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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/032 – Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy Ewa Kruszyńska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 95168 
z 26 maja 2015 r.; 
Jacek Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 95166 z dnia 22 maja 2015 r.; 
Irena Wróblewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 95142 
z dnia 11 maja 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

PKP PLK SA, Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni w Poznaniu, 
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Kruszyński, Dyrektor PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji Region 
Zachodni w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli1 objęła kontrolą inwestycje linii kolejowych nr 356, 271, 
2722. 

I. W realizacji etapu IA modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań 
Wschód – Wągrowiec3 NIK wskazuje na konieczność egzekwowania od 
wykonawcy, realizacji robót budowlanych zgodnie z terminami przyjętymi 
w harmonogramach rzeczowo-finansowych, gdyż ma to istotne znaczenie 
dla zapewnienia prawidłowej realizacji kontraktu. Choć proces formalnego 
przygotowania do realizacji ww. inwestycji trwał aż 4 lata (od 2007 r. do 
2011 r. - podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji), to jej zrealizowanie 
w etapie I przyniosło wymierne efekty w postaci m.in. skrócenia czasu 
przejazdu o pół godziny, co NIK ocenia pozytywnie; 

Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczyły:  
II. niezrealizowania w terminie do 12 czerwca 2015 r.4 inwestycji dotyczącej 

linii kolejowej E59, na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń 
– Poznań (linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny). 
Z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą kontraktu torowego, 
faktyczne zakończenie projektu przewiduje się (poza okresem 
kwalifikowania wydatków) na 31 grudnia 2016 r. Niezakończenie projektu 
w przewidzianym okresie kwalifikowalności wydatków, do 31 grudnia 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Oznaczone w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym odpowiednio: I; II; III. 
3 Zadania ujęte pod pozycją WPIK 72 (Etap I) i 88 (Etap IA), pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – 
Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z 
aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz”. 
4 Termin zakończenia inwestycji określony w umowie z Wykonawcą kontraktu torowego. 

Ocena ogólna 
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2015 r., w myśl § 19 pkt 2 ppkt 1 umowy o dofinansowanie projektu może 
skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie środkami UE ze 
skutkiem natychmiastowym.  

III. realizacji inwestycji linii kolejowej nr 272, które polegały na: udzielaniu 
zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych5 (dalej ustawa pzp), w sytuacji braku 
spełnienia przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki, w postaci zgodności 
przedmiotu zamówienia podstawowego i uzupełniającego oraz zapłacie 
odsetek od nieterminowych płatności faktur. W ocenie NIK, pomimo 
bieżących trudności, związanych z procesem inwestycyjnym, występowania 
licznych wad i niedoróbek stwierdzanych przy odbiorach częściowych 
i końcowych (usuwanych przez wykonawców), podejmowane działania, 
wskazują na możliwość zakończenia realizowanych w linii kolejowej nr 272 
inwestycji w terminach umownych, do końca bieżącego roku. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sprawozdawczość regionu CRI z powierzonych zadań 
objętych WPIK 

I. Przedsięwzięcia pn.: 
- „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie 
województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych 
miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód  
– Gołańcz Etap I” (WPIK 72), dalej przedsięwzięcie 356 Etap I, 
- „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie 
województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych 
miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód  
– Gołańcz Etap I A” (WPIK 88), dalej przedsięwzięcie 356 Etap IA,  
(dalej zwane przedsięwzięciem 356, jeżeli zapis odnosi się do obu etapów). 
W latach 2011–2015 (I półrocze) przeprowadzono jeden audyt obejmujący swym 
zakresem funkcjonowanie systemu przygotowania i realizacji inwestycji.  
W wyniku kontroli funkcjonalnej przeprowadzonej 16 i 17 grudnia 2013 r. przez Biuro 
Nieruchomości i Geodezji Kolejowej w zakresie sposobu stosowania wytycznych 
określonych w trzech instrukcjach: Ig-1. Ig-6 i Ig-76, wystosowane zostały 
następujące zalecenia pokontrolne: przekazania do ww. Biura pełnej geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej, szczegółowego stosowania 
instrukcji Ig-1 na każdym etapie prowadzonych inwestycji, wprowadzenia do 
wszystkich umów stosownych zapisów zabezpieczających wykonanie uregulowań 
trzech instrukcji, a także, dla prac prowadzonych na niezelektryfikowanych liniach 
kolejowych, stosowania zaleceń Ig-87 odnośnie zakładania osnów geodezyjnych 
i znaków regulacji osi toru. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone do realizacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 17-19, 1577-1599) 
II. Realizacja inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – 
Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”, była ujęta w WPIK do roku 2015. 
Inwestorem, były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Modernizacja obejmowała 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
6 „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii 
kolejowych Ig-1”, „Wytyczne dla osadzania znaków regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej 
Ig-6” i „Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków 
regulacji osi toru Ig-7”. 
7 „Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków 
regulacji osi toru na liniach niezelektryfikowanych – IG-8”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz projekt 
i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń kolejowych sieci 
telekomunikacyjnych. Realizację projektu podzielono na kontrakt torowy 
wykonywany w oparciu o procedury FIDIC (czerwony8) i kontrakt sygnalizacyjny 
(srk) wykonywany w oparciu o procedurę FIDIC (żółty9). Wykonawcą10 generalnym 
inwestycji było konsorcjum11. Wartość umowna kontraktu netto wynosiła 537.649,57 
zł (661.308,97 tys. zł brutto), a po upływie terminu realizacji wynosiła 173.858,75 
tys. zł. Różnica wynikała z odstąpienia od umowy w dniu 5 marca 2015 r. (z winy 
wykonawcy). Skutkiem powyższego, inwestycja nie została zrealizowana 
w przewidzianym umową terminie, do 12 czerwca 2015 r., a powstałe opóźnienie 
uniemożliwia zakończenie jej w terminie kwalifikowalności wydatków (do końca 
2015 r.). Realizacja kontraktu sygnalizacyjnego, którego wartość umowna netto 
wynosiła 119.950 tys. zł (147.538,5 tys. zł brutto) zlecona Krakowskim Zakładom 
Automatyki S.A., była ściśle związana z realizacją kontraktu torowego. Inżynierem 
kontraktu było Konsorcjum Biura Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o. 
(lider) oraz KB Pomorze Sp. z o.o., wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. 
Wartość kontraktu netto 4.886 tys. zł (6.009,78 tys. zł brutto). Od czerwca 2015 r. 
powołano zespół inżyniera tymczasowego12.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 393-444, 445-448, 706) 

Zespół13 realizujący projekt wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych 
w zakresie realizacji WPIK, monitorując realizację projektu w systemie Enterprise 
Project Management, w oparciu o faktury VAT i comiesięczne raporty inżyniera 
kontraktu, zapewniając rzetelny i terminowy przepływ informacji o stanie realizacji 
inwestycji. Inwestor zabezpieczył środki finansowe na realizację inwestycji14. 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych umową z 21 grudnia 2012 r. udzieliło 
PKP PLK S.A. dofinansowania realizacji projektu (inwestycji), którego całkowity 
koszt wynosił 940.159,1 tys. zł, a wartość dofinansowania wynosiła 667.161,1 tys. zł 
oraz z budżetu państwa 98.722,4 tys. zł i środków PKP PLK S.A. - 174.275,7 tys. zł. 
W toku kontroli ustalono, że z początkowej wartości kosztorysowej (940.159,1 tys. 
zł) zrealizowano około 336.384 tys. zł. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 
9 marca 2012 r. i kończy się 31 grudnia 2015 r. Według § 19 pkt 2 ppkt 1 umowy, 
Instytucja Wdrażająca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, gdy Beneficjent nie zrealizuje projektu na warunkach określonych 
w umowie, a w szczególności opóźnia się w realizacji projektu w stosunku do 
harmonogramu i planu finansowania o okres dłuższy niż 6 miesięcy, albo, gdy inne 
okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że ukończenie projektu nie nastąpi 
w terminie wynikającym z harmonogramu15. Realizację projektu, decyzją Dyrektora 
Centrum Realizacji Inwestycji, z dnia 17 czerwca 2014 r. przydzielono komórkom 

                                                      
8 Warunki Kontraktowe dla budowy – robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, pierwsza edycja 
1999. 
9 Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem – dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót 
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę, wydanie Cosmopoli 2000. 
10 Zgodnie z umową na kontrakt torowy z dnia 31 stycznia 2013 r. z wyłonionym w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
(w dniu 3 sierpnia 2012 r.) w przetargu nieograniczonym. 
11 FCC Construcción S.A. (lider), AZVI, S.A., Decoma Sp. z o.o.  
12 Decyzja dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nr 41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.  
13 Powołany decyzją nr 55/2014 Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji inwestycji z dnia 17 czerwca 
2014 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Biura Centrum i Regionów Inwestycyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Centrum realizacji Inwestycji oraz ustalenia symboli cyfrowych. 
14 Środki finansowe zapewniały: Umowa nr POIiŚ.07.01.00-00-029/12-00 z dnia 21 grudnia 2012 r. zawarta ze Skarbem 
Państwa CUPT; Uchwały Zarządu dotyczące podjęcia zobowiązań: nr 330/2011 z dnia 18 maja 2011 r. na kontrakt 
sygnalizacyjny; nr 105/2015 i 106/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. na budowę obiektów inżynieryjnych oraz na roboty 
wykończeniowe i kontynuację robót; nr 163/2015 z dnia 10 marca 2015 r., na roboty na stacji Luboń wykonywane przez Zakład 
Robót Komunikacyjnych – Dom w Poznaniu Sp. Z o.o.; nr 164/2015 z dnia 10 marca 2015 r. na roboty na stacji Czempiń przez 
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.     
15 Umowa nr POIiS.07.01.00-00-029/12-00 z dnia 21 grudnia 2012 r. zawarta przez PKP PLK S.A. z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. 
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organizacyjnym Regionu Zachodniego PKP PLK S.A. CRI projekty i kontrakty oraz 
ustalono strukturę organizacyjną regionów CRI. System monitorowania 
ukierunkowany został na śledzenie postępów, opóźnień oraz ryzyk na realizowanej 
inwestycji.  

Centrala/Biuro Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego (IWE) przeprowadziła siedem 
kontroli wewnętrznych realizacji inwestycji, stwierdzając m.in. w dniach 28-29 
stycznia 2015 r. brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót torowych przy 
udziale dotychczasowego Wykonawcy. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 1-448, 706, 759, 760-764) 

III. W zakresie realizacji inwestycji na linii kolejowej nr 272 przeprowadzane były 
kontrole, m.in. przez PKP PLK SA Biuro Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego, 
Wydział Koordynacji i Kontroli Zamówień, Główne Archiwum Spółki oraz CUPT16. 
Wnioski pokontrolne dotyczyły m.in. niezaktualizowania, w związku z opóźnieniem, 
planu finansowego kontraktu; pisemnego wezwania inżyniera do przedstawienia 
dokumentu „Organizacja i metodologia realizacji usług nadzoru”; aktualizacji ryzyk 
zidentyfikowanych przez Zespół Monitorujący w systemie EPM. Wnioski pokontrolne 
zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 97-124, 863-890) 

Region Zachodni wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, monitorując 
realizację zadań inwestycyjnych na linii kolejowej nr 272, zapewniając rzetelny 
i terminowy przepływ informacji z postępu rzeczowo-finansowego. Do Biura 
Zarządzania Projektami przekazywane były comiesięczne sprawozdania z realizacji 
nakładów (HN), w podziale na miesiące, lata oraz umowy. Od maja br. Zespoły 
uzupełniają i aktualizują te dane w systemie EPM. Sprawozdawczość dla zadań 
realizowanych z programu POIiŚ w „starej” strukturze przekazywana była 
bezpośrednio do Centrali Spółki przez Zespoły projektowe, które nie wchodziły 
w struktury Oddziału w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 3-10) 

W ocenie NIK, kontrolowana jednostka wywiązała się z obowiązków 
sprawozdawczych w badanym zakresie. 

2. Wykonanie zadań objętych WPIK w zakresie 
przygotowania inwestycji do realizacji i wyboru 
wykonawców 

Region Zachodni realizował 2917 inwestycji ujętych w WPIK. Spośród 29 inwestycji, 
siedem (24%) realizowanych było z opóźnieniem wynoszącym od 91 do 566 dni. 
Przyczyny powstania opóźnienia w realizacji inwestycji, to m.in.: liczne 

                                                      
16 W dniu 16.10.2013 r. przez PKP PLK, Zespół monitorujący IWE9, zadanie: „Wymiana nawierzchni wraz z robotami 
towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii 272 Kluczbork-Poznań od km 131.500 do km 181.781”. Wniosek 
pokontrolny: plan finansowy kontraktu nie został zaktualizowany w związku z opóźnieniem; w dniach 27-28.03.2014 r. przez 
PKP PLK Wizyta monitorująca, w zakresie monitoringu terenowego odcinka Kluczbork-Ostrzeszów. Wnioski: pisemne 
wezwanie inżyniera do przedstawienia dokumentu pt. „organizacja i metodologia realizacji usług nadzoru”; aktualizacja ryzyk 
zidentyfikowanych przez Zespół Monitorujący w systemie EPM; przyśpieszenie mianowania Kierownika kontraktu na tym 
zadaniu (wniosek do Zarządu PKP PLK SA); w dniu 8.05.2014 r. przez PKP PLK Główne Archiwum Spółki i Biuro Monitoringu 
i Wsparcia Eksperckiego, w zakresie prowadzenia „Rejestru dokumentów projektów inwestycyjnych ze środków unii 
Europejskiej oraz z innych źródeł finansowania”. Zalecono kontynuowanie systematycznego uzupełniania rejestru dokumentów 
o wytworzoną dokumentację dla projektów aktualnie realizowanych; w dniach 17-18.03.2015 r., przez PKP PLK Zespół 
Monitorujący z Biura Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego, w zakresie „Polepszenie jakości świadczonych usług 
przewozowych na odcinku Kluczbork-Ostrzeszów”. We wnioskach i zaleceniach wskazano na niestaranne przygotowanie 
PFU, które jest źródłem roszczeń ze strony wykonawcy; zakres Projektu obejmuje tylko częściową wymianę słupów i sieci 
trakcyjnej i istnieje obawa pojawienia się awaryjności sieci po zakończeniu realizacji projektu. 
17 Poz. WPIK 2013/poz. WPIK – aktualizacja: 8/8; 9/9/; 22/21; 38/36; 50/48; 72/66; 73/67; 74/68; 75/69; -/58; 88/81; 89/82; 
103/103; 105/105; 106/106; 107/107; 112/112; 113/113; 118/118; 120/120; 134/143; 124/124; -/126; -/127; -/132; -/134; -/137; 
135/144; 132/149.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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nieprawidłowości przy wykonywaniu robót torowych przez wykonawcę; wady 
w dokumentacji stwierdzone w czasie odbioru przez zamawiającego; wystąpienie 
nieprzewidywalnych warunków gruntowo-wodnych przy budowie wiaduktu 
w ul. Niciarnianej; niewłaściwa organizacja i koordynacja robót wykonawcy; brak 
właściwej koordynacji i nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawców; brak zapewnienia finansowania projektu POIiŚ; odwołania 
właścicieli gruntów od wydanych decyzji określających wartość odszkodowań; 
odstąpienie od umowy z wykonawcą, z uwagi na niedotrzymanie terminów umowy. 
Podjęte działania naprawcze w celu zakończenia realizacji inwestycji, to m.in. 
zmiana terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego; zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, uzyskanie zgody Zarządu na zmianę 
formuły na „projektuj i buduj” i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane z aktualizacją dokumentacji projektowej; modyfikacja harmonogramu 
zamknięć torowych. Spośród 29 inwestycji: 22 realizowane były w systemie 
„projektuj i buduj”; 12 dofinansowanych było z funduszy europejskich, w tym sześć 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sześć z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 93-96) 

