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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Okres objęty 
kontrolą 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze dotyczące 
ustawy budżetowej na rok 2018. 

Jednostka 
kontrolowana 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy  
w Krakowie.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Zachwieja Dyrektor od 1 stycznia 2019 r. 

Tomasz Szydło p.o. Dyrektora Regionu Południowego od 31 maja 2017 r. do  

31 sierpnia 2017 r.; Dyrektor Regionu Południowego od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 

2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej: ustawa  
o NIK). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Ewa Buczkowska, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/9/2019 z dnia 9 stycznia 
2019 r. 

 (akta kontroli str. nr 1-1a) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Spółka lub Beneficjent) w związku z realizacją 
Projektu w 2018 r. poniosła wydatki na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie 
robót w ramach zadania pn. Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Płn. Środki 
wydatkowane na ten cel w badanym okresie nie pochodziły z budżetu środków 
europejskich. Poniesione dotychczas wydatki prefinansowane były ze środków własnych 
Spółki. Część z nich została zrefundowana w 2018 r. z zasobów Funduszu Kolejowego. 

Beneficjent stosownie do zapisów § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie ponosił wydatki na 
zadania wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z przepisami prawa 
unijnego i krajowego, a także wyodrębnił rachunki bankowe i ewidencję księgową dla 
potrzeb realizacji projektu. Wywiązał się też z obowiązku monitorowania przebiegu realizacji 
Projektu oraz z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ). 

W postępowaniu prowadzącym do wyłonienia wykonawcy zadania Zaprojektowanie  
i wykonanie robót w ramach zadania pn. Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-
Włoszczowa Płn. w trybie przetargu nieograniczonego, nie stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie procedury i wyboru wykonawcy. 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
2 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Szczegółowym badaniem objęto Projekt RPSW.05.02.00-26-0001/17 pn. Budowa linii 
kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Płn. (dalej: Projekt), realizowany przez Spółkę  
w wyniku zawartej 13 kwietnia 2018 r. Umowy nr RPSW.05.02.00-26-0001/17-00  
o dofinansowanie Projektu (dalej: umowa o dofinansowanie) pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji 
Zarządzającej RPO WŚ a Beneficjentem reprezentowanym przez Dyrektora i Zastępcę 
Dyrektora Regionu Południowego PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji (dalej: Centrum lub CRI), jednostki organizacyjnej Spółki. 
Podstawowym zadaniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. CRI była realizacja 
przydzielonych przez Zarząd Spółki przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym m.in. zarządzanie 
operacyjne projektami inwestycyjnymi (obejmującymi prace projektowe i budowlane) oraz 
projektami przygotowania inwestycji (obejmującymi studia wykonalności, prace 
przedprojektowe oraz uzyskiwanie decyzji administracyjnych) współfinansowanymi ze 
środków unijnych, środków budżetowych, Funduszu Kolejowego, środków własnych oraz  
z innych źródeł wraz z zapewnieniem dokumentowania tych projektów. CRI tworzą biuro 
Centrum oraz Regiony Centrum: Centralny, Północny Południowy, Śląski i Zachodni. 
Realizacja Projektu została przedzielona do CRI Regionu Południowego (Zespół kontraktu 
nr 3/0/7). 

(dowód: akta kontroli str. 4, 9, 42, 181) 

Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania unijnego oraz łączna kwota środków 
przyznanych i wykorzystanych w 2018 r. na jego realizację 

W umowie o dofinansowanie określono całkowitą wartość Projektu w kwocie 52 483 tys. zł 
oraz kwotę wydatków kwalifikowalnych na 42 791 tys. zł, w tym: 
– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej do kwoty 36 373 tys. zł i stanowiącej 

85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 
– wkład własny Beneficjenta w kwocie 6418 tys. zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Beneficjent zobowiązał się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne 
w ramach Projektu w wysokości 9691 tys. zł. 

