej 
odległości krawędzi peronu od osi toru z 1,725 m na 1,670 m w peronach nr 1, 2, 3, 3a i 4 stacji Toruń Główny.  

Według opublikowanych na stronie internetowej PKP PLK Standardów technicznych PKP PLK -  szczegółowych warunków 
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 
250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TOM II Skrajnia budowlana linii kolejowych , w ramach odstępstwa dopuszczono 
skrajnię 1,670 m. 

Odstępstwo od skrajni 1,725 m dopuszczono pomimo, że linia nr 18 na odcinku Toruń – Bydgoszcz została ujęta w wykazie 
tras wytypowanych do przewozu przesyłek z przekroczoną skrajnią (stanowiącym załącznik do uchwały nr 500/2012 
Zarządu PKP PLK z 28 sierpnia 2012 r.). 

176 Perony nr 1 i nr 2 o wysokości 0,76 m. 
177 Perony nr 1 i nr 2 o wysokości 0,76 m. 
178 Perony nr 1 i nr 2 o wysokości 0,76 m. 
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niezgodną z obowiązującym wymogiem § 98 ust. 7 ww. rozporządzenia179,  nie 
spełniającą wymagań skrajni budowli określonych w § 9 ust. 2 tego 
rozporządzenia180, przekraczającą wartość dopuszczalną w Polskiej Normie PN-
EN 15273-3:2013-09 Kolejnictwo – Skrajnie – Część 3: Skrajnie budowli181  oraz 
w przepisach Międzynarodowego Związku Kolei (dalej: „UIC”)182. Przyjęcie 
odległości 1,725 m było też niezgodne z Technicznymi Specyfikacjami 
Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” (dalej: „TSI INF”)183.  

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że uzgadniając dokumentację projektową dla zadań 
realizowanych na stacjach Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna i Toruń Główny 
w zakresie przyjęcia odległości krawędzi peronu od osi toru dla peronów 
o wysokości 055 m i 0,76 m ZLK zasadniczo kierował się obowiązującymi 
przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, które przewidywały odległość 
o wartości 1,725 m. Jednocześnie wskazał, że przed nowelizacją ww. przepisów184 
ruch kolejowy pasażerski na linii 18 na odcinku Toruń Główny – Bydgoszcz Główna 
nie wskazywał na potrzebę zastosowania w projektowaniu peronów skrajni 1,725 m 
na peronach o wysokości 0,55 m lub 0,76 m. Wyjaśnił, że zmniejszenie przez 
projektanta wymaganej ww. przepisami odległości krawędzi peronu od osi toru dla 
peronów na stacji Toruń Główny było uzasadnione poprawą warunków 
bezpieczeństwa i podniesieniem komfortu pasażerów w korzystaniu z ww. stacji 
i wynikało m.in. z zapisów § 2 pkt. 8 Tomu II Standardów technicznych pn. „Skrajnia 
budowlana linii kolejowych dla linii kolejowych o prędkości maksymalnej do 
200 km/h”, które przewidywały nominalną odległość 1670 mm185. W kwestii 
zastosowania skrajni 1,725 m na peronach stacji Bydgoszcz Leśna oraz 
przystankach Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy Dyrektor ZLK wyjaśnił m.in., że 
Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) wnioskował do projektanta, aby 

                                                      
179 Zgodnie z wymogiem § 98 ust. 7 tego rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym po 30 lipca 2014 r., tj. w okresie 

uzgadniania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących stacji Bydgoszcz Leśna i przystanków 
osobowym Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy) odległość krawędzi peronu od osi toru powinna być projektowania przy 
zachowaniu wymagań skrajni budowli. 

180 Zgodnie z § 9 ust. 2 tego rozporządzenia skrajnie budowli na liniach kolejowych normalnotorowych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Polskiej Normie oraz przepisach Międzynarodowego Związku Kolei, zwanego dalej "UIC".  
181 Norma wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny do zbioru Polskich Norm w języku angielskim 3 września 2013 r.,  