I. Dla przedsięwzięcia 356 nie było opracowanych programów inwestycji. 
Charakterystyka inwestycji została opracowana w studium wykonalności. 
Przedsięwzięcie 356 Etap I opisane w sześciu kolejnych wersjach studium 
wykonalności (pierwsza wersja z lipca 2007 r.) wykonane miało być na linii kolejowej 
356 na odcinku od stacji Poznań Wschód (km 0,448) do stacji Gołańcz (km 72,000). 
W studium wykonalności z października 2007 r. (czwarta wersja) wielkość nakładów 
inwestycyjnych szacowana na realizację inwestycji na ww. odcinku wynosiła 220 
mln zł. W związku z określeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 wartości zadania w kwocie 176,2 mln. zł, kierownik 
kontraktu zweryfikował zakres rzeczowy modernizacji linii kolejowej do odcinka 
Poznań Wschód - Wągrowiec. W wyjaśnieniach kierownik kontraktu podał, że 
zadanie na odcinku do Gołańczy pozostawiono do wykonania w nowej perspektywie 
po roku 2013 (jako Etap II). Podstawę ujęcia przedsięwzięcia 356 Etap I w WPIK 
stanowiła siódma wersja studium wykonalności opracowana w grudniu 2008 r. 
i dotycząca modernizacji linii na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 4, 1358-1362) 
Podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze, trwającego 56 dni, 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
powierzono dla przedsięwzięcia 356 Etap I: opracowanie studium wykonalności, 
opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację, uzyskanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie wniosku 
o dofinansowanie ze środków unijnych opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie robót budowlanych, a także opracowanie materiałów przetargowych na 
wyłonienie wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 
robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj”18. W umowie zawartej 
z podmiotem zewnętrznym znajdowały się zapisy zabezpieczające interesy 
Inwestora dotyczące m.in. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kar 
umownych, kar pieniężnych oraz zastrzeżenie prawa dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

                                                      
18 Umowa nr B/07/08p/007/00/5555/07 z 13 kwietnia 2007 r. 
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(dowód: akta kontroli, tom I, str. 32, 64-118) 
Umówione z podmiotem zewnętrznym terminy wykonania analizy środowiskowej (do 
16 sierpnia 2007 r.) i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 356 na środowisko 
(do 15 listopada 2007 r.), nie były zmieniane. Termin uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach był pięciokrotnie przesunięty, łącznie o 502 dni 
(z 15 listopada 2007 r. - pierwotna data uzyskania decyzji do 31 marca 2009 r.19). 
Złożony 22 kwietnia 2008 r. przez podmiot zewnętrzny wniosek o wydanie decyzji 
środowiskowej (tj. po upływie 375 dni od dnia podpisania umowy) był niekompletny. 
Po 24 dniach wniosek został uzupełniony o wypisy i wyrysy z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w dwóch gminach. 
W toku postępowania administracyjnego, trwającego blisko 10 miesięcy (304 dni) 
otrzymano opinie (na wniosek) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu 
o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 356 na 
środowisko, na podstawie, których postanowiono o nałożeniu na Inwestora 
obowiązku sporządzenia ww. raportu i określono jego zakres. Przedmiotowy raport 
został przedłożony po upływie trzech miesięcy i wymagał uzupełnienia (pismo 
o uzupełnienie z 17 października 2008 r. skierowane do wnioskodawcy), które 
nastąpiło 29 października 2008 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 32, 108-134) 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej RDOŚ) 20 lutego 2009 r., po 
pozytywnych uzgodnieniach przedłożonego raportu przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu (postanowienie z 11 grudnia 
2008 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 
(postanowienie z 14 stycznia 2009 r.) w zakresie wymagań higienicznych 
i zdrowotnych. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności, biorąc pod uwagę ważny interes strony, 
uzasadniony przez wnioskodawcę koniecznością przeprowadzenia jak najszybszej 
modernizacji przedmiotowej linii kolejowej ze względu na pilną potrzebę poprawy 
bezpieczeństwa ruchu oraz konieczność dotrzymania założonego harmonogramu 
prac ze względu na fakt finansowania inwestycji z publicznych środków przyznanych 
na lata 2009 – 2010.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 34, 135-143) 
W wyniku wniesionego odwołania od ww. decyzji uchylony został jeden 
z określonych warunków wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji, polegający na 
użytkowaniu po przeprowadzonej modernizacji autobusów szynowych 
posiadających zamknięte systemy sanitarne (decyzja z 22 czerwca 2009 r.).  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 144-150) 
Postanowieniem z 21 grudnia 2012 r. RDOŚ, na wniosek Inwestora, zajął 
stanowisko, z którego wynika, że w toku realizacji planowanego przedsięwzięcia 
356, które przebiega etapowo, nie zmieniły się warunki określone w decyzji 
środowiskowej. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 151-155) 
Umówiony z wnioskodawcą termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (do 15 listopada 2007 r.) został dwukrotnie przesunięty 
łącznie o 167 dni (do 30 kwietnia 2008 r.). Decyzje w ww. zakresie wydane zostały 
28 kwietnia 2008 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wójta Gminy Wągrowiec. 
Dwa wnioski o wydanie ww. decyzji zostały złożone w terminie umówionym 

                                                      
19 Aneksy z dnia: 30 listopada 2007 r. przesunięcie terminu do 30 marca 2008 r., 30 kwietnia 2008 r. – do 30 czerwca 2008 r., 
27 czerwca 2008 r. – do 31 października 2008 r., 30 października 2008 r. – do 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2008 r. – do 
31 marca 2009 r. We wszystkich aneksach zapisano, że zmiany zostają wprowadzone w związku z przedłużającą się 
procedurą pozyskiwania decyzji środowiskowej. 
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z Inwestorem, tj. do 15 listopada 2011 r. W prowadzonym przez Wojewodę 
Wielkopolskiego postępowaniu administracyjnym, wniosek został zmieniony 
w zakresie kategoryzacji dwóch przejazdów kolejowych oraz zachowania 
istniejących trzech przejazdów20. Wnioskodawca dokonał także aktualizacji ww. 
wniosku w zakresie prawidłowych oznaczeń działek, zgodnie z istniejącym stanem 
prawnym.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 10, 108-134, 156-190) 
Dla etapu I przedsięwzięcia 356 uzyskano łącznie trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, a dla etapu IA – dwie. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 159-171, 175-185, 186) 
Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych i o pozwoleniu na 
budowę Wojewoda Wielkopolski nie żądał uzupełnienia wniosków. Przedmiotowe 
decyzje wydane zostały dla obu etapów przedsięwzięcia 356 po upływie od 15 do 42 
dni od złożenia wniosku (dla etapu I wydano sześć decyzji, a dla etapu I A – trzy 
decyzje). 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 33, 34, 191-227, 968-984) 
Trzem decyzjom o pozwoleniu na budowę dla etapu I21 nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności, na wniosek Inwestora uzasadniony pilną potrzebą 
poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 356, a także 
terminem wykonania głównych robót budowlanych przed okresem zimowym, który 
mógłby spowodować wstrzymanie prac budowlanych i cofnięcie środków 
finansowych publicznych oraz unijnych planowanych do wydatkowania na rok 2011.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 191-204, 210-215) 
W decyzjach o pozwoleniu na budowę wydanych w 2015 r. dla etapu IA (tj. po 
upływie sześciu lat od daty uprawomocnienia się decyzji środowiskowej z 22 lutego 
2009 r.) zapisano, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko ze względu na zgodność projektów budowlanych 
z zakresem i wymaganiami ww. decyzji środowiskowej oraz niewystąpieniem zmian 
we wniosku o pozwolenie na budowę w stosunku do wymagań określonych w tej 
decyzji22.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 968-984) 
Przedsięwzięcie 356 realizowane było w systemie „projektuj i buduj” z uwagi na 
krótszy termin realizacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 762) 
II. W harmonogramie bazowym robót linii kolejowej nr 271 przewidziano m.in.: 
Etap I: roboty pomiarowe, sieć trakcyjną, roboty torowe, przejścia podziemne pod 
torami, obiekty inżynieryjne, ekodukt, rozbiórkę obiektów kubaturowych, roboty 
budowlane perony, roboty drogowe, roboty sanitarne zewnętrzne, 
elektroenergetykę, roboty odwodnieniowe do 14 kwietnia 2015 r.; Etap II: Stacja 
Czempiń, szlak Mosina – Luboń do dnia 16 maja 2015 r.; Etap III: Stacja Mosina 
i Luboń do 5 czerwca 2015 r.; Etap IVa: szlak Mosina – Luboń do 20 maja 2015 r., 
Etap IVb: szlak Luboń – Poznań km 161,000-161,570 do 12 czerwca 2015 r.; roboty 
wykończeniowe i zakończenie kontraktu do 12 czerwca 2015 r. W odniesieniu do tej 

                                                      
20 Zmiana wniosku nastąpiła w związku z uwzględnieniem uwag zawartych w postanowieniu Wójta Gminy Wągrowiec nr 
IGP.Bd.7331-25/08 z 12 lutego 2008 r. i w postanowieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu nr DM 7331/31/08 z 25 
lutego 2008 r. 
21 Decyzja nr 38/Z/11 z 31 maja 2011 r. na realizację zadania nr 1 obejmującego przebudowę (modernizację) nawierzchni 
torowej i odtworzenia odwodnienia torów, decyzja nr 44/Z/11 z 1 lipca 2011 r. na realizację zadania nr 2 obejmującego 
przebudowę przejazdów kolejowych i obiektów inżynieryjnych, rozbiórki budynków i urządzeń kolejowych i budowę tras 
kablowych i decyzja nr 57/Z/11 z 12.08.2011 r. na realizację zadania nr 4 obejmującego budowę urządzeń automatyki 
kolejowej, telekomunikacji i elektroenergetyki niskiego napięcia do 1 kV. 
22 Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.), ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania m.in. decyzji o 
pozwoleniu na budowę przeprowadza się także, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie 
decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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inwestycji zidentyfikowano 21 ryzyk opóźnień w terminowej realizacji. Spowodowane 
one były m.in.: zmianą decyzji środowiskowej; opóźnieniami w uzyskaniu 
ostatecznej decyzji lokalizacyjnej; koniecznością wykonania ekspertyz 
„nietoperzowych” dla fortu IXA i Obszaru Ostoi Wielkopolskiej; zmianą norm hałasu; 
opóźnieniami wykonawcy kontraktu torowego w realizacji inwestycji - mającymi 
bezpośredni wpływ na terminową realizację kontraktu sygnalizacyjnego; ryzykiem 
wstrzymania inwestycji w rejonie Wielkopolskiego Parku Narodowego; ujawnieniem 
nowych chronionych siedlisk; brakiem gotowości Miasta Poznania do wspólnej 
budowy wiaduktu w ul. Czechosłowackiej; odstąpieniem przez Burmistrza Miasta 
Luboń od realizacji porozumienia z Burmistrzem Miasta Luboń (o wspólnej realizacji 
zadania); koniecznością przeprowadzenia nowych przetargów. Zaplanowany zakres 
rzeczowy inwestycji w ramach WPIK, z uwagi na rozwiązanie w dniu 5 marca 2015 
r. umowy z wykonawcą generalnym, nie został zrealizowany w terminie określonym 
umową do 12 czerwca 2015 r., a opóźnienie uniemożliwia jej realizację do końca 
2015 r., co jest warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy UE. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 375-400, 491-492, 760-764) 

W postępowaniach o lokalizacji inwestycji i uwarunkowaniach środowiskowych jej 
realizacji nie wystąpiły trudności o charakterze przyrodniczym powodujące protesty 
lub konieczność zmiany wariantu lokalizacji inwestycji, z wyjątkiem niżej opisanym. 
Nie było także przeszkód w uzyskaniu uzgodnień niezbędnych do realizacji 
inwestycji.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 1-392, 193, 395-400) 
W wyniku kontroli stwierdzono, że w toku postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych warunkach realizacji inwestycji, ze względu na brak analizy jej 
oddziaływania na środowisko i niepełną dokumentację, organ wezwał inwestora 
(mając na uwadze art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku) do 
dokonania wymaganych uzupełnień raportu oddziaływania na środowiska. 
Modernizacja odcinka przewidywała dostosowanie go do prędkości kursowania 
pociągów pasażerskich z prędkością 160km/h i towarowych 120 km/h 
i maksymalnego nacisku na oś 221 kN. Bogdan M. (strona postępowania) 
w odwołaniu z dnia 16 stycznia 2012 r. od decyzji zmieniającej ww. decyzję zarzucił 
brak w postepowaniu badań poziomu wibracji, generowanych przez linię kolejową, 
uznanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Komorniki domu 
mieszkalnego skarżącego za łąki i pastwiska i nieuwzględnienie przy budowie 
ekranów akustycznych, różnicy w parametrach linii wynikających z decyzji 
lokalizacyjnej (200 km/h) i środowiskowej (160km/h), niekompletność materiału 
dowodowego, udzielenie wyjaśnień w terminie uniemożliwiającym ustosunkowanie 
się przed wydaniem decyzji. Decyzją z dnia 4 października 2012 r. (po 262 dniach), 
ze względu na występowanie siedlisk przyrodniczych w granicach objętych analizą, 
zmieniono warunki zaskarżonej decyzji i zobowiązano inwestora do prowadzenia 
prac budowlanych w tym rejonie poza okresem masowej migracji płazów (od 
1 marca do 31 maja oraz od 15 września do 15 października), a z uwagi na 
zagrożenie zniszczenia siedlisk płazów w granicach obszaru Natura 2000 prace 
powinny być prowadzone pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi herpetologa 
i entomologa. Wprowadzono także dodatkowe zabezpieczenia akustyczne wzdłuż 
modernizowanej linii kolejowej. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 284-302) 

Inwestycję, ze względu na stopień skomplikowania i wielość branż podzielono na 
kontrakty: przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (…); 
działania informacyjne i promocyjne dla projektu; pełnienie nadzoru autorskiego (…); 
projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym; nadzór nad 
modernizacją linii kolejowej (…); umowy przyłączeniowe; modernizacja przejazdu 
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w Luboniu)23. Podział projektu na kontrakty spowodował konieczność 
przeprowadzenia większej liczby przetargów. Przeszkodą w realizacji było 
nieuzyskanie przez Miejski Zarząd Dróg w Poznaniu decyzji środowiskowej oraz 
pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji porozumienia pomiędzy 
Prezydentem Miasta Poznania a Dyrektorem PKP PLK S.A. o wspólnej realizacji 
wiaduktu kolejowego nad ul. Czechosłowacką, z infrastrukturą kolejową i budową 
układu drogowego wraz z niezbędnymi obiektami inżynieryjnymi. Odstąpienie w dniu 
5 marca 2015 r. od umowy na realizację kontraktu torowego, uniemożliwiło 
terminową realizację kontraktu sygnalizacyjnego, ściśle uzależnionego od kontraktu 
torowego.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 393-396, 427-448) 
CRI uzyskało decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót 
budowlanych. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ze złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; składanie 
ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień PKP PLK S.A. zleciło umową z dnia 
21 listopada 2008 r. firmie Consulting Sp. z o.o. z Białowieży, z wynagrodzeniem 
256 tys. zł =brutto. Koordynowaniem postępu prac w ww. zakresie zajmowało się 
Biuro Ochrony Środowiska PKP. Postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
administracyjnych, wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych zakończono 
w terminach określonych harmonogramem inwestycji.   