Okres realizacji Projektu, który stanowił również okres kwalifikowalności wydatków  
w ramach Projektu ustalono na: 
– rozpoczęcie – 21 września 2017 r.; 
– zakończenie – 27 kwietnia 2019 r. 

Projekt umieszczono na liście zadań podstawowych Krajowego Programu Kolejowego do 
2023 roku3, realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-
2020 – RPO WŚ. Środki własne na realizacją Projektu zostały zabezpieczone w budżecie 
Beneficjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 190-191, 195, 570) 

Od początku realizacji Projektu do 31 grudnia 2018 r. całkowite wydatki poniesione  
w związku z jego realizacją wyniosły 16 926 tys. zł, a kwotę przysługującego 
dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO WŚ ustalono na 11 689 tys. zł. 

W 2018 r. Beneficjent nie złożył żadnego wniosku o płatność. Jak wyjaśnił Dyrektor,  
w związku z niespełnieniem wymagań wynikających z § 4 ust. 9 Umowy o dofinansowanie 
projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.. (...), tj. braku kopii pozwolenia na budowę wraz  
z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o prawie 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele projektu, Beneficjent posiłkuje 
się środkami własnymi do czasu spełnienia w/w wymogów. 

Stosownie do § 8 ust. 10 i 12 Umowy o dofinansowanie, Beneficjent złożył trzy wnioski 
sprawozdawcze, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 322, 329, 338) 

                                                      
3 Załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 144/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. (poz. Nr 84  
w Załączniku nr 3). 

Opis stanu 
faktycznego 
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1. Wykorzystanie środków z dotacji na dofinansowanie realizacji projektu 

Projekt dotyczył budowy nowej linii kolejowej długości 3,252 km wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz przebudowy istniejących obiektów inżynieryjnych, sterowania 
ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki i telekomunikacji w latach 2017-2018. 
W harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu przedstawionym w aktualizowanym  
w lutym 2019 r. wniosku o dofinansowanie, określono poniższe kategorie ponoszonych 
wydatków/kosztów: 

a) roboty budowlane o wartości całkowitej 47 897 tys. zł (brutto), w tym: 
– koszty kwalifikowalne (kwota netto) – 38 940 tys. zł, z tego na 2018 r. – 25 105 tys. zł; 
– koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 8956 tys. zł, z tego na 2018 r. – 5774 tys. zł; 
– dofinansowanie – 33 099 tys. zł; 

b) dokumentacja projektowa o wartości całkowitej 1877 tys. zł (brutto), w tym: 
– koszty kwalifikowalne – 1518 tys. zł, z tego na 2018 r. – 1110 tys. zł; 
– koszty niekwalifikowalne – 359 tys. zł, z tego na 2018 r. – 255 tys. zł; 
– dofinansowanie – 1290 tys. zł; 

c) nadzór inwestorski/autorski o wartości całkowitej 138 tys. zł (brutto), w tym: 
– koszty kwalifikowalne – 112 tys. zł, z tego na 2018 r. – 72 tys. zł; 
– koszty niekwalifikowalne – 26 tys. zł, z tego na 2018 r. – 17 tys. zł; 
– dofinansowanie – 95 tys. zł; 

d) promocja projektu o wartości całkowitej 46 tys. zł (brutto), w tym: 
– koszty kwalifikowalne – 37 tys. zł, z tego na 2018 r. – 24 tys. zł; 
– koszty niekwalifikowalne – 9 tys. zł, z tego na 2018 r. – 6 tys. zł; 
– dofinansowanie – 32 tys. zł; 

e) wydatki poniesione na zakup gruntów o wartości całkowitej 700 tys. zł (brutto), w tym: 
– koszty kwalifikowalne – 700 tys. zł, z tego na 2018 r. – 700 tys. zł; 
– dofinansowanie – 595 tys. zł. 