wycofana 7 marca 2017 r. i zastąpiona przez PN:EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo – Skrajnie Część 3: Skrajnie budowli. 
182 Według obrysów referencyjnych skrajni G1, GI2 i GI1 w załącznikach C.2.1, C.3.1, C.3.2 do Normy PN-EN 15273-3:2013-
09 na wysokości peronów dopuszczalna była odległość 1,620 m. Natomiast według obrysów referencyjnych ujednoliconych 
skrajni GU1 i GU2 w załącznikach G.2.2 i G.3.2. do ww. Polskiej Normy dla peronów o wysokości 0,76 m dopuszczalna była 
odległość 1,650 m.       
Według Karty UIC-741-OR jako nominalną odległość krawędzi peronu od osi toru przyjęto 1,650 m (bez poszerzeń 
wywołanych promieniem łuku oraz bez wpływu przechyłki).  
Opublikowana na stronie internetowej PKP PLK Instrukcja Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach 
kolejowych (po jej zmianie zarządzeniem nr 8/2015 Zarządu PKP PLK z 24 marca 2015 r.) w załączniku I - Moduł A2 -  w tabeli 
„Charakterystyka typów i odmian skrajni budowli i rozstawów torów” określa odległość krawędzi peronu od osi toru (bez 
poszerzeń wywołanych promieniem łuku oraz bez wpływu przechyłki) 1,650 m lub 1,675 m (wskazując przy tym na źródło:  
Polską Normę PN-EN 15273-3).   
Por. też odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego na interpelację nr 32921 
w sprawie regulacji prawnych dotyczących odległości krawędzi peronu od osi toru: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=78FF4E0F&view=null (dostęp: 31 maja 2017 r.).   
183 Zgodnie z pkt. 4.2.3.1 załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego 
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 
z 12 grudnia 2014 r., str.1, dalej: „TSI INF”, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.) do dolnej części skrajni miała zastosowania 
skrajnia GI2 i GI1 określona w Normie EN 15273-3:2013, którą Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do zbioru Polskim 
Norm w języku angielskim jako normę Normy PN-EN 15273-3:2013-09.  Zgodnie z i 4.2.9.3. ww. TSI INF odległość między 
osiami toru a krawędzią peronu należało określić, zgodnie z ww. Normą EN 15273-3:2013 na podstawie skrajni G1. TSI INF 
nie przewidywała dla Polski odstępstwa polegającego na możliwości zastosowania odległości peron – oś toru wynoszącej 
1,725 m.  
184 W okresie od 28 sierpnia 2011 r. (tj. od daty wprowadzenia zarządzeniem Nr 28/2011 Zarządu PKP PLK  z dnia 28 sierpnia 

2011 r. zmian do Instrukcji o przewozie przesyłek nadzwyczajnych Ir-10) do 30 lipca 2014 r. (tj. do ostatniego dnia przed 
wejściem w życie zmian w brzmieniu § 98 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie). 

185 Zgodnie z § 2 ust. 8 Standardów technicznych TOM II Skrajnia budowlana linii kolejowych dla linii kolejowych o prędkości 
maksymalnej do 200 km/h: nominalna odległość od osi toru do krawędzi peronu wynosiła 1670 mm. Ponadto obowiązkiem 
zarządcy infrastruktury było, aby w eksploatacji odległość ta nie była w żadnym wypadku mniejsza niż wartość nominalna 
1650 mm.”. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=78FF4E0F&view=null
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odległość krawędzi peronu od osi toru wynosiła 1,675 m. Jednak ostatecznie 
z uwagi na fakt, że nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie nie określała 
jednoznacznie odległości peron - oś toru, a obowiązująca w czasie uzgadniania 
dokumentacji projektowej Instrukcja Id-1 „Warunki techniczne utrzymania 
nawierzchni na liniach kolejowych” przewidywała odległość 1,725 m, PKP PLK 
odstąpiło od tego wniosku i nie wymagało od projektanta, aby zmienił dokumentację. 
Dyrektor Biura Dróg Kolejowych PKP PLK wyjaśnił, że nowelizacja ww. 
rozporządzenia, która weszła w życie 31 lipca 2014 r., zniosła obowiązek 
stosowania odległości krawędzi peronu od osi toru o wartości 1,725 m. 
Jednocześnie Z-ca Dyrektora CRI Regionu Północnego w Gdańsku PKP PLK 
wyjaśnił, że po tej nowelizacji w ww. rozporządzeniu nie podano jednoznacznie 
odległości peronu od osi toru, wskazując jedynie konieczność zachowania skrajni 
budowli. Podał, że w pkt. 7.4.1.2. decyzji Komisji 2008/164/WE186, przywołanej 
w § 98 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia, przewidziano jako wyjątek dla Polski 
odległość peron - oś toru 1,725 m.   