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 1-392, 395-400, 759) 
Przejęcie wszystkich wywłaszczonych na potrzeby inwestycji nieruchomości, 
nastąpiło na podstawie decyzji lokalizacyjnej nr 9/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. przed 
przekazaniem Wykonawcy placu budowy. W przypadku czterech spośród sześciu 
etapów inwestycji przekazanie placu budowy nastąpiło w sposób umożliwiający 
rozpoczęcie robót, w terminach określonych harmonogramem.   

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 375-392, 471-474) 
Konsultowanie projektu w zakresie nadzoru autorskiego zlecono (przed wyborem 
wykonawcy) firmie Systra z siedzibą w Paryżu24. Koordynowanie postępu prac, jak 
również postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji 
projektowej prowadziło Biuro Inwestycji Kolejowych PKP w Warszawie. Zespół 
Oceny Projektu Inwestycyjnego25, w składzie 13 członków, weryfikował projekt, 
jednakże przed rozpoczęciem robót, dokumentacji projektowej nie weryfikował 
konsultant projektu i Inżynier projektu. Nadzór inwestorski do końca maja 2015 r. 
pełniło konsorcjum firm: Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o. 
z Poznania oraz KB Pomorze Sp. z o.o. z Gdańska26. Umową (§ 14 ust. 1) 
zapewniono wystarczającą obsadę (zespół stały i zespół o zmiennej liczbie 
pracowników) nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z wymaganiami SIWZ i § 14 ust. 2 
umowy, Zamawiający kontrolował i akceptował skład nadzoru inwestorskiego. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 375-392, 471-474) 
III. Oddział w Poznaniu sporządził w 2010 roku program inwestycyjny dla zadania 
„Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach 
w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w km 131,523 – 200,010. 
W programie wskazano, że celem projektu jest przywrócenie prędkości rozkładowej 
V=120 km/h, a tym samym, zlikwidowanie wprowadzonego ograniczenia prędkości, 
eliminację występujących awarii spowodowanych złym stanem torów oraz 
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wynikających z utrzymania infrastruktury, 
poprawienie przepustowości linii. Zakres rzeczowy robót podstawowych 

                                                      
23 Dyrektor PKP PLK S.A. decyzją nr 55/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dokonał podziału projektów na kontrakty, 
przydzielając ich realizację poszczególnym komórkom organizacyjnym Regionu Zachodniego PKP PLK S.A.  
24 Umowa nr 2004/PL/16/C/PT/005/B/C z dnia 23 lipca 2008 r. 
25 Powołany decyzją Dyrektora PKP PLK S.A. nr 30/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dla projektu inwestycyjnego „Modernizacja 
linii E 59 Wrocław – Poznań”.   
26 Umowa nr 90/115/0007/12/Z/I z dnia 26 lipca 2012 r. 
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i towarzyszących obejmował, m.in.: wymianę toru nr 1 na podkładach betonowych 
z regulacją torów w planie i profilu wraz z robotami towarzyszącymi, odtworzenie 
rowów bocznych, wymianę rozjazdów, odwodnienie wgłębne, rozbiórkę i budowę 
peronów, naprawę obiektów inżynieryjnych, oczyszczenie i udrożnienie przepustów, 
wycinkę drzew i krzewów, roboty elektroenergetyki kolejowej, telekomunikacyjne 
i srk, naprawę podtorza.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 4, 65-91) 

Dla zadania „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów” 
finansowanego z programu POIiŚ opracowane zostało studium wykonalności, 
zawierające charakterystykę inwestycji, a w oparciu o niesporządzone zostały 
harmonogramy realizacji inwestycji, planowane koszty i źródła finansowania 
zadania. W Studium wskazano, że celem projektu jest przywrócenie pierwotnych 
parametrów konstrukcyjnych linii, tj. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h 
dla pociągów towarowych oraz nacisków na oś do 221 kN. Wskazany zakres 
przedmiotowy, to m.in.: kompleksowa wymiana istniejącej nawierzchni na typ 60E1 
na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym; profilowanie ław 
torowiska; wymiana rozjazdów; roboty naprawcze na przejazdach kolejowych 
i przejściach dla pieszych, odtworzenie lub oczyszczenie rowów bocznych 
ziemnych; wycinka drzew i krzewów, roboty towarzyszące branży automatyki, 
energetyki; usunięcie kolizji. Zadanie realizowane było przez Wydział Realizacji 
Inwestycji Oddział w Poznaniu, a w ramach „nowej” struktury, przez Zespół Projektu. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 4, 59-64, 240-264) 

W Oddziale/Regionie działał system monitorowania finansowania realizacji 
inwestycji i przebiegał on w następujących etapach: pracownik księgujący faktury 
prowadził rejestr faktur w systemie SAP FI i sporządzał wnioski o płatność, następny 
pracownik wprowadzał wniosek do systemu bankowości elektronicznej, nadając 
termin płatności, który każdorazowo był w systemie sprawdzany pod względem 
tego, czy miała miejsce autoryzacja płatności dokonana przez pracownika Centrali. 
Dla każdego realizowanego zadania prowadzona była „ewidencja rozliczeniowa 
zadania”, indywidualnie dla potrzeb sprawozdawczych. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 4, 5, 44-48) 

W postępowaniach o lokalizacji inwestycji i uwarunkowaniach środowiskowych jej 
realizacji nie wystąpiły trudności o charakterze przyrodniczym. Realizacja robót 
budowlanych na linii kolejowej nr 272 przebiegała przez istniejące obiekty. Roboty 
budowlane obejmowały wszystkie rodzaje obiektów zlokalizowanych na tej linii 
(mosty, przepusty, wiadukty, przejazdy drogowe i skrzyżowania z innymi rodzajami 
dróg, przejścia dla pieszych, rowerzystów, itp.).  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 2, 7) 

Inwestor posiadał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 
na linii kolejowej nr 27227. W ramach inwestycji na linii kolejowej nr 272 realizowano 
cztery zadania inwestycyjne określone w WPIK pod poz. 50, 118, 106 i 113, w tym 
odpowiednio dwie pierwsze realizowano w systemie „projektuj i buduj” (żółty FIDIC), 
a dwie następne w systemie tradycyjnym „buduj” (czerwony FIDIC). Roboty 
wykonywane były na zgłoszenie, bez decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, 

                                                      
27 WPIK 50: wniosek z dnia 29 października 2012 r., decyzja z dnia 10 maja 2013 r.; WPIK 118: wniosek z dnia 9 lipca 2014 r., 
decyzja z dnia 23 lipca 2014 r.: WPIK 106: wniosek z dnia 16 listopada 2012 r., decyzja z dnia 17 grudnia 2012 r i wniosek z 
dnia 7 stycznia 2013 r., decyzja z dnia 7 marca 2013 r.; WPIK 113: wniosek z dnia 25 marca 2013 r., decyzja z dnia 16 maja 
2013 r. i wniosek z dnia 10 czerwca 2013 r., decyzja z dnia 14 stycznia 2014 r. 
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a Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do 
zgłoszonych robót budowlanych28. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 7, 95-96, 152-182, 424, 622, 623, 837, 894-897, 
1145-1155, 1399-1409, 1463) 

Przy pierwotnie zakładanym terminie zakończenia inwestycji (WPIK poz. 50) na 31 
maja 2015 r. wystąpiło opóźnienie w realizacji o 91 dni (obecny termin jej 
zakończenia to 30 sierpnia 2015 r.). Przyczyną powstania opóźnienia w realizacji 
inwestycji był brak zapewnionego finansowania projektu POIiŚ.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 94) 
Na potrzeby inwestycji nie wywłaszczano nieruchomości w celu przekazania placu 
budowy wykonawcom. Inwestycję realizowano na istniejącej linii kolejowej nr 272 
Kluczbork – Poznań Główny i obejmowała ona m.in. polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego na odcinku Kluczbork – 
Ostrzeszów; rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrzeszów – Ostrów 
Wielkopolski i wymianę nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi od km 131,500 
wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka 
w km 196,254. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 418, 826, 1456) 
Przy realizacji inwestycji nie były zawierane umowy z Konsultantami.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 862) 
II. Dokonany podział inwestycji na linii kolejowej nr 271 na kontrakty (przebudowa 
układów torowych; projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
nadzór nad modernizacją linii kolejowej; działania informujące i promujące; pełnienie 
nadzoru autorskiego; umowy przyłączeniowe; modernizacja przejazdu w Luboniu) 
i odstąpienie od umowy z Wykonawcą kontraktu torowego, uniemożliwiły terminową 
realizację kontraktu sygnalizacyjnego. Prowadziło to do zmiany harmonogramu 
kontraktu sygnalizacyjnego i spowodowało konieczność przeprowadzenia nowych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na pozostałe do wykonania 
zakresy robót. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 393-448, 492, 759) 

W ocenie NIK, kontrolowana jednostka wywiązała się z obowiązków w zakresie 
przygotowania inwestycji do realizacji i wyboru wykonawców. 

3. Realizacja zadań objętych WPIK w zakresie 
prawidłowości i terminowości realizacji inwestycji 
kolejowych, w szczególności przy projektach 
współfinansowanych ze środków UE 

I. W ramach przedsięwzięcia 356 Etap I zrealizowane zostały na odcinku linii 
kolejowej Poznań Wschód-Wągrowiec, w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 20 lutego 
2013 r. (termin umowny), przede wszystkim następujące zadania: przebudowa 
(modernizacja) nawierzchni i odtworzenie odwodnienia 50,284 km torów, budowa 
peronów o długości 100 m wraz z elementami małej architektury i informacji dla 
podróżnych na czterech stacjach kolejowych (osiem krawędzi peronowych)29 i ośmiu 
przystankach osobowych (osiem krawędzi peronowych)30, budowa trzech 
kontenerów miejscowego stanowiska sterowania na stacji Czerwonak (sterowanie 