W 2018 r. nie planowano wydatków z pozycji Inne (rezerwa na wydatki nieprzewidziane) 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które przewidziano w budżecie Projektu kwotę 
1826 tys. zł (brutto), w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 1484 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 152-154) 

Ogółem kwota wydatków kwalifikowalnych planowana do zrealizowania w 2018 r. wyniosła 
27 011 tys. zł, a kwota wydatków niekwalifikowalnych 6051 tys. zł, a faktycznie zostały 
poniesione jedynie wydatki na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót  
w ramach zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Płn.” w łącznej 
kwocie 16 414 tys. zł (brutto), z czego: 
– 3067 tys. zł – zaewidencjonowane i opłacone w źródle środki własne Spółki (podatek 

VAT) – konto 010; 
– 2011 tys. zł – zaewidencjonowane w źródle Fundusz Kolejowy – konto 110, 

prefinansowane w 2018 r. ze środków własnych Spółki, a następnie zrefundowane  
w 2018 r. przez Fundusz Kolejowy; 

– 11 336 tys. zł – zaewidencjonowane w źródle dofinansowanie RPO środki europejskie – 
konto 190, prefinansowane w 2018 r. ze środków własnych Spółki, dotychczas 
niezrefundowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 47, 52, 152-153, 329 -336, 338-361, 549-550) 

Wykonawca tego zadania ZUE S.A. w Krakowie został wybrany w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym na podstawie 
Działu III Rozdziału V Zamówienia sektorowe ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych4 (dalej: ustawa pzp). Zamówienie obejmowało zaprojektowanie  
i budowę jednotorowej linii kolejowej nr 582 ma odcinku od km 0,257 do km 3,461 wraz  
z: 

                                                      
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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– przebudową głowicy rozjazdowej posterunku odgałęźnego Czarnca i włączeniem  
w głowicę stacji Włoszczowa Północ; 

– urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego; 
– przebudową głowicy rozjazdowej posterunku Czarnca. 

Wartość zamówienia oszacowano w sierpniu 2017 r. na kwotę 42 000 tys. zł.  
W prowadzonym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem błędnego 
wskazania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia równowartości 
9984 tys. euro dla wartości zamówienia wraz z przewidywanymi zamówieniami podobnymi 
zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp 62 526 tys. zł. Zastępca Dyrektora Regionu 
Andrzej Szydło wyjaśnił, że w protokole postępowania o udzielenia zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego omyłkowo została wskazana zamiast 14 976 744,95 euro 
wartość 9 984 496,63 euro (…) stanowiąca równowartość wartości zamówienia 
podstawowego w wysokości 41 684 275,00 zł. (…) Przeliczeń dokonano według kursu 
4,1749 zł za 1 euro. 

(dowód: akta kontroli str. 56-78, 661-675) 

W umowie podpisanej z wykonawcą ZUE S.A5. (dalej: umowa) określono m.in. wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 
49 446 tys. zł (40 200 tys. zł netto), warunki płatności za wyroby budowlane (urządzenia, 
materiały) a także ustanowiono zastrzeżenie, iż faktura za wykonaną dokumentację 
projektową stanowiącą zamkniętą całość może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu  
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

(dowód: akta kontroli str. 83-85,121-125) 

Inne wydatki, wymienione w harmonogramie ponoszenia wydatków przedstawionym  
we wniosku o dofinansowanie, tj. na nadzór inwestorski, promocję projektu, wykup gruntów  
i dokumentację projektową nie były ponoszone w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 329) 

W związku z realizacją Projektu w 2017 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 511 tys. zł 
(brutto), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 407 tys. zł, na zadanie pn. Aktualizacja 
Studium Wykonalności dla zadania pn. Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek 
odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Kwotę dofinansowania ze środków 
europejskich z RPO WŚ ustalono na 353 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 322) 

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 oraz 
postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent prowadził wyodrębnioną 
ewidencję księgową dla badanego zadania, w sposób umożliwiający identyfikację 
poszczególnych operacji księgowych. 
Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi dowodami 
właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 

Zapłaty z tytułu wystawionych faktur za wykonane prace zostały dokonane z trzech 
pomocniczych rachunków bankowych, otwartych w związku z realizacją Projektu: 
– refundacji wydatków z RPO WŚ; 
– środki własne; 
– środki Funduszu Kolejowego. 