W ocenie NIK ww. wyjaśnienia potwierdzają brak jednolitego podejścia PKP PLK 
przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej w zakresie odległości krawędzi peronu 
od osi toru. Zdaniem NIK zastosowanie jednolitej odległości krawędzi peronu od osi 
toru na ww. stacjach i przystankach osobowych zarządzanych przez PKP PLK, 
zgodnie z Polskimi Normami, przepisami UIC oraz TSI INF, zapewniłoby 
korzystniejsze warunki dostępu pasażerów do pociągu. W szczególności 
pozwoliłoby zapobiec utrudnieniom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu dla osób 
niewidomych i osób o ograniczonej zdolności poruszania się, które stwierdzono na 
stacjach Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna i Toruń Główny. 

Potwierdzeniem dla braku jednolitego podejścia PKP PLK do kwestii stosowanej 
odległości krawędzi peronu od osi toru oraz uzasadnieniem dla zmniejszenia tej 
odległości na peronach przystanków Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna 
i Bydgoszcz Bielawy są przypadki inwestycji187, w ramach których PKP PLK jako 
inwestor występowało w 2016 r. z wnioskami w sprawie zmiany pozwolenia na 
budowę, m.in. w zakresie zmiany skrajni poziomej z 1,725 m na 1,675 m. 

(dowód: akta kontroli str. 461-464, 666, 3624-3656, 3775-3827, 4020-4035,  
4085-4093, 4175-4182, 4197-4224, 4258-4260, 4263, 4264, 4266, 4268,  

4277, 4325) 

c) w ramach nw. inwestycji stosowano niejednolite zasady w zakresie odstępstw od 
powszechnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie 
budowli kolejowych i ich usytuowania, pomimo że w przypadku tych inwestycji 
roboty budowlane dotyczące peronów były realizowane na podstawie zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia robót, tzn.: 

 na peronach stacji Toruń Główny188 zastosowano odległość krawędzi peronu od 
osi toru wynoszącą 1,670 m189. Stanowiło to odstępstwo od obowiązującej 

                                                      
186 Decyzja Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie 

aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 
i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72, ze zm., dalej: „Decyzja Komisji 
2008/164/WE), uchylona z dniem 1 stycznia 2015 r. 

187 Dot. inwestycji: pn. „Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700 linii kolejowej nr 133” (por. 
www.gminakrzeszowice.pl/download/229 , dostęp: 27 lipca 2017 r.) oraz pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – na odcinku 
Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 5,4000 do km 67,200 linii nr 133 – obiekt 15” (por. 
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=76882 , dostęp: 27 lipca 2017 r.). 

188 W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny - poprawa dostępności  
i zwiększenie atrakcyjności”. 

189 Roboty budowlane wykonano na podstawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z 13 czerwca 2014 r. 
skierowanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokumentacja projektowa została uzgodniona przez PKP PLK 17 
kwietnia 2014 r. 
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odległości 1,725 m określonej w § 98 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie190.  
Odstępstwo to zostało zaakceptowane przez PKP PLK191 i uzyskało zgodę 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego192;  

  na peronach nr 3 i 4 stacji Bydgoszcz Główna193 zastosowano wysokość 
0,38 m194, pomimo braku zgody właściwego organu na odstępstwo195 od 
obowiązującej wysokości 0,55 m lub 0,76 m określonej w § 98 ust. 8 ww. 
rozporządzenia196. 

Dyrektor ZLK wyjaśnił, że planowanym robotom budowlanym na istniejących 
peronach Inwestor197 nadał charakter remontowy i były one realizowane na 
podstawie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, który nie wniósł zastrzeżeń. Wskazał, iż w związku z tym nie było 
obowiązku ich przebudowy do wysokości 0,55 m lub uzyskania odstępstwa od 
obowiązujących przepisów, powołując się na § 137 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie198. Według jego wyjaśnień nie było możliwości podwyższenia 
peronów nr 3 i 4 do wysokości 0,55 m, gdyż budynek dworca pomiędzy tymi 
peronami został objęty ochroną konserwatorską, w związku z czym dopuszczono 
dla tych peronów wysokość 0,38 m. 