                                                      
28 Z dnia 20 sierpnia 2014 r. i 3 czerwca 2015 r. dla WPIK poz. 118; z dnia 12 lutego 2013 r. dla odcinka od km 131,500 do km 
133,918 oraz od km 150,160 do km  166,653; z dnia 11 lutego 2013 r. dla odcinka od km 166,653 do km 177,170; w dniu 29 
stycznia 2013 r. i 11 lutego 2013 r. dla odcinka od km 177,170 do km 181,781; z dnia 30 kwietnia 2013 r. dla WPIK poz. 113. 
29 Stacje w Czerwonaku, Bolechowie, Murowanej Goślinie i Sławie Wielkopolskiej. 
30 Przystanki osobowe: Poznań Karolin, Czerwonak Osiedle (nowopowstały), Owińska, Zielone Wzgórze (nowopowstały), 
Łopuchowo, Skoki, Roszkowo i Przysieczyn. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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awaryjne), przebudowa 58 przejazdów kolejowych i 83 obiektów inżynieryjnych 
(sześciu mostów, pięciu wiaduktów i 72 przepustów), wymiana 26 rozjazdów 
kolejowych oraz na stacji Wągrowiec: montaż oświetlenia i nagłośnienia na 
peronach, modernizacja budynku nastawni na siedzibę Lokalnego Centrum 
Sterowania (dalej LCS) i likwidacja zbędnej infrastruktury (nastawni, torów 
i rozjazdów).  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 37, 38, 44) 
W wyniku przeprowadzonej modernizacji linii kolejowej 356 na odcinku Poznań 
Wschód – Wągrowiec osiągnięto nacisk na oś wynoszący 221 kN, prędkość jazdy 
zwiększona została z 70 km/h do 120 km/h, a czas przejazdu uległ skróceniu z 90 
do 58 minut. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 764) 
W zakresie przedsięwzięcia 356 Etap IA do realizacji przewidziano następujące 
zadania: montaż samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (dalej ssp) na dziewięciu 
przejazdach kolejowych, budowę nowych przystanków osobowych Przebędowo 
i Łopuchowo Osiedle wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dwie krawędzie peronowe 
o długości 100 m każda), przebudowę pomieszczenia nastawniczego PW1 
(rozbiórka istniejącego pomieszczenia nastawniczego i budowa nowego wraz 
z infrastrukturą techniczną). Na stacji Wągrowiec zaplanowano: roboty 
nawierzchniowe i okołotorowe (3,5 km toru), wymianę nawierzchni w torze 1, 
naprawę torów 2, 3, 4, 6 i 8, wymianę pięciu rozjazdów, remont dwóch peronów 
(cztery krawędzie peronowe) wraz z montażem systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej, montażem małej architektury i jednej pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, remont tunelu, budowę trzech szybów windowych na peronach 
1 i 2 z zabudową wind prowadzących do przejścia podziemnego w 51,373 km linii 
kolejowej, rozbiórkę zadaszeń wyjść na perony, budowę dwóch wiat peronowych 
o długości 60 m każda na peronie 1 i 2 oraz częściowego przykrycia przejścia 
podziemnego stanowiącego dojście do windy, budowę oświetlenia i instalacji 
zasilających dla budowanej infrastruktury na peronach. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 319-571, 1104-1156) 
Na podstawie umowy z 8 sierpnia 2014 r. ww. zadania przedsięwzięcia 356 Etap IA 
zostały powierzone wykonawcy do zaprojektowania i wykonania w terminie do 
14 sierpnia 2015 r. za całkowitą zaakceptowaną kwotę kontraktową w wysokości 
31.561,8 tys. zł brutto. Dnia 13 marca 2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie 
i wykonanie do dnia 31 sierpnia 2015 r. za cenę ryczałtową w wysokości 246 tys. zł 
brutto, robót uzupełniających związanych z budową na stacji Wągrowiec nad dwoma 
peronami zadaszeń o długości 30 m każdy. Konstrukcje te mają być 
kontynuacją/wydłużeniem zadaszeń o długości 30 m przewidzianych w programie 
funkcjonalno-użytkowym i tworzyć jedną spójną całość o długości 60 m.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 857-944, 1131-1156) 
Dnia 10 czerwca 2015 r. zawarto kolejną umowę na roboty uzupełniające 
polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu do dnia 5 września 2015 r. za cenę 
ryczałtową w wysokości 118,1 tys. zł brutto, robót budowlanych uzupełniających 
związanych z budową oświetlenia pod zadaszeniem na peronach stacji Wągrowiec.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1247-1268) 
Plac budowy przekazano wykonawcy 17 października 2014 r. Spośród ww. zadań 
wykonana została na stacji Wągrowiec wymiana pięciu rozjazdów oraz remont torów 
i peronu nr 2 (dwóch krawędzi). Terminy realizacji pozostałych zadań zawarte 
w harmonogramie robót i harmonogramie rzeczowo-finansowym z 5 września 
2014 r. (dalej harmonogramy z 5 września 2014 r.) zostały trzykrotnie zmienione 
i przedstawione w harmonogramie robót i harmonogramie rzeczowo-finansowym 
z 22 stycznia 2015 r. (dalej harmonogramy z 22 stycznia 2015 r.), w harmonogramie 
robót i harmonogramie rzeczowo-finansowym z 7 maja 2015 r. (dalej harmonogramy 
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z 7 maja 2015 r.) oraz w harmonogramie naprawczym z 9 lipca 2015 r. 
i szczegółowym harmonogramie robót z 9 lipca 2015 r. (dalej harmonogramy 
z 9 lipca 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 39, 962-967, 990-1003, 1036-1052, 1061-1063) 
Na radzie budowy w dniu 7 lipca 2015 r., kierownik kontraktu stwierdził, że umowny 
termin zakończenia robót z zakresu podstawowego, tj. dzień 14 sierpnia 2015 r., jest 
zagrożony, a inżynier budowy polecił wykonawcy opracować szczegółowy 
harmonogram wykonania szybów i zadaszenia peronów na stacji Wągrowiec oraz 
program naprawczy dotyczący prac związanych z zakończeniem budowy urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1053-1059) 
W harmonogramach z 9 lipca 2015 r., zawarte były m.in. następujące terminy 
realizacji zadań: do 24 lipca 2015 r. montaż i uruchomienie ssp na sześciu 
przejazdach kolejowych i do 14 sierpnia 2015 r. – na trzech przejazdach oraz 
wykraczające poza termin umowny wykonania robót określony do 14 sierpnia 
2015 r., a mianowicie: 
- do 4 września 2015 r. system dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji 
w Wągrowcu, 
- do 13 września 2015 r. montaż i uruchomienie dwóch wind na peronach stacji 
Wągrowiec i do 30 września 2015 r. montaż i uruchomienie jednej windy w łączniku 
dworca w Wągrowcu.  
Termin realizacji zadania polegającego na pokryciu dachu wiaty peronowej 
przewidziano w szczegółowym harmonogramie robót z 9 lipca 2015 r., do dnia 22 
sierpnia 2015 r. (na peronie 1) i do 3 września 2015 r. (na peronie 2). Termin 
umowny wykonania ww. robót określony był do 31 sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1061-1063) 
W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarty został aneks pierwszy do umowy 
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 (dalej WRPO), zgodnie z którym zakończenie rzeczowe realizacji 
przedsięwzięcia 356 Etap IA zmienione zostało z 30 czerwca 2015 r. na 31 sierpnia 
2015 r., a zakończenie finansowe z 30 września 2015 r. na 5 października 2015 r.  
Stosownie do zapisów ww. umowy, przekazanie zlecenia płatności następuje 
w terminie 40 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta, tj. PKP PLK SA, 
poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1300, 1332-1334) 
Kierownik kontraktu zapewnił w dniu 23 lipca 2015 r., że nie dostrzega zagrożenia 
w zakończeniu inwestycji w terminie umożliwiającym uzyskanie dofinansowania ze 
środków z Funduszu. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1364-1367) 
Zamawiający udzielił zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych uzupełniających związanych z budową oświetlenia pod 
zadaszeniem na peronach stacji Wągrowiec” w ramach zadania „Modernizacja linii 
kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz”. W uzasadnieniu wyboru trybu 
postępowania o zamówienie publiczne zamawiający podał, że postępowanie nr 
IREZA5a-2130-216-07/15 trwające od 25 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 r., 
prowadzone było na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, w myśl 
którego zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku 
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
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nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i było 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1219-1246) 
Jako przedmiot ww. zamówienia określono zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych uzupełniających związanych z budową oświetlenia pod zadaszeniami 
na peronach stacji Wągrowiec, w ramach przedsięwzięcia 356 Etap IA31. 
Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot ww. zamówienia publicznego była 
już sporządzona i tworzyły ją następujące opracowania32: 
- projekt budowlany z marca 2015 r. - zaakceptowany przez ZOPI i przekazany do 
realizacji wykonawcy 9 kwietnia 2015 r.33 oraz zatwierdzone przez Wojewodę 
Wielkopolskiego decyzją nr 65/Z/15 z 8 maja 2015 r. pozwolenie na budowę, 
- projekt wykonawczy z maja 2015 r. - zaakceptowany przez ZOPI i przekazany do 
realizacji wykonawcy 15 maja 2015 r. 
Ww. dokumentacja projektowa wykonana została w okresie obowiązywania dwóch 
umów z 8 sierpnia 2014 r. (umowa na roboty podstawowe, której przedmiotem była 
m.in. budowa nad dwoma peronami na stacji Wągrowiec zadaszeń o długości 30 m 
każde) i z 13 marca 2015 r. (umowa na roboty uzupełniające związane z budową 
zadaszeń o długości 30 m każde). Konstrukcje tych zadaszeń mają tworzyć jedną 
wspólną całość o długości 60 m (każde zadaszenie). Zatem, wykonawca przyjmując 
do realizacji w systemie „projektuj i buduj” ww. zadaszenia, mające służyć 
podróżnym również w porze nocnej, zobowiązał się do wykonania wszystkich 
elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tychże zadaszeń 
i właściwego spełniania przez nie swojej roli na stacji kolejowej. Taka jest bowiem 
istota formuły „zaprojektuj i wybuduj” – zamawiający wskazuje w ogólnym zarysie, 
jaki chce uzyskać obiekt, natomiast zadaniem wykonawcy jest jego 
uszczegółowienie i podanie konkretnych rozwiązań technicznych w dokumentacji 
projektowej i po jej zaakceptowaniu przez zamawiającego, wybudowanie obiektu.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 857-944, 968-972, 1026, 1135-1267) 
W wyjaśnieniach zastępca Dyrektora Regionu Zachodniego ds. Projektów 
Krajowych podał, że w toku przeprowadzonych negocjacji w dniu 24 lutego 2015 r. 
związanych z udzieleniem zamówienia uzupełniającego na wykonanie robót 
budowlanych dotyczących dłuższego o 30 m zadaszenia nad peronami (zamówienie 
sfinalizowane zawarciem umowy z 13 marca 2015 r.), wykonawca przedstawił ofertę 
cenową za wykonanie zamówienia w wysokości 329,1 tys. zł netto, tj. kwotę wyższą 
od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na wykonanie przedmiotowego 
zadaszenia (wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 200,0 tys. zł). Wykonawca 
uzasadnił swoją ofertę koniecznością montażu oświetlenia pod zadaszeniem 
peronów i roboty te wycenił na kwotę 96,0 tys. zł netto. Następnie zastępca 
Dyrektora Regionu Zachodniego ds. Projektów Krajowych wyjaśnił, że zamawiający 
nie mógł przyjąć złożonej oferty w całości do negocjacji, z uwagi na to, że nie 
przewidział konieczności wykonania oświetlenia pod wydłużoną wiatą i uzyskał 
zgodę od Instytucji Zarządzającej tylko na roboty montażowo – budowlane bez 
oświetlenia (budowa zadaszenia). Podczas tych negocjacji podjęto decyzję, iż 
zlecenie montażu oświetlenia zostanie przeprowadzone osobną procedurą po 

                                                      
31 W załączniku nr 1 do zaproszenia, w pkt 1.2. opisującym przedmiot zamówienia zapisano, że w ramach etapu IA 
przebudowie zostały poddane perony na stacji Wągrowiec, w tym także budowa zadaszenia na peronach stacji Wągrowiec 
o długości 60 metrów. Natomiast, jako zakres zamówienia podano: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
uzupełniających związanych z zabudową oświetlenia pod zadaszeniami na dwóch peronach stacji Wągrowiec”.  
32 w części: „Modernizacja przejścia pod torami z windami i wiatami na peronach – st. Wągrowiec. Windy i wiaty peronowe  
– zasilanie i oświetlenie”. 
33 Podstawowym celem pracy ZOPI jest ocena, czy opracowania przedstawione do zaopiniowania wykonane zostały zgodnie 
z warunkami umownymi, określonymi przez Zamawiającego. ZOPI oceniając opracowania sprawdza ich kompletność 
i zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 
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uzyskaniu akceptacji Instytucji Zarządzającej34 oraz po przeprowadzeniu 
wewnętrznych procedur związanych z udzieleniem kolejnego zamówienia 
uzupełniającego.  
Odnośnie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego 
oświetlenia, przed ogłoszeniem zamówienia publicznego obejmującego to zadanie, 
Zastępca Dyrektora Regionu Zachodniego ds. Projektów Krajowych podał, że 
dokumentacja ta została opracowana w czasie, gdy trwały już prace nad 
uzyskaniem zgody wewnętrznej na realizację zadania uzupełniającego 
w przedmiocie oświetlenia wiat, a w protokole z negocjacji z dnia 24 lutego 2015 r. 
została zapisana wstępna deklaracja zamawiającego o udzieleniu przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Wykonawca podjął, więc swego rodzaju ryzyko 
opracowując dokumentację projektową, a głównym tego celem było przyspieszenie 
prac realizacyjnych po przeprowadzonych negocjacjach i podpisaniu umowy na 
wykonanie prac w ramach tego zadania. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1368-1376) 
II. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło 13 marca 2013 r., a zakończenie, zgodnie 
z umową na kontrakt torowy, miało nastąpić 12 czerwca 2015 r. Z uwagi na 
odstąpienie od umowy faktyczne zakończenie projektu przewiduje się na 31 grudnia 
2016 r. Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych (netto) w poszczególnych latach 
wynosiły: plan 181.483 tys. zł i wykonanie 156.266,1 tys. zł (86%) w 2014 r.; od 
początku inwestycji do 31 maja 2015 r. poniesiono 273.483 tys. zł (36%). Wartość 
kosztorysowa inwestycji do poniesienia po 31 maja 2015 r. wynosi 766.040,5 tys. zł. 
Ustalono, że do Zamawiającego zgłosiło się 27 podwykonawców z roszczeniami na 
łączną kwotę 15.743,9 tys. zł. Na dzień kontroli Zamawiający wypłacił 
podwykonawcom należności w łącznej kwocie 2.114,9 tys. zł i proceduje kolejne 
roszczenia podwykonawców. W konsekwencji napływających roszczeń 
podwykonawców Zamawiający, w celu zabezpieczenia tych roszczeń wstrzymał 
płatności Wykonawcy z trzech faktur na łączną kwotę brutto 15.549,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 765-769) 
W kontrakcie torowym wykonano: tor 1 na odcinku Luboń – Poznań (100%); tor 2 na 
odcinku Czempiń – Mosina (100%); tor 1 stacji Czempiń (37% - planowane 
zakończenie 17 października 2014 r.); tor 2 stacji Czempiń (100%); tor 1 odcinka 
Czempiń – Mosina (100%). Nie wykonano toru 2 odcinka Luboń – Poznań 
(0% planowane zakończenie 18 grudnia 2014 r.); toru 1 stacji Luboń 
(0%, 30 czerwca 2015 r.); toru 2 stacji Czempiń (0%, planowane zakończenie 30 
czerwca 2015 r.). Na kontrakcie srk wykonano: opracowanie dokumentacji 
projektowej i złożenie wniosków o pozwolenie na budowę (100%) termin 
zakończenia 26 kwietnia 2013 r.; zabudowę samoczynnej blokady liniowej tor 1 i 2 
odcinek Czempiń – Mosina planowany termin 31 sierpnia 2015 r. Częściowo 
wykonano zabudowę samoczynnych blokad liniowych: (tor 2 odcinka Czempiń – 
Mosina 40%, termin zakończenia 31 grudnia 2013 r.; tor 1 i 2 odcinka Czempiń – 
Mosina 80%, termin zakończenia 30 maj 2014 r.). Częściowo wykonano budowę 
urządzeń ssp (3 szt. z 37,5% zaawansowania, z terminem zakończenia 
25 października 2013 r.; 1 szt. zaawansowanie 50%, termin zakończenia 30 maja 
2014 r. Przy planowanej wartości kosztorysowej inwestycji (netto) 1.040.375,1 tys. 
zł, nakłady łączne poniesione do 31 maja 2015 r., po uwzględnieniu refinansowania 
ze środków UE, wynosiły 271.656,4 tys. (26,1%). W wyniku oględzin 
przeprowadzonych w toku kontroli NIK stwierdzono prowadzenie robót budowlanych 
jedynie na stacji Czempiń i stacji Luboń. Na pozostałych etapach projektu robót nie 
prowadzono. Pomimo upływu terminu zakończenia budowy (12 czerwca 2015 r.) nie 
zakończono budowy m.in.: przejazdu kolejowego w km 131,670; stacji Czempiń; 