(dowód: akta kontroli str. 159, 329, 337-338, 345, 354, 361, 371-374, 390-396, 410-416, 
439-444, 463-468,484-490, 502-513) 

2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Głównym rezultatem Projektu będzie połączenie posterunku odgałęźnego Czarnca ze stacją 
Włoszczowa Północ, które jest kluczowym elementem tworzenia sprawnego połączenia 
pomiędzy Kielcami a Warszawą i Łodzią, poprzez przejazd przez Centralną Magistralę 
Kolejową (dalej: CMK). Linia kolejowa Czarnca -Włoszczowa Północ łącząca linię kolejową 
nr 61 Kielce-Fosowskie z linią nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie będzie stanowić 

                                                      
5 Umowa nr 90/103/0050/17/Z/I z 28 grudnia 2017 r. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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dodatkowy element spójnego systemu kolejowych połączeń między aglomeracjami 
miejskimi w Polsce. 
W ramach Projektu zaplanowano osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika produktu 
zdefiniowanego dla działania 5.2 Infrastruktura Kolejowa RPO WŚ 2014-2020 – Całkowita 
długość nowych linii kolejowych (CI 11) o wartości docelowej 3,25 km. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 156, 546) 

Według pierwotnego harmonogramu prac z 10 stycznia 2018 r., zakończenie Etapu 1 – 
Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę do właściwego organu 
zaplanowano na 27 września 2018 r., a zakończenie Etapu 2 – Oddanie do eksploatacji 
odcinka Czarnca-Włoszczowa na 27 grudnia 2018 r. Termin wykonania pozostałych robót 
wraz z dokonaniem wszelkich niezbędnych odbiorów oraz uzyskaniem wymaganych decyzji 
i pozwoleń, a także zakończenia przedmiotu umowy, wyznaczono na 27 kwietnia 2019 r.  
Termin ukończenia dokumentacji projektowej i działań administracyjnych ustalono na  
27 grudnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 248-250, 279-280) 

Terminy te uległy przesunięciu w związku ze zgłaszanymi Zamawiającemu problemami 
dotyczącymi: 
– mapy do celów projektowych niezbędnej do prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej oraz umożliwiającej kompleksową realizację prac budowlanych; 
– wystąpienia kolizji przedmiotowej inwestycji z objętymi ochroną stanowiskami  

i zabytkami archeologicznymi oraz konieczności zapewnienia nadzoru 
archeologicznego; 

– wystąpienia kolizji nowobudowanej linii z istniejącymi bramkami i słupami 
indywidualnymi podtrzymującymi sieć trakcyjna linii nr 4 (CMK) w rejonie stacji 
Włoszczowa Północ. 

Powstałe opóźnienia nie wynikały z zaniechań Beneficjenta oraz nie były możliwe do 
przewidzenia na etapie planowania Projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 267, 275-276) 

W zaktualizowanym w listopadzie 2018 r. harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
przedstawionym przez Wykonawcę określono m.in. następujące terminy: 
– od 3 grudnia 2018 r. do 3 marca 2019 r. – postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej; 
– 25 marca 2019 r. – złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę; 
– 10 maja 2019 r. – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę m.in. w zakresie 

przebudowy wiaduktu drogowego, budowy nowego wiaduktu kolejowego, przebudowy 
mostu kolejowego; 

– 17 grudnia 2019 r. – zakończenie przedmiotu umowy. 
(dowód: akta kontroli str. 281-289, 292) 

Do końca 2018 r. wykonywano prace budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 
Na posterunku odgałęźnym Czarnca w pracach z zakresu sieci trakcyjnej, branży torowej, 
elektroenergetyki do 1 kV oraz sterowania ruchem osiągnięto średnio ok. 80% 
zaawansowania rzeczowego w stosunku do planu. Dokumentacja projektowa i działania 
administracyjne zostały wykonane w ok. 74%. 