Zdaniem NIK PKP PLK uzgadniając z projektantem dokumentację projektową 
w zakresie układu torowego i nawierzchni peronowych stacji Bydgoszcz Główna  
powinna zwrócić uwagę projektantowi na konieczność uzyskania zgody na 
odstępstwo od stosowania obowiązujących parametrów peronów określonych 
w § 98 ust. 8 ww. rozporządzenia. Uzyskanie dla peronów nr 3 i 4 stacji Bydgoszcz 
Główna odstępstwa od obowiązujących parametrów peronów nie było bowiem 
uzależnione od charakteru robót budowlanych, o czym świadczy przypadek robót 
budowlanych dotyczących peronów stacji Toruń Główny. 

(dowód: akta kontroli str. 672, 3699, 3898, 3899, 3928, 3932, 4015-4017, 4036-
4053, 4248, 4249, 4258, 4263, 4265, 4351-4355, 4361-4368, 4635, 4636) 

7. NIK zwraca uwagę, że w Studium wykonalności z listopada 2012 r. dla Projektu 
dot. linii nr 18, opracowanym na zlecenie PKP PLK, nie ujęto analizy przepustowości 
pod kątem możliwości wprowadzenia ruchu pociągów aglomeracyjnych z taktem 
30 minut w szczycie przewozowym i 60 minut poza szczytem, pomimo że 
wnioskował o to Marszałek w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu 

                                                      
190 Dz. U. Nr 151 poz. 987, dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

kolejowe i ich usytuowanie. Zgodnie z § 98 ust. 7 tego rozporządzenia (wg stanu prawnego obowiązującego w dniu 
uzgadniania dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego) odległość krawędzi peronu od osi toru powinna być 
zgodna z wymogami skrajni i wynosić 1,725 m.     

191 Por. Uchwała nr 177/2014 Zarządu PKP PLK z 25 lutego 2014 r. 
192 Por. Postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WI.I.7840.3.21.2014.MS z 15 maja 2014 r. 
193 W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – 

etap I. Remont infrastruktury kolejowej na stacji Bydgoszcz Główna”. 
194 Roboty budowlane wykonano na podstawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z 31 października 2013 r. 

skierowanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokumentacja projektowa została uzgodniona przez PKP PLK 29 
listopada 2013 r. 

195 Por. art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), dalej: „Prawo budowlane”. 
196 Zgodnie z § 98 ust. 8 tego rozporządzenia (wg stanu prawnego obowiązującego w dniu uzgadniania dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego) wysokość peronu powinna była wynosić 0,55 m nad główkę szyny, z tym że 
możliwe było, za zgodą zarządu kolei, budowanie peronów o wysokości 0,76 m na liniach kolejowych, na których 
prowadzony był ruch podmiejski.     

197 PKP S.A. 
198 Zgodnie z § 137 ust. 1 tego rozporządzenia jego przepisów nie stosuje się do budowli kolejowych istniejących przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia oraz w stosunku do których przed tym dniem została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 
albo został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie zaś z § 137 ust. 2 tego rozporządzenia 
jego przepisy miały zastosowanie w przypadku modernizacji budowli kolejowych, o których mowa w ust. 1. 
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taboru kolejowego i działaniami zmierzającymi do wprowadzenia rozkładu jazdy 
w ruchu cyklicznym. 

Zastępca Dyrektora Biura Audytu wyjaśnił m.in., że założono utrzymanie po 
rewitalizacji linii nr 18 istniejącego ruchu pociągów, stąd w prognozowanej liczbie 
pociągów pasażerskich regionalnych nie zostały uwzględnione pociągi przewidziane 
w realizowanym przez Marszałka projekcie pn. „Szybka Kolej Metropolitalna 
w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City”. Wskazał, iż na 
podstawie istniejących w chwili opracowywania Studium wykonalności wartości 
ruchu pociągów i wykorzystania linii można było założyć, że istnieją wystarczające 
rezerwy, aby pociągi regionalne kursowały co 30 minut i że taka rezerwa będzie 
istnieć po skróceniu czasów przejazdu w wyniku rewitalizacji.  

Na podstawie analizy danych dotyczących opóźnień pociągów pomiędzy stacjami 
Toruń Główny i Bydgoszcz Główna na linii nr 18 w lipcu i sierpniu 2015 r. ustalono, 
że odpowiednio w 90-ciu oraz 56-ciu przypadkach miały miejsce opóźnienia 
spowodowane w szczególności awaryjnym zamknięciem toru na stacji lub szlaku199. 
W ocenie NIK może to świadczyć o problemach z przepustowością na ww. odcinku 
linii nr 18, na co wskazują również informacje przekazane przez przewoźników do 
UTK oraz wyniki analizy odcinków sieci kolejowej o ograniczonej przepustowości 
opracowanej przez UTK (por. pkt 1.6 wystąpienia). Dlatego należałoby rozważyć 
przeprowadzenie analizy przepustowości tego odcinka linii nr 18. 