                                                      
34 Opinia Instytucji Zarządzającej została wyrażona w piśmie nr DWP-VII-1.433.6.2013 z 19 marca 2015 r. 
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stacji Luboń; przejścia podziemnego pod torami w km 141,679; przejazdu 
kolejowego przy stacji Mosina; wiaduktu kolejowego w km 160,857 i przejazdu w km 
149,617.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 696, 700-701, 760-764) 
W dniu 7 listopada 2013 r. Wykonawca kontraktu torowego wniósł ostateczne 
roszczenia czasowe i finansowe (976,2 tys. zł) nr 5 – dotyczące zwłoki 
zamawiającego w przekazaniu placu budowy oraz pozwolenia na budowę toru nr 2 
szlak Czempiń – Mosina. Inżynier projektu odpowiadając 28 listopada i 31 grudnia 
2013 r. oraz 3 marca 2014 r. odrzucił roszczenia.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 555, 696) 
Rozpoczęcie robót nastąpiło 13 marca 2013 r. zaś faktyczne prace rozpoczęto 
16 kwietnia 2013 r. Pierwszy wpis w dzienniku budowy nr 105/13 z dnia 5 kwietnia 
2013 r. dotyczył zewnętrznych sieci i instalacji. Natomiast harmonogram bazowy 
robót wykonawcy zaakceptowany został 29 maja 2013 r. Zmiany 5 czerwca 2014 r. - 
na stanowisku dyrektora projektu (przebudowa układów torowych; projekt 
i zabudowa urządzeń sterowania ruchem) i dnia 1 grudnia 2014 r. - kierownika 
kontraktu (projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem) spowodowane były 
zmianami restrukturyzacyjnymi w PKP PLK S.A. od dnia 1 czerwca 2014 r. 
Przekazanie placu budowy poszczególnych obiektów udokumentowano protokołami 
kolejno w terminach od 25 marca 2013 r. do 19 grudnia 2013 r. Wykonawca 
wywiązał się z obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie, który przedłożył inżynierowi projektu pismem z dnia 26 marca 2013 r. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 471-474, 505, 703-707, 759, 759) 
Projekt nie był realizowany zgodnie z harmonogramem, z tego powodu 8 lipca 
2013 r. wydłużono zamknięcie toru nr 2 na szlaku Czempin - Mosina do dnia 
14 września 2013 r. i szlaku Luboń – Poznań do 5 września 2013 r. Przyczyną był 
brak pozwolenia na budowę. W związku z odstąpieniem od umowy w okresie 
sprawozdawczym (maj 2015 r.) wykonawca nie wykonywał robót. Wykonanie 
finansowe projektu wynosiło 260.750,6 tys. zł i stanowiło 43,2% wartości planowanej 
603.942,3 tys. zł. Stwierdzone zagrożenie terminowej realizacji inwestycji związane 
było z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą i zniszczeniem przy pracach kontraktu 
torowego infrastruktury na szlaku Czempiń – Mosina. Częste korekty 
harmonogramu kontraktu torowego spowodowały, że harmonogram kontraktu 
sygnalizacyjnego35 stał się niespójny i wymagał dostosowania do postępu prac 
torowych. Zamawiający zawarł z wykonawcą harmonogram naprawczy36 
i wystosował dziewięć wezwań do prawidłowej realizacji z zagrożeniem odstąpienia 
od umowy. Zamawiający odnotował 257 tematów roszczeniowych wykonawcy 
kontraktu torowego, z których trzy załatwiono oddalając je. Stwierdzone podczas 
odbiorów eksploatacyjnych usterki usunął dotychczasowy wykonawca, a po 
odstąpieniu od umowy, nowi wykonawcy prac budowlanych Zakład Robót 
Komunikacyjnych DOM z Poznania i Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej z Krakowa, którzy pod koniec kwietnia 2014 r. prowadzili 
prace przygotowawcze i roboty ziemne. Biuro Inwestycji PKP PLK S.A. 
przygotowało zakres rzeczowy projektu, którego nie zmieniano w toku realizacji, 
skutkiem tego nie zmieniano także zakresu finansowego projektu. Nierealizowanie 
harmonogramu robót, niedysponowanie wystarczającym potencjałem osobowym 
i sprzętowym oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, a także 
niezgodność robót ze STWiORB stanowiły podstawę wstrzymania prac torowych 
i wszczęcia nowych procedur przetargowych na torowy zakres robót. Skutkiem tego, 

                                                      
35 Przyjęty 10 stycznia 2013 r. 
36 16 września 2014 r. 
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planowany termin zakończenia projektu: 12 czerwca 2015 r., zmieniono na 
31 grudnia 2016 r.   

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 471-474, 505, 597-604, 704-705, 745-753, 757-
758, 759) 

Konsekwencją nieterminowej realizacji projektu było odstąpienie od umowy 
z wykonawcą kontraktu torowego. Dla sprawnego wznowienia robót, zamawiający 
podzielił pozostały do realizacji zakres robót, na:  

- wykonanie robót związanych z usprawnieniem ruchu kolejowego na stacji Luboń 
z wykonawcą, wyłonionym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP 
PLK S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma 
zastosowania ustawa pzp – uchwała nr 163/2015 Zarządu z dnia 10 marca 2015 r. 
(obecnie trwają roboty budowlane), 

- wykonanie robót związanych z usprawnieniem ruchu kolejowego na stacji Czempiń 
z wykonawcą wyłonionym zgodnie z ww. Regulaminem - uchwała Zarządu nr 
164/2015 z dnia 10 marca 2015 r. (obecnie trwają roboty budowlane), 

- budowę trzech obiektów w km 160,857; 155,170; 145,650, które wyodrębniono do 
osobnego postępowania – uchwała Zarządu nr 105 z 17 lutego 2015 r. (po otwarciu 
ofert w dniu 20 maja 2015 r. wezwano oferentów do uzupełnienia dokumentów, 

- kontynuację robót modernizacyjnych (od stacji Mosina do południowej głowicy 
stacji Luboń) – uchwała Zarządu nr 106 z 17 lutego 2015 r. (otwarcie ofert 3 
czerwca 2015 r.), 

- wykończeniowe roboty modernizacyjne (dokończenie modernizacji stacji Czempiń, 
szlaków Czempiń – Mosina oraz Luboń – Poznań) – uchwała Zarządu nr 106 
z 17 lutego 2015 r. (dnia 1 czerwca 2015 r. otwarcie ofert – oczekiwanie na 
wyjaśnienia wykonawców). 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 704-706) 
W imieniu zamawiającego, monitoring jakości robót prowadził Inżynier projektu. 
Inwestor zawarł także umowę37 na wykonanie badań laboratoryjnych materiałów 
budowlanych znajdujących się na placu budowy38. Jakość robót była sprawdzana na 
bieżąco przez Inżyniera projektu. Dodatkowo wykonawca dokonywał części swoich 
badań w obecności Inżyniera lub jego personelu. Inżynier projektu prowadził także 
kontrolę stanu zatrudnienia personelu i zaangażowania sprzętowego na budowie.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 754-756) 
Inwestor zapewnił terminowe przeprowadzanie odbiorów robót przez Inżyniera, co 
pozwoliło na dokonywanie terminowych płatności. W dziennikach budowy 
dokumentowano rozpoczęcie robót, odbiory robót budowlanych ulegających 
zakryciu, sprawdzenie jakości wykonanych robót, uczestnictwo w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, potwierdzanie faktycznie wykonanych 
robót. Comiesięczne fakturowanie robót zapewniło terminowość płatności dla 
wykonawcy. Zakończone budowy obiektów po skontrolowaniu przez WINB 
oddawano do użytkowania. W dziennikach budów prawidłowo dokumentowano 
przebieg procesu budowlanego.   

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 3-4, 20, 40, 68, 754-756, 759) 
W wyniku odstąpienia od umowy z wykonawcą kontraktu torowego nie uzyskano 
planowanych efektów, bowiem nie zakończono procedur umożliwiających 
osiągnięcie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h i 120 km/h w ruchu 
towarowym oraz nacisku na oś 221 kN; nie spełniono również wymagań 

                                                      
37 Umowa pomiędzy PKP PLK S.A. a GDDKiA Oddział w Poznaniu (przekazanie umowy 16 grudnia 2013 r.). 
38 W dniu 20 lutego 2014 r. wysłano pierwsze zlecenie. 
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interoperacyjności kolei we Wspólnocie Europejskiej39, m.in. dotyczących 
zwiększenia prędkości na przejazdach jednopoziomowych, poprawy jakości 
przewozów i wzrostu efektywności wykorzystania linii kolejowej, ograniczenia 
uciążliwości dla środowiska naturalnego, zmniejszenia kosztów bieżącego 
utrzymania infrastruktury technicznej, poprawy oferty przewozowej oraz wzrostu 
bezpieczeństwa ruchu.   

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 488, 493) 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził 10 kontroli 
obowiązkowych w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, w wyniku których 
uzyskano wymagane decyzje - pozwolenia na użytkowanie kontrolowanych 
obiektów budowlanych. Ponadto WINB przeprowadził 5 kontroli nieobowiązkowych, 
w wyniku których nie stwierdzono braku wymaganych pozwoleń budowlanych 
niezbędnych do realizacji kontrolowanych obiektów. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 755-756, 782-798) 

III. Projektowane docelowe efekty realizacji inwestycji na linii kolejowej nr 272 
obejmowały: przywrócenie prędkości rozkładowej V=120 km/h dla pociągów 
pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych; przywrócenie dopuszczalnego 
nacisku osi na tor do 221 kN; skrócenie czasu jazdy; przywrócenie przepustowości 
linii kolejowej; poprawa bezpieczeństwa; likwidacja ograniczeń prędkości jazdy 
pociągów; utrzymanie parametrów eksploatacyjnych i zmniejszenie kosztów 
utrzymania infrastruktury; poprawa oferty przewozowej dla przewozów towarowych 
i pasażerskich.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 428, 841) 
Rozpoczęcie robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 nastąpiło po protokolarnym 
przekazaniu Wykonawcom placu budowy40. Dla realizowanych inwestycji 
prowadzone były dzienniki budowy, w których prawidłowo dokumentowano 
poszczególne procesy budowlane, w tym m. in. rozpoczęcie robót, odbiory robót 
budowlanych ulegających zakryciu, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 
kontrole jakości wykonania robót. Pierwszych wpisów w dziennikach budowy, 
dokonali kierownicy budów. Dotyczyły one szkolenia BHP pracowników. Roboty 
prowadzone były na podstawie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 
pociągów, dokumentacji wykonawczej, zatwierdzonego harmonogramu robót 
i regulaminu organizacji robót. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 216-226, 619-621, 900-904, 1170-1188, 393-417, 
667-687, 1323-1335) 

WPIK poz. 50: w poprzedniej strukturze organizacyjnej (przed 1 czerwca 2014 r.), 
projekt był prowadzony przez Zespół pod kierownictwem zastępcy dyrektora 
Oddziału. Od 1 czerwca 2014 r. projekt został przypisany do realizacji Zespołowi 
IRR5/1, pod kierownictwem dyrektora projektu oraz kierownika kontraktu. Faktyczne 
przekazanie realizacji projektu pomiędzy dyrektorami nastąpiło 10 czerwca 2014 r. 
WPIK poz. 118: w obu strukturach organizacyjnych realizację inwestycji prowadziła 
ta sama pracownica, przy czym na Kierownika kontraktu powołana została, po 

                                                      
39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we 
Wspólnocie. 
40 WPIK poz. 50: w dniach od 6 marca do 4 kwietnia 2014 r. odcinka od km -0,343 do km 25,680 i w dniu 18 czerwca 2014 r. 
odcinka od km 25,680 do km 59,710. Teren przekazano Wykonawcy przy udziale Inżyniera: Ekocentrum sp. z o.o. 
z Wrocławia. WPIK poz. 118: w dniu 6 czerwca 2014 r., od km. 59,710 do km 70,562. Zamawiającego reprezentowało 4 
inspektorów nadzoru oraz 5 maja 2015 r. odcinka Antonin-Ostrów Wielkopolski. WPIK poz. 106: w dniu 26 czerwca 2014 r., od 
km 166,653 do km. 181,781. Zamawiającego reprezentowało 5 inspektorów nadzoru oraz w dniu 22 maja 2015 r., od km 
181,781 do km 185,704. Zamawiającego reprezentowali: kierownik i asystent kontraktu oraz 3 inspektorów nadzoru. WPIK 
poz. 113: 4 listopada 2014 r., most na rzece Warcie w 196,254 km. Zamawiającego reprezentowali kierownik i asystent 
kontraktu oraz 4 inspektorów nadzoru. W dniu 17 listopada 2014 r., stacja Poznań Starołęka. Zamawiającego reprezentowali 
kierownik i asystent kontraktu oraz 3 inspektorów nadzoru.  



 

20 

reorganizacji 1 czerwca 2014 r. WPIK poz. 106 i 113: realizacja tych inwestycji 
prowadzona była przez PKP PLK SA CRI Oddział w Poznaniu, Dział Realizacji 
Inwestycji. Po reorganizacji odpowiedzialnym za realizację obu inwestycji został 
kierownik kontraktu. Przekazywanie kompetencji w zakresie realizacji inwestycji nie 
miało wpływu na wykonanie zadań.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 6, 452-458, 891-893) 
Inwestor dysponował terenem koniecznym dla realizacji inwestycji na linii kolejowej 
nr 272. Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programu 
Funkcjonalno Użytkowego (WPIK poz. 50) dla odcinka Kluczbork – Ostrzeszów 
rozpoczęto 23 lipca 2012 r., a zakończono 20 czerwca 2013 r., a (WPIK 118) dla 
odcinka Ostrzeszów – Antonin odpowiednio 16 grudnia 2013 r. - 29 stycznia 2014 r. 
natomiast dla odcina Antonin – Ostrów Wielkopolski odpowiednio 14 grudnia 2014 r. 
– 8 lutego 2015 r. Inwestycja realizowana w linii kolejowej nr 272 od Kluczborka do 
Ostrowa Wielkopolskiego prowadzona była w systemie „projektuj i buduj”. Formułę 
tę wybrano dla szybszego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Natomiast 
inwestycja obejmująca odcinek od km 131,500 do przebudowy mostu stalowego na 
rzece Warcie w km 196,254 (WPIK poz. 106 i 113) realizowana była w systemie 
„projektuj”. Dokumentację projektową dla ww. inwestycji opracowywało BPK POLA 
z Legnicy41, Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania42 oraz Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska43. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 7, 430, 837, 1464, 1477) 

Inwestor posiadał umowy umożliwiające realizację inwestycji44. W umowach 
znajdowały się zapisy zabezpieczające interesy Inwestora dotyczące m.in. 

                                                      
41 Dla odcinka od km 131,500 do km 133,918 i od km 150,180 do km 166,653 za 810 tys. zł, umowa z dnia 2 kwietnia 2012 r., 
realizacja umowy zakończona 31 marca 2013 r. oraz dla odcinka od km 166,653 do km 177,170 za 400 tys. zł, umowa z dnia 
24 sierpnia 2012 r., realizacja umowy zakończona 28 grudnia 2012 r.  
42 Dla odcinka od km 177,170 do km 181,781 za 192 tys. zł, umowa z 21 września 2012 r., realizacja umowy zakończona 28 
grudnia 2012 r.  
43 Dla odcinka od km 181,781 do km 200,524, za 1.496,5 tys. zł netto (brutto 1.840,7 tys. zł), umowa z dnia 11 stycznia 2013 
r., zakończona realizacja umowy w dniu 31 paździer4nika 2014 r. oraz zamówienie z wolnej ręki na likwidację wiaduktu w km 
198,431, umowa z 18 października 2013 r. na kwotę netto 92,3 tys. zł (brutto 113,5 tys. zł), zrealizowana w dniu 31 marca 
2014 r.  