(dowód: akta kontroli str. 250, 253, 283-289, 369-370) 

W listopadzie 2018 r. Spółka złożyła do wojewody świętokrzyskiego wniosek o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W zawiadomieniu wojewody świętokrzyskiego  
z 15 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano, że 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej skutkuje przeniesieniem własności 
nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Skarbu Państwa. PKP PLK 
S.A. nabywa z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
stanie się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych objętych 
liniami rozgraniczającymi praz prawo własności budynków, innych urządzeń i lokali 
znajdujących się na tych nieruchomościach. 

(dowód: akta kontroli str. 293-303) 
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Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu, stosownie do § 13 ust. 1 Umowy  
o dofinansowanie, prowadzone było w formie: 
– wizyt na budowie i wpisów do dzienników budowy inspektora nadzoru; 
– udziału przedstawicieli Inwestora w spotkaniach technicznych, radach budowy oraz 

komisjach odbiorowych; 
– dokonywania odbioru wykonanych prac i potwierdzania ich w protokołach odbioru, 

załączanych do każdej faktury; 
– zatwierdzania dokumentów potwierdzających pochodzenie i jakość wykorzystanych 

materiałów oraz zestawień dokonanych dostaw przez inspektora nadzoru; 
– zatwierdzanie raportów wykonawcy z postępu prac za poszczególne miesiące 2018 r., 

zawierających m.in. dokumentację fotograficzną oraz opis ryzyk i napotkanych 
problemów przy realizacji robót wraz z zastosowanymi środkami naprawczymi; 

– oględziny miejsca realizacji prac. 
(dowód: akta kontroli str. 100-103, 109-114, 118-124, 205, 246, 249- 261, 270-275, 277, 

375-389, 397-409, 417-438, 445-462, 469-483, 491-501, 514-536, 588, 604-610, 616-624) 

Do końca 2018 r. nie była przeprowadzana kontrola prawidłowości realizacji projektu. 

W grudniu 2018 r. Beneficjent złożył wniosek do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie 
terminu realizacji Projektu do 17 grudnia 2019 r. i uzyskał jej akceptację. W lutym 2019 r. 
został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, w którym ustalono termin 
zakończenia realizacji Projektu na 17 grudnia 2019 r. 

Beneficjent jest w trakcie realizacji Projektu. Spółka oświadczyła, że nie ma zagrożenia  
w zakresie pełnego wydatkowania środków. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 237-239, 621, 631, 641) 

3. Sprawozdawczość 

Beneficjent do 31 grudnia 2018 r. nie wnioskował o dofinansowanie ze środków 
europejskich i nie otrzymał dotacji. W związku z tym, w sprawozdaniu dotyczącym 
przysporzeń ze środków publicznych uzyskanych w 2018 r. Spółka nie wykazała dotacji 
związanej z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 47, 53) 

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

Beneficjent nie wnioskował o dotację ze środków europejskich. Zakres rzeczowy Projektu 
był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Zmianie, za zgodą Instytucji 
Zarządzającej, uległ termin jego zakończenia. Wykonawca zadania pn. Zaprojektowanie  
i wykonanie robót w ramach zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-
Włoszczowa Płn.” został wyłoniony w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Beneficjent monitorował przebieg wykonania 
zadania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Zaplanowany do osiągnięcia 
wskaźnik produktu – całkowita długość nowych linii kolejowych (CI 11) o wartości docelowej 
3,25 km jeszcze nie został osiągnięty. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag ani wniosków. 

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 Kielcach. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

8 

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. 

Kielce,          marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

 
Wicedyrektor  

Kontroler: 
Tadeusz Mikołajewicz 

Ewa Buczkowska 
Specjalista kontroli państwowej 

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

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

podpis podpis 
  

 
 