(dowód: akta kontroli str. 1621-1628, 1728-2044, 2063-2284, 3322-3328, 3813, 
3825-3827, 3883-3895, 4225-4257) 

Zadanie inwestycyjne dotyczące zaprojektowania i przebudowy linii nr 18 
przeprowadzono terminowo. Niezgodnie z Regulaminem PKP PLK dokonano 
zamówienia dokumentacji przedprojektowej w tym Studium wykonalności na Projekt 
dot. linii nr 18, które odebrano, mimo że zawierało nierzetelne zapisy dotyczące 
selekcji wariantów inwestycyjnych.  

PKP PLK nie zapewniło właściwego zarządzania jej infrastrukturą w zakresie 
współpracy i stosowania jednolitych standardów i rozwiązań technicznych w ramach 
inwestycji realizowanych przez inne podmioty na jej majątku. Skutkowało to m.in. 
zmodernizowaniem peronów, których parametry nie odpowiadały tolerancjom 
odbiorowym i eksploatacyjnym, niepełnym przystosowaniem elementów 
infrastruktury kolejowej zarządzanych przez PKP PLK dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz występowaniem przypadków niedogodności i utrudnień 
w korzystaniu z tej infrastruktury przez osoby niepełnosprawne ruchowo i osoby 
o ograniczonej zdolności poruszania się. 

IV. Uwagi i wnioski 

NIK zwraca uwagę na: 

1. Potrzebę zapewnienia przez PKP PLK koordynacji działań i bieżącej wymiany 
informacji z podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją projektów 
inwestycyjnych dotyczących elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez 
PKP PLK, m.in. na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz odbioru robót 
w czasie przekazania ww. elementów infrastruktury do eksploatacji. Należy dążyć 
do tego, aby w ramach tych inwestycji zapewnić jednolite standardy i rozwiązania 
techniczne, przy spełnieniu jednoznacznie określonych wymagań dotyczących 

                                                      
199 W tym: [1] w lipcu 2015 r. w 68 przypadkach opóźnienie wynosiło od sześciu do 15 minut, w 19 przypadkach  - od 16 do 30 
minut, w jednym przypadku - od 31 do 60 minut, w dwóch przypadkach - powyżej 1 godziny; [2] w sierpniu 2015 r. w 30 
przypadkach opóźnienie wynosiło od sześciu do 15 minut, w 23 przypadkach  - od 16 do 30 minut, w dwóch przypadkach - od 
31 do 60 minut, w jednym przypadku - powyżej 1 godziny.  

Ocena cząstkowa 
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kontroli jakości wykonania robót. W szczególności należy zwracać uwagę, aby 
zagadnienia dotyczące przebudowy peronów nie były rozpatrywane w oderwaniu od 
istniejących uwarunkowań dotyczących toru i torowiska. 

2. Konieczność podjęcia działań w celu ustalenia przyczyn stwierdzonych 
przypadków wadliwości nowych peronów wykonanych przez podmioty zewnętrzne, 
które miały miejsce zaledwie po upływie ok. 1-2 lat ich eksploatacji, i zapobieżenia 
dalszemu pogłębianiu się tego stanu, a tym samym poprawy warunków ich 
użytkowania przez pasażerów. 

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 Kontroli200, wnosi o: 

1. Zapewnienie publikacji na wszystkich peronach przystanków osobowych 
Bydgoszcz Bielawy i Przyłubie pełnej informacji o aktualnym i przyszłym 
rozkładzie jazdy pociągów, tj. o przyjazdach i odjazdach.  

2. Zlecanie i odbiór dokumentacji przedprojektowej w sposób zgodny z ustalonymi 
w Spółce zasadami udzielania zamówień i po osiągnięciu wymaganych 
rezultatów. 

3. Zapewnienie bieżącego monitorowania wartości osiąganych rezultatów  
w realizowanych projektach. 

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 Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

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 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. 

Bydgoszcz, 11 sierpnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Karol Sobieszczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis podpis 

  

                                                      
200 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

39 

Tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego uwzględniający zmiany wprowadzone 
uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli 
z dnia 22 września 2017 r. 

 