44 Dla WPIK poz. 50: - nr 90/107/001/14/I z 30 stycznia 2014 r. (PORR POLSKA) na zaprojektowanie i wykonanie robót w 
ramach projektu POIiŚ 7.1.79 pn. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork-Ostrzeszów, wartość 204.540 tys. zł, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2015 r.; nr 
90/107/002/14/Z/I z 5 lutego 2014 r. za nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera, wartość 1.086,8 tys. zł, nr 90/107/0004/14/Z/I z 
19 lutego 2014 r. za działania informacyjne i promujące dla projektu POIiŚ, wartość 115,7 tys. zł, nr 90/107/0008/13/Z/I z 17 
czerwca 2013 r. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu POIiŚ, wartość 289 tys. zł. Dla WPIK poz. 
118: nr 90/107/0019/14/Z/I z 15 kwietnia 2014 r. z Wykonawcą robót InfraSILESIA SA, na kwotę 24.393,4 tys. zł brutto 
(19.832,1 tys. zł + VAT 4.561,4 tys. zł), z terminem realizacji inwestycji do 1.12.2014 r. Inwestycja zakończona; nr 
90/107/0044/14/Z/I z 26 września 2014 r. na roboty uzupełniające z tym samym wykonawcą, na kwotę netto 118,4 tys. zł netto, 
z terminem realizacji zadania do 15.12.2014 r. Zrealizowana; dnia 3 czerwca 2014 r. zawarte zostały umowy: na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na kwotę 36 tys. zł netto i pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży 
mostowej na kwotę 13,5 tys. zł.; nr 90/107/0029/15/Z/I z 22 kwietnia 2015 r. na kwotę netto 28.872 tys. zł. Umowa w trakcie 
realizacji. Dla WPIK poz. 106: nr 90/107/002/13/Z/I z 28 maja 2013 r., na kwotę 57.179,5 tys. zł brutto (netto 46.487,4 tys. zł), 
zawarta z NDI SA z Sopotu, z terminem realizacji do 5 grudnia 2013 r., zakończona odbiorem robót 10 grudnia 2013 r. 
(protokół nr 29/2013): nr 90/107/0028/13/Z/I z 19 listopada 2013 r., (roboty uzupełniające), na kwotę 796,6 tys. zł brutto (netto 
647,6 tys. zł), zawarta z NDI SA Sopot, z terminem realizacji 7 grudzień 2013 r., zakończona odbiorem robót 10 grudnia 2013 
r. (protokół nr 29/2013); nr 90/107/0028/14/Z/I z 5 czerwca 2013 r., na kwotę 55.961,7 tys. zł brutto (netto 45.497,4 tys. zł), 
zawarta z NDI SA Sopot, z terminem realizacji zadania 31 października 2015 r. (w trakcie realizacji) i nr 90/107/0055/14/Z/I z 
24 listopada 2013 r., (roboty uzupełniające), na kwotę 263,6 tys. zł brutto (netto 214,3 tys. zł), zawarta z NDI SA Sopot, z 
terminem realizacji 30 listopada 2014 r.: z 12 września 2013 r., na kwotę 206,64 tys. zł brutto (netto 168,0 tys. zł), zawarta z 
EMKA Poznań, z terminem realizacji zadania do 4 listopada 2013 r., zakończona odbiorem robót 4 listopada 2013 r. (protokół 
nr 18/2013). Przedmiotem umowy było wykonanie odwodnienia podtorza w torze nr 1 poprzez zabudowanie drenokolektora Ø 
400 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi od km 146.450 do km 146,550 i od km 146,570 do km 146,750. Dla WPIK poz. 
113: nr 90/107/0035/14/Z/I z 23 lipca 2013 r. z firmą STRABAG, za kwotę 18.646 tys. zł brutto (w tym netto 15.159,3 tys. zł + 
VAT 3.486,7 tys. zł) z terminem realizacji do 5.12.2014 r.: nr 90/107/0016/13/Z/I 26 sierpnia 2013 r. z firmą „ALUSTA” za 
15.208,3 tys. zł brutto (w tym netto 12.364,5 tys. zł + 2.843,8 tys. zł) z terminem realizacji do 5.12.2013 r. oraz umowa na 
roboty uzupełniające nr 90/107/0029/13/Z/I z 19 listopada.2013 r. z terminem realizacji do 7.12.2013 r. za 2.528,9 tys. zł brutto 
(w tym 2.056 tys. zł netto + VAT 472,9 tys. zł): nr 90/107/0051/14/Z/I z 22 października 2014 r. z firmą ALUSTA za 20.696,1 
tys. zł brutto (w tym netto 16.826,1 tys. zł + VAT 3.870 tys. zł) z terminem realizacji do 30.11.2015 r.: nr 90/107/0053/14/Z/I z 
12 listopada 2014 r. z firmą INFRAKOL za 9.071,1 tys. zł brutto (w tym netto 7.374,9 tys. zł + VAT 1.696,2 tys. zł) z terminem 
realizacji do 30 września 2015 r. i umowa na roboty dodatkowe polegające na rozbiórce starych fundamentów z dnia 19 maja 
2015 r. za 14,8 tys. zł brutto (12 tys. netto + VAT 2,8 tys. zł) z terminem realizacji 30 maja 2015 r.: nr 90/107/0034/15/Z/I z 18 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kar umownych, kar pieniężnych. 
Inwestor zapewnił terminowe dokonywanie odbiorów robót. W trakcie realizacji 
inwestycji odbywały się spotkania Rady Budowy. Z protokołów wynika, że omawiany 
był zakres prac wykonanych od poprzedniego spotkania Rady, jak również 
wskazywano harmonogram prac do wykonania, do następnego spotkania Rady. 
Ponadto wskazywano na bieżące utrudnienia w realizacji zadania, np. na możliwość 
przekroczenia terminu umownego z powodu niewywiązania się dostawcy urządzeń 
srk (ssp kat. B).  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 266-286, 312-345, 502-531, 555-582, 624-635, 
773-804, 969-995, 1006-1011, 1023-1048, 1082-1104, 1196-1212, 1219-1228, 

1240-1272, 1292-1306, 1319-1322) 
W wyniku realizacji zakończonych umów z Wykonawcami uzyskano planowane 
efekty oraz osiągnięcie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h i 80 km/h 
w ruchu towarowym oraz nacisku na oś 221 kN. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 216-226, 636-666, 905-968, 1410-1422) 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził w dniu 8 czerwca 
2015 r. kontrolę robót budowlanych na linii 272 (poz. 118 WPIK), w zakresie 
skrzyżowania z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 400, DN 500, DN 700 
w miejscowości Janków Przygodzki. WINB ustalił (wg oświadczenia kierownika 
budowy), że zamiar prowadzenia robót zgłoszony został do Wojewody 
Wielkopolskiego w dniu 18 maja 2015 r., który wydał zaświadczenie o niewniesieniu 
sprzeciwu w dniu 3 czerwca 2015 r., a rozpoczęcie robót miało miejsce ok. 28 maja 
2015.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 449-451) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
II. 1. Nie zakończono inwestycji (linia 271), do dnia 12 czerwca 2015 r. z uwagi na 
odstąpienie od umowy, a faktyczne zakończenie projektu przewiduje się na 
31 grudnia 2016 r. Z początkowej wartości kosztorysowej inwestycji wynoszącej 
940.159,1 tys. zł, na dzień kontroli zrealizowano około 336.384 tys. zł. Plan 
i wykonanie nakładów inwestycyjnych (netto) w poszczególnych latach nie były 
realizowane. Ustalono, że do Zamawiającego zgłosiło się 27 podwykonawców 
z roszczeniami na łączną kwotę 15.743,9 tys. zł. Na dzień kontroli Zamawiający 
wypłacił podwykonawcom należności w łącznej kwocie 2.114,9 tys. zł i proceduje 
kolejne roszczenia podwykonawców. W konsekwencji napływających roszczeń 
podwykonawców Zamawiający, w celu ich zabezpieczenia wstrzymał płatności 
Wykonawcy z trzech faktur na łączną kwotę brutto 15.549,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 765-769) 

II. 2. Nie realizowano projektu linii kolejowej nr 271 zgodnie z harmonogramem, 
z tego powodu 8 lipca 2013 r. wydłużono zamknięcie toru nr 2 na szlaku Czempin - 
Mosina do dnia 14 września 2013 r. i szlaku Luboń – Poznań do 5 września 2013 r. 
Przyczyną był brak pozwolenia na budowę. Konsekwencją nieterminowej realizacji 
projektu było odstąpienie od umowy z Wykonawcą kontraktu torowego. Dla 
sprawnego wznowienia robót Zamawiający podzielił pozostały do realizacji zakres 
robót, na kolejne mniejsze zakresy. W związku z nieterminową realizacją inwestycji, 
uruchomiono gwarancję należytego wykonania umowy na kwotę 33.065,4 tys. zł. 
PKP PLK S.A. jest w trakcie procedowania „fazowania” projektu i objęcia go 

                                                                                                                                       
maja 2015 r. z firmą NDI, za 16.791,2 tys. brutto (w tym 13.651,4 tys. zł netto + VAT 3.139,8 tys. zł) z terminem realizacji do 
15.12.2015 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dofinansowaniem w nowej perspektywie. Ze wstępnej analizy wynika, że koszty 
realizacji inwestycji mogą wzrosnąć o około 354 mln zł netto.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 471-474, 505, 597-604, 704-705, 745-753, 
757-758, 759) 

III. 3. W przedłożonym kontrolującym tomie III SIWZ, PFU na wykonanie 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 w torze 1, 
określono realizację zadania na odcinku Ostrzeszów – Antonin od km 59,710 do km 
70,000. W opisie przedmiotu zamówienia45 zawarto ponadto zapis, z którego 
wynika, że: „w ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. 
wszystkich przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji zadania. Dotyczy to 
urządzeń podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych takich jak: 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, energetyki, rurociągów dla 
różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na prawidłową realizację 
zadania”. W ogłoszeniu, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano z kolei odcinek 
od km 59,710 do km 70.562. Załącznik nr 1 do umowy46 z wykonawcą zawiera 
zapisy: „Kompleksowe usunięcie kolizji urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
i telekomunikacji oraz zabudowa kontroli nie zajętości torów i rozjazdów (licznik osi) 
st. Antonin”.  

Stacja Antonin znajduje się w km 70.562, a nastawnia Antonin, do której 
poprowadzono kable i zamontowano monitory do obserwacji rozjazdu, znajduje się 
w km 70.850, czyli poza, określonym w SIWZ, odcinkiem objętym zamówieniem 
podstawowym.  

Zamówienia uzupełniającego47 dotychczasowemu wykonawcy udzielono na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp. Wskazać należy, że dla stosowania art. 67 ust. 1 
pkt 6 pzp niezbędna jest zgodność przedmiotu zamówienia podstawowego 
i uzupełniającego.  

Zastępca Dyrektora, wyjaśniając dlaczego do udzielenia zamówienia 
uzupełniającego zastosowano ww. przepis, skoro zamówienie podstawowe 
obejmowało wykonanie robót budowlanych na odcinku do km 70.000 podał, że 
wskazany przepis zastosowano prawidłowo, gdyż: podstawowe zamówienie 
przewidywało zabudowę słupów z kamerami TVU i zabudowę urządzeń wizualnej 
kontroli strefy przejazdu pociągu. Zamówienie uzupełniające również obejmowało 
taki zakres. Zdaniem składającego wyjaśnienia, lokalizacja kamer do obserwacji 
rozjazdów nie wychodzi poza zakres zamówienia podstawowego, tj. km 70,000, 
a podgląd z kamer jest na st. Antonin (km 70.850).   

W ocenie NIK, zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp przy udzielaniu 
zamówienia uzupełniającego było nieprawidłowe, ponieważ nie spełniono warunku, 
zgodności z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia 
uzupełniającego zrealizowanego w km 70,850 wykraczał poza, określony 
kilometrażem, przedmiot zamówienia podstawowego (km 70,000 z SIWZ). 
Zauważyć jednak należy, że wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 469-495, 501, 531, 559, 861) 

III. 4. W 2014 r. wydatkowano kwotę 118,4 tys. zł netto (145,6 tys. zł brutto) za 
zamontowanie 2 kamer przy rozjeździe Antonin, z których podgląd widoczny 
powinien być w nastawni Antonin, na zamontowanych tam monitorach. W dniu 
8 lipca 2014 r., w trakcie oględzin, stwierdzono, że od 25 czerwca 2015 r. kamery 

                                                      
45 Rozdział 4.5 „Opis robót budowlanych”, pkt 12.  
46 nr 90/107/0019/14/Z/I z 15 kwietnia 2014 r., pkt 19 i 20 załącznika nr 1. 
47 Umowa z 26 września 2014 r. na kwotę brutto 145,6 tys. zł, netto 118,4 tys. zł. 



 

23 

były uszkodzone (z ustnych wyjaśnień pracownika nastawni wynikało, że są one 
awaryjne). Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że kamery SKP służą do stwierdzenia 
końca pociągu, a ich prawidłowe działanie ma wpływ na regularność kursowania 
pociągów i zostały zainstalowane z założeniem poprawienia regularności 
kursowania pociągów, mając wpływ na zwiększenie przepustowości linii. Zdaniem 
NIK, brak obserwacji końca pociągów przy rozjeździe zagraża zarówno 
bezpieczeństwu osób jak i stwarza ryzyko powstania znacznej szkody w mieniu. 
W sytuacji, gdy kamery zostały zainstalowane z założeniem poprawienia 
regularności kursowania pociągów, co ma wpływ na zwiększenie przepustowości 
linii, a są uszkodzone, to nie spełniają również w tym zakresie swojego zadania. 
Aktualnie sprzętem administruje PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie 
Wielkopolskim.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 555-585, 826-833, 861, 862) 

III. 5. SIWZ, dla przetargu nieograniczonego obejmowała zadanie pn. „Wykonanie 
robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami 
towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki - Poznań Krzesiny od km 186.084 do km 
192.864”. W dniu 19 listopada 2013 r. zawarto umowę48 ze Spółką Alusta S. A., 
w ramach zamówienia uzupełniającego, na kwotę 2.528,9 tys. zł brutto (2.056 tys. zł 
netto), której przedmiotem (§ 1 umowy) było „wykonanie robót budowlanych 
związanych z wymianą nawierzchni kolejowej: stacja Krzesiny od km 191.152,04 do 
km 190.898 wraz z rozjazdem nr 1; stacja Gądki od km. 185.704,09 do km 186.084”. 
Zastępca Dyrektora wyjaśniając, dlaczego:  

a) udzielono zamówienia uzupełniającego temu samemu Wykonawcy, skoro 
zamówienie uzupełniające wykroczyło poza zakres kilometrowy (od km 185.704) 
zamówienia podstawowego (od km 186.084 do 192.864); 

b) zamówieniem uzupełniającym objęto stację Krzesiny, skoro w SIWZ, w pkt 1 
„Opis przedmiotu zamówienia”, ppkt 1.1, dla przetargu nieograniczonego 
obejmującego wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych 
z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki - 
Poznań Krzesiny od km 186.084 do km 192.864”, postanowiono, że „Przedmiotem 
niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą 
nawierzchni na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, szlak Gądki – Poznań 
Krzesiny i stacja Poznań Krzesiny tor nr 1 od km 186.084 do km 192.864 wraz 
z torem nr 2 na długości peronu od km 191.498 do km 192.037 wraz z robotami 
towarzyszącymi” podał, że zakres robót do realizacji od km 186,084 do km 190,898 
został przyjęty według kilometrów odcinka Gądki – Poznań Krzesiny, w oparciu 
o oszacowanie ich wartości i możliwości sfinansowania w ramach kwoty wskazanej 
w uchwale nr 479/2013 Zarządu PKP PLK SA z dnia 4 czerwca 2013 r. i tak 
określony zakres robót był wskazany w SIWZ w przedmiarze robót, dokumentacji 
projektowej, opisie przedmiotu zamówienia (tom III SIWZ) i harmonogramie 
zamknięć torowych i na taki zakres zawarto umowę podstawową w dniu 26 sierpnia 
2013 r. Ponadto wyjaśnił, że zamówienie uzupełniające, zgodnie z ustawą pzp, 
polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a rozpoczęcie robót od 
km 185,704 było konieczne z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa zakładała 
rozpoczęcie wymiany nawierzchni, od strony stacji Gądki, w środkowej części łuku, 
co jest niewłaściwe. Pierwotnie, w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego 
zakres tych robót został niewłaściwie ujęty. Dyrektor podał, że zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia podstawowego i uzupełniającego, nie były powtarzane 
roboty na stacji Krzesiny, ponieważ przedmiot zamówienia podstawowego 

                                                      
48 nr 90/107/0029/13/Z/I  
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obejmował roboty od km 186,084 do km 190,898, a zamówienia uzupełniającego 
w zakresie stacji Krzesiny od km 191,152 do km 190,898 wraz z rozjazdem nr 1.   

Powyższe wyjaśnienia potwierdzają ustalenia kontroli wskazujące na zaistnienie 
stwierdzonej nieprawidłowości. W ocenie NIK, zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy pzp przy udzielaniu zamówienia uzupełniającego było nieprawidłowe, 
ponieważ w omawianym zakresie nie zachodzi zgodność przedmiotu zamówienia 
uzupełniającego z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie 
uzupełniające realizowano w km 185,704 i od km 191,152, podczas gdy zakres 
przedmiotu zamówienia podstawowego obejmował odcinek od km 186,084.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 1213-1228, 1511, 1512) 
I. 1. W toku oględzin inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 356 Etap 
IA, przeprowadzonych 9 lipca 2015 r., stwierdzono, że nie są one wykonywane 
zgodnie z terminami podanymi w harmonogramach z 5 września 2014 r. oraz 
w harmonogramach z 22 stycznia 2015 r.49. Zadanie polegające na montażu 
i uruchomieniu urządzeń ssp na dziewięciu przejazdach kolejowych50, nie było 
zakończone, pomimo, że jego realizację zaplanowano początkowo do 31 maja 
2015 r. (wg harmonogramów z 5 września 2014 r.), a następnie do 30 czerwca 
2015 r. (wg harmonogramów z 22 stycznia 2015 r.). Na wszystkich dziewięciu 
przejazdach zamontowane były kontenery przeznaczone do instalowania 
wewnętrznych urządzeń ssp, a tylko na trzech przejazdach zamontowane były 
sygnalizatory świetlne i napędy rogatkowe51. Kierownik kontraktu, jako przyczynę 
przesuwania terminów wykonania ww. zadania, podał konieczność powiązania 
urządzeń ssp z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym LCS w Wągrowcu. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 39-41, 52-63, 1036-1047, 1364-1367) 
Budynek nastawni (PW1) w 1,060 km linii kolejowej nr 356, przy ul. Bałtyckiej 
w Poznaniu, nie został wyburzony i nie postawiono nowego budynku, pomimo, że 
demontaż nastawni zaplanowano początkowo w okresie od 1 marca 2015 r. do 
31 marca 2015 r., a budowę nowej nastawni od 1 marca 2105 r. do 30 kwietnia 2015 
r. (wg harmonogramów z 5 września 2014 r.). Następnie terminy te zostały 
przesunięte o trzy miesiące w następujący sposób: demontaż istniejącej nastawni 
w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., a budowa nowej nastawni od 
1 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. (wg harmonogramów z 22 stycznia 2015 r.). 
Kierownik kontraktu, jako główną przyczynę przesuwania terminów wykonania ww. 
zadania, podał uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w dniu 19 czerwca 2015 r. 
(decyzja nr 171/15 z 19 czerwca 2015 r.). Wykonawca złożył wniosek dopiero 
15 maja 2015 r, co w ocenie NIK nie gwarantowało wykonania zadania w terminach 
podanych w ww. harmonogramach. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 39-41, 52-63, 1036-1047, 1364-1367) 
Budowa nowych przystanków osobowych (Przebędowo i Łopuchowo Osiedle) nie 
była ukończona, pomimo, że zadanie to początkowo zaplanowano wykonać do 
30 kwietnia 2015 r. (wg harmonogramów z 5 września 2014 r.), a następnie do 
31 maja 2015 r. (wg harmonogramów z 22 stycznia 2015 r.). Budowa przystanków 
osobowych była na etapie wykonywania jednokrawędziowych peronów - 
w Przebędowie płyty ułożone na ok. 30 m odcinku peronu, a w Łopuchowie na całej 
długości peronu. Kierownik kontraktu, jako główną przyczynę przesuwania terminów 
wykonania ww. zadania, podał uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w dniu 
8 maja 2015 r. (decyzja nr 64/15 z 8 maja 2015 r.). Kierownik kontraktu wyjaśnił, że 
zmiana harmonogramów wynikała z procedur uzyskania poszczególnych decyzji 

                                                      
49 Zgodnie z subklauzulą 8.3. umowy nr 90/107/0038/14/Z/I z 8 sierpnia 2014 r., wykonawca jest zobowiązany przedkładać 
skorygowany (aktualny) harmonogram rzeczowo – finansowy, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie się niespójny 
z faktycznym postępem robót lub ze zobowiązaniami wykonawcy. 
50 W 3,695, 11,483, 18,280, 19,292, 25,516, 29,360, 32,612, 38,521 i 39,636 km linii kolejowej nr 356. 
51 W 3,695, 19,292 i 25,516 km linii kolejowej nr 356. 
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administracyjnych, m.in. decyzji nr 9/2015 z 18 lutego 2015 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego otrzymanej w dniu 18 lutego 2015 r. Wykonawca złożył 
wnioski o wydanie ww. decyzji dopiero odpowiednio 3 kwietnia 2015 r. oraz 
9 grudnia 2014 r. - wniosek z brakami formalnymi wymagającymi uzupełnienia. 
Okoliczności te, w ocenie NIK, zwiększają ryzyko niewykonania zadania 
w terminach podanych w ww. harmonogramach. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 39-41, 52-63, 1036-1047, 1364-1367) 
Zadanie realizowane na stacji Wągrowiec nie zostało ukończone w terminie do 
30 czerwca 2015 r., a budowa zadaszenia na peronie nr 2 do 31 maja 2015 r. (wg 
harmonogramów z 5 września 2014 r. i 22 stycznia 2015 r.). W wyjaśnieniach 
odnośnie podania powodów przesuwania terminów wykonania ww. zadania, 
kierownik kontraktu nie podał przyczyn tego stanu. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 39-41, 52-63, 1036-1047, 1364-1367) 
NIK zwraca uwagę, że podane w wyjaśnieniach powody braku realizacji 
poszczególnych inwestycji w zaplanowanych terminach, nie mogą stanowić 
usprawiedliwienia dla niewykonywania robót budowlanych przez wykonawcę 
zgodnie z terminami podanymi w zaakceptowanych harmonogramach, gdyż 
konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych, jak również konieczność 
powiązania urządzeń ssp z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym LCS 
w Wągrowcu, stanowiły przedmiot zawartej umowy na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych.  
Ponadto, możliwość aktualizowania w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
terminów poszczególnych zadań nie zwalnia Inwestora z mającej tak istotne 
znaczenie w zapewnieniu prawidłowej realizacji kontraktu, konieczności 
egzekwowania od wykonawcy zadań zgodnie z terminami przyjętymi 
w harmonogramach52. Natomiast działania Inwestora „monitorujące” przebieg robót 
budowlanych ograniczone były tylko do akceptowania kolejnych harmonogramów 
z nowymi, przesuniętymi w czasie, terminami realizacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 11-16) 

III. 2. NIK zwraca uwagę na niespójność danych oraz nazewnictwa w wytwarzanych 
dokumentach, np.: w uchwale nr 1004/2013 Zarządu PKP PLK SA z 21 listopada 
2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (…); w umowie z wykonawcą; 
w protokołach z posiedzenia ZOPI, w protokole z negocjacji wskazano odcinek 
Ostrzeszów - Antonin od km 59,710 do km 70,562, a w protokołach odbioru 
wskazywano do km 70,572. Natomiast w SIWZ, PFU określono, że rewitalizacją 
objęty będzie odcinek od km 59,710 do km. 70,000:  

SIWZ, dla przetargu nieograniczonego obejmowała wykonanie zadania pn. 
„Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami 
towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki - Poznań Krzesiny od km 186,084 do km 
192,864”, podczas gdy w § 1 umowy zawartej ze Spółką ALUSTA S. A.53 z dnia 
26 sierpnia 2013 r. zmniejszono (w odniesieniu do SIWZ), liczbę kilometrów 
przedmiotu umowy, postanawiając, że przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi 
w torze nr 1 szlak Gądki – Poznań Krzesiny od km 186,084 do km 190,898. 
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w wytwarzanych dokumentach stosowane było 
nazewnictwo w oparciu o stosowną uchwałę Zarządu, a jednocześnie w SIWZ 
nazewnictwo i kilometry były dostosowane do planowanego do wykonania zakresu 
robót. Kierownik kontraktu wyjaśniła, że w protokołach odbioru wystąpiła pomyłka 
pisarska.  

                                                      
52 Zgodnie z kartami opisu stanowisk pracy, weryfikowanie zakresu rzeczowo-finansowego kontraktu w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji kontraktu należy do zakresu zadań kierownika kontraktu, natomiast współudział w realizacji tego zadania 
przypisany jest asystentowi kierownika kontraktu. 
53 nr 90/107/0016/13/Z/I 
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(dowód: akta kontroli, tom III, str. 459, 460, 502, 503, 636-662, 853, 1512)  

W umowie nr 90/107/0016/13/Z/I z dnia 26 sierpnia 2013 r. wskazano, że obejmuje 
ona odcinek do km 192,864, a w umowie nr 90/107/0035/14/Z/I z dnia 23 lipca 
2014 r. wskazano, że obejmuje ona odcinek od km 191,185. Dyrektor wyjaśniając, 
dlaczego dwóch Wykonawców realizowało odcinek od km 191,185 do km 192,864 
podał, że wykonano wskazane w tych umowach zakresy robót zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, a zgodnie z protokołem odbioru końcowego 31/2013 roboty 
zakończono w km 191,191. Odpowiednio do konstrukcji i przebudowy Rz nr 1 
zostały wymienione podrozjazdnice drewniane na strunobetonowe, natomiast szyna 
od styku za krzyżownicą w torze nr 1 pozostała stara. W ramach umowy z 23 lipca 
2013 r. wbudowano tylko nową szynę.  
Zdaniem NIK, winno być stosowane nazewnictwo i kilometry realizowanych 
inwestycji kolejowych określone w uchwałach Zarządu, a to wyeliminuje wskazane 
wyżej (pkt III.2) uchybienia w wytwarzanych przez pracowników dokumentach 
(umowach, protokołach odbioru, itp.). Ponadto NIK zwraca uwagę na art. 140 ust. 1 
ustawy pzp, zgodnie, z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 
jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 1196-1212, 1240-1272, 1514) 

W toku kontroli stwierdzono niezrealizowanie w zakładanym terminie jednej spośród 
trzech badanych inwestycji (linia nr 271). NIK wskazuje przy tym na znaczący (o 354 
mln zł netto) prognozowany wzrost kosztów jej wykonania. Kontrola wykazała 
również naruszenie przepisów ustawy pzp w zakresie dotyczącym udzielania 
zamówień uzupełniających. 

 

4. Realizacja zadań objętych WPIK w zakresie 
gospodarnego wydatkowania środków finansowych 

I. Na przedsięwzięcie 356 Etap I poniesiono w latach 2011-2014 nakłady w łącznej 
wysokości 124.882,1 tys. zł, w tym na roboty budowlano-montażowe w wysokości 
123.452,1 tys. zł. Z budżetu Unii Europejskiej uzyskano dofinansowanie z Funduszu 
w ramach WRPO w łącznej wysokości 95.176,5 tys. zł. Nakłady sfinansowane 
z Funduszu Kolejowego wyniosły 29.133,5 tys. zł, a ze środków PKP PLK SA – 
572,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 42, 727-750) 
W wystąpieniu pokontrolnym z 26 września 2012 r., wystosowanym po kontroli 
inwestycji infrastrukturalnych w latach 2010-2012 (I półrocze), NIK oceniła 
negatywnie działania Oddziału w Poznaniu, na skutek których niezachowano 
właściwej staranności przy realizacji postępowania o zamówienie publiczne 
dotyczące przedsięwzięcia 356 Etap I, Oddział stracił część dofinansowania zadania 
ze środków Funduszu w ramach WRPO w kwocie 2.364,5 tys. zł (5% wartości 
zadania obniżona o 50%). Nieprawidłowość polegała na naruszeniu przepisu art. 40 
ust. 6 pkt 2 ustawy pzp, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i nie zawarciu w ogłoszeniu 
o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pełnej 
informacji dotyczącej sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie posiadanego przez wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia. 
Zostało to potwierdzone uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z 18 stycznia 2011 r., 
chociaż Izba, podzielając stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
uznała, że bez znaczenia w stanie faktycznym była okoliczność, że omyłka nie 
wpłynęła w żaden sposób na postępowanie przetargowe, ani na jego wynik. 
Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto umorzyła 26 października 2011 r. 
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śledztwo w sprawie utrudniania postępowania wobec stwierdzenia, że czynu tego 
nie popełniono. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1355-1357) 
Na przedsięwzięcie 356 Etap IA poniesiono w 2012 r. i w okresie 2014-2015 
(do 31 maja) nakłady w łącznej wysokości 17.706,3 tys. zł, w tym na roboty 
budowlano-montażowe w wysokości 17.233,4 tys. zł. Z budżetu Unii Europejskiej 
uzyskano dofinansowanie z  Funduszu w ramach WRPO w łącznej wysokości 
13.775,6 tys. zł. Nakłady sfinansowane z Funduszu Kolejowego wyniosły 3.885,4 
tys. zł, a ze środków PKP PLK SA – 45,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 43, 1335-1354) 
Zgodnie z aneksem pierwszym z 15 czerwca 2015 r. do umowy o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 26.732,7 
tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 
20.851,5 tys. zł, a wkład własny PKP PLK SA w wysokości 5.881,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1332-1334) 
II. Inwestor zapewnił prawidłowe i terminowe finansowanie inwestycji, nie 
ograniczające postępu robót prowadzonych przez Wykonawcę. Przyjęto 
comiesięczne fakturowanie robót udokumentowanych Przejściowym Świadectwem 
Płatności, na podstawie którego ustalano kwotę płatności na fakturze. Warunkiem 
zapłaty faktury było uiszczenie należności podwykonawcom.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 393-424, 754-755) 

W toku realizacji inwestycji, Wykonawca złożył roszczenia ostateczne, których 
Inwestor nie uznał. Roszczenia dotyczyły wydłużenia terminu realizacji inwestycji o 
32 dni zaś finansowe - kwoty 1.136.3 tys. zł (netto) i kwoty 5,4 tys. zł (netto) a także 
konsekwencji zwłoki Zamawiającego w przekazaniu placu budowy oraz pozwolenia 
na budowę tor nr 2 szlak Czempiń – Mosina na kwotę 976,2 tys. zł. Inżynier projektu 
zaopiniował złożone roszczenia ostateczne. Przyczyną roszczeń ostatecznych było 
przekazanie placu budowy na szlak Czempiń Mosina 25 marca 2013 r., tj. 6 dni po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę i 11 dni po wyznaczonym terminie rozpoczęcia 
robót. W związku z powyższym roszczenie uznano za niezasadne. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 703-704, 715-753, 754-756) 

W przypadku odbioru robót Inżynier dokonywał weryfikacji dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę, (potwierdzających realizację kontraktu 
i umożliwiających skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Inwestor terminowo 
realizował wypłaty środków z tytułu przejściowych świadectw płatności. 
W dziennikach budów wykonawca zgłaszał zakończenie robót i gotowość do 
odbioru końcowego. Do czasu zakończenia kontroli NIK, odbiór końcowy inwestycji 
nie nastąpił z uwagi na jej niezakończenie.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 701-706, 754-756)  
W umowach na realizację inwestycji zabezpieczono interesy inwestora zgodnie ze 
standardami określonymi w procedurach FIDIC (czerwony ) dla kontraktu torowego 
i w oparciu o procedurę FIDIC (żółty) dla kontraktu sygnalizacyjnego. Zamawiający 
dysponował umowami umożliwiającymi terminową realizację projektu, zawierając 
24 kwietnia 2014 r. z Krakowskimi Zakładami Automatyki S.A. dodatkową umowę na 
wykonanie i zabudowę 3 bramek sygnałowych na stacji Luboń w ramach projektu za 
kwotę 591,5 tys. zł (netto). Umowę na roboty dodatkowe przy 3 przepustach, 
usunięcie kolizji kabla 15 kV, usunięcie kolizji wodociągowej, wzmocnienie 
geokratką podtorza oraz doziarnienie gruntu podtorza zawarto z Wykonawcą 
17 kwietnia 2014 r. Na badania archeologiczne w warunkach szczególnych 
(klauzula 4.24) przewidziano zapis o wykopaliskach, znaleziskach i sposobie 
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zachowania w takiej sytuacji. Dodatkowo, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, w pozwoleniach na budowę, określił warunki wykonywania prac. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 703-704) 
III. Na realizację inwestycji w linii kolejowej nr 272 Zarząd PKP PLK S. A. zaciągał 
zobowiązania (szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione 
w przypisie)54. 
(Dowód: akta kontroli, tom III, str. 125-126, 459-460, 713-714, 898-899, 1162-1169) 

Z raportu Inżyniera dla WPIK poz. 50 z 31.05.2015 r. wynika, że wartość 
zafakturowanych robót w okresie rozliczeniowym (maj 2015 r.) wyniosła 7.481,8 tys. 
zł. Wartość robót narastająco, to kwota 145.310,2 tys. zł. Zaawansowanie robót 
narastająco wyniosło 71,04%. W WPIK poz. 118 na realizację zadania zaplanowano 
kwotę 20.000 tys. zł do poniesienia w 2014 r. Wydatkowano na zamówienie 
podstawowe kwotę 19.832,1 tys. zł; zamówienie uzupełniające 118,4 tys. zł oraz 
nadzory inwestorskie 49,5 tys. zł (razem 20.000 tys. zł). Na 2015 r. zaplanowano na 
realizację inwestycji kwotę 35.915 tys. zł. Umowa z Wykonawcą zawarta została 
22 kwietnia 2015 r. na kwotę 28.872 tys. zł netto. Od początku realizacji inwestycji 
z WPIK poz. 106, do 31 maja 2015 r. poniesione nakłady stanowiły kwotę 124.893,9 
tys. zł i stanowią one 99,2% zaawansowania finansowego (z kwoty 125.866,8 tys. 
zł). Do poniesienia pozostały nakłady w kwocie 972,9 tys. zł. Od początku realizacji 
inwestycji z WPIK poz. 113, do 31 maja 2015 r. poniesione nakłady stanowiły kwotę 
47.194,5 tys. zł. Do poniesienia pozostała wg inwestora kwota 63.365,7 tys. zł. 
Asystent kierownika kontraktu wyjaśnił, że zgodnie z posiadaną wiedzą i aktualnym 

                                                      

54 WPIK poz. 50: uchwała nr 595/2013 z 17.07.2013 r. na odcinek Kluczbork-Ostrzeszów, na kwotę 222.010 tys. zł plus 
podatek VAT, w tym 213.900 tys. zł na roboty budowlane,7.920 tys. zł na nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera i 190 tys. zł na 
działania informacyjne i promujące. Sfinansowanie w latach 2014-2015 oraz w 2016 w zakresie usługi inżyniera, w tym kwota 
221.820 tys. zł z UE; 190 tys. zł – środki własne lub kredyt EBI i podatek VAT ze środków własnych. WPIK poz. 118: uchwała 
nr 1004/2013 z dnia 21.11.2013 r. na zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń pieniężnych spółki, których wartość nie 
przekroczy kwoty netto 20.000 tys. zł, zwiększonej o należny podatek VAT, poprzez zawarcie umów na wykonanie 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich na linii nr 272 w torze nr 1 na odcinku 
Ostrzeszów-Antonin od km 59.710 do km 70.562. Inwestycja zostanie sfinansowana z emisji obligacji w kwocie 20.000 tys. zł i 
z środków własnych w kwocie podatku VAT: uchwała nr 63/2015 z dnia 3.02.2015 r., zobowiązanie do świadczeń pieniężnych 
spółki, których wartość nie przekroczy kwoty netto 35.915 tys. zł, zwiększonej o należny podatek VAT, poprzez zawarcie umów 
na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, których wartość nie przekroczy kwoty netto 35.840 tys. zł oraz 
pełnienie nadzorów inwestorskich, których wartość nie przekroczy kwoty 75 tys. zł netto, na linii nr 272 w torze nr 1 na odcinku 
Antonin-Ostrów Wielkopolski od km 70.000 do km 85.690. Inwestycja zostanie sfinansowana w 2015 r. z emisji obligacji PKP 

PLK SA w kwocie netto 35.915 tys. zł i z środków własnych w kwocie podatku VAT. WPIK poz. 106: uchwała nr 1107/2013 z 

dnia 10 grudnia 2013 r., zobowiązanie, których wartość nie przekroczy kwoty netto 46.071,1 tys. zł, zwiększonej o należny 
podatek VAT, przez zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich na linii kolejowej 
nr 272 na odcinku Środa Wielkopolska – Kórnik od km 166.653 do km 181.781 w ramach zadania „Wymiana nawierzchni wraz 
z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań od km 131.500 do km 
181.781. Zobowiązania zostaną sfinansowane w roku 2014 w kwocie 40.829,3 tys. zł (w tym 36.654,6 tys. zł ze środków 
Funduszu Kolejowego i 4.174,7 tys. zł ze środków własnych PKP PLK SA) i w roku 2015 w kwocie 5.241,8 tys. zł (w tym 
5.241,8 tys. zł ze środków budżetowych i podatek VAT ze środków własnych Spółki). WPIK poz. 113: na wykonanie robót 
budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich na linii kolejowej nr 272 w zakresie przebudowy mostu stalowego na 
rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254 w ramach zadania pn. Wymiana nawierzchni wraz z robotami 
towarzyszącymi na linii kolejowej 272 Kluczbork – Poznań wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji 
Poznań Starołęka w km 196,254; uchwała  nr 17/2014 z 14 stycznia 2014 r. na kwotę 51.042 tys. zł netto. Zobowiązania 
zostaną sfinansowane: w 2014 r. w kwocie 20.000 tys. zł netto z emisji obligacji i VAT ze środków własnych Spółki i w 2015 r. 
w kwocie 31.042 tys. zł netto ze środków budżetowych i VAT ze środków własnych. Ww. uchwała zmieniona została uchwałą 
nr 527/2014 z dnia 8 lipca 2014 r., którą Zarząd PKP PLK SA zmniejszył wysokość zobowiązania do kwoty netto 50.829,8 tys. 
zł, sfinansowane w 2014 r. w kwocie netto 19.787,8 z obligacji PKP PLK SA + podatek VAT ze środków własnych i w 2015 r. w 
kwocie netto 31.042 tys. zł z emisji obligacji PKP PLK SA + podatek VAT ze środków własnych Spółki.; na wykonanie robót 
budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w 
torze nr 1 na stacji Krzesiny, na szlaku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka oraz na stacji Poznań Starołęka od km 191,185 
do km 194,638 w ramach zadania pn. Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 272 Kluczbork 
– Poznań wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254, uchwała Nr 
220/2014 z 27 marca 2014 r. na kwotę 14.962,7 tys. zł netto, sfinansowane w 2014 r. z emisji obligacji i zwiększenie o podatek 
VAT ze środków własnych PKP PKL SA; na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie 
wymiany nawierzchni w torze nr 1 i 2 na szlaku Kórnik – Gądki, stacja Gądki od km 181,781 do km. 185.704 w ramach zadania 
w ramach zadania pn. Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 272 Kluczbork – Poznań 
odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 
196,254. Uchwała  nr 108/2015 z 17 lutego 2015 r. na kwotę 18.500 tys. zł netto (w tym kwota netto 18.424 tys. zł na 
wykonanie robót budowlanych i 76 tys. zł netto na pełnienie nadzorów inwestorskich), które zostaną sfinansowane z emisji 
obligacji i VAT ze środków własnych Spółki. 
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postępem prac nie występuje zagrożenie niedotrzymania terminów umownych na 
zadaniach WPIK poz. 106 (do 31 października 2015 r.) i poz. 113 (do 30 listopada 
2015 r.- most stalowy na rzece Warcie i 30 września 2015 r.- stacja Poznań 
Starołęka).  

(Dowód: akta kontroli, tom III, str. 436, 847, 1498, 1503, 1507, 1508) 

Umowę o dofinansowanie projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – 
Ostrzeszów zawarto 10 czerwca 2014 r. Planowany całkowity koszt realizacji 
projektu wynosił 278.725,1 tys. zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 
to 200.788,2 tys. zł. Wniosek o płatność nr 7 za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 
maja 2015 został złożony na kwotę 2.482,1 tys. zł. Z budżetu Unii Europejskiej 
uzyskano dofinansowanie z POIiŚ w łącznej wysokości 235.432,2 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli, tom III, str. 288-311, 432, 439, 440) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
II. 1. Nie uzyskano planowanych efektów w zakresie realizowanej inwestycji, tj.: 
z zaplanowanej do 12 czerwca 2015 r. modernizacji: 64,64 km torów zrealizowano 
35,22 km; z planowanych 58 rozjazdów zrealizowano 14; z 35 obiektów 
inżynieryjnych zrealizowano 9, z 7 mostów zrealizowano 1; z 8 przejść pod torami 
zrealizowano 1, z planowanej modernizacji 74,66 km sieci trakcyjnej zrealizowano 
36,572 km.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 488,493) 

II. 2. Stan terenu budowy przekazanego Wykonawcy w dniu 25 marca 2013 r. nie 
był wystarczający do rozpoczęcia robót związanych z obiektem ekodukt, bowiem 
Wykonawca nie dysponował decyzją na wycinkę drzew od km 137,930 do km 
144,400. Dwa place budowy (szlak Luboń – Poznań i szlak Mosina – Poznań), które 
planowano przekazać 25 marca 2013 r. i 13 listopada 2013 r. przekazano w dniach 
10 maja 2013 r. i 19 grudnia 2013 r., tj. po terminie określonym w harmonogramie. 

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 375-392, 471-474, 704, 711, 714-719, 738-744, 
759-764) 

III. 3. W wyniku kontroli stwierdzono trzy przypadki zapłaty odsetek od 
nieterminowych płatności w łącznej kwocie 523,51 zł. W § 8 pkt 10 umowy 
90/107/0019/14/Z/1 z dnia 15 kwietnia 2014 r. postanowiono: należności z tytułu 
niezapłaconych przez Zamawiającego, w umownym terminie, faktur podlegają 
oprocentowaniu wg stawek odsetek ustawowych (dotyczy WPIK poz. 118). 
28 listopada 2014 r. zapłacone zostały odsetki w kwocie 91,20 zł od nieterminowych 
płatności. Naczelnik Wydziału Finansowego wyjaśniła, że nota odsetkowa 
wystawiona na kwotę 91,20 zł dotyczy nieterminowej płatności dwóch faktur: 
1) termin płatności 3 lipca 2014 r., zapłacona 8 lipca 2014 r. i 2) termin płatności 
1 sierpnia 2014 r., zapłacona 4 sierpnia 2014 r. W obu przypadkach, jak wyjaśniła 
Naczelnik, „zawinił czynnik ludzki”.  

Faktura nr 96/E/12/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. z terminem płatności 1 lutego 
2014 r. zapłacona została 6 dni po terminie, przypadającym na 7 lutego 2013 r. 
z odsetkami w kwocie 432,31 zł. Kierownik kontraktu wyjaśnił, że nie udało się 
zidentyfikować przyczyny opóźnienia zatwierdzenia faktury w Centrali Spółki, ale 
prawdopodobnie wynikało to z błędu ludzkiego. 

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 446-448, 853-858) 
II. 1. NIK zwraca uwagę, że nie wyegzekwowano od wykonawcy prawidłowego 
zastępowania inwestora w sprawach o wydanie pozwoleń budowlanych, bowiem 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wszystkie wnioski o wydanie pozwoleń budowlanych (18) wymagały uzupełnień 
i korekt, m.in.: w związku z niezrealizowaniem obowiązku przedłożenia raportu 
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko; nieprawidłowości w projekcie 
budowlanym. W postępowaniu o wydanie decyzji o lokalizacji linii kolejowej 
Wojewoda Wielkopolski wzywał Inwestora do usunięcia braków formalnych we 
wniosku (z 30 grudnia 2010 r.), a następnie do uzupełnienia wniosku i złożenia 
wyjaśnień dotyczących potwierdzenia nabycia przez PKP praw do nieruchomości 
Skarbu Państwa (uzupełniono 28 kwietnia 2011 r.). Powyższe miało bezpośredni 
wpływ na terminowość uzyskania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót 
budowalnych.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 1-392, 395-400) 
II.2. NIK zwraca uwagę, że przyjęty sposób comiesięcznego fakturowania robót 
udokumentowanych Przejściowym Świadectwem Płatności, na podstawie którego 
ustalano kwotę płatności na fakturze, przy obowiązku przedstawienia oświadczeń 
podwykonawców o uiszczeniu im należności przez Wykonawcę, nie zapobiegł 
wystąpieniu roszczeń podwykonawców o zapłatę należności.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 873-881) 

Dotychczasowa realizacja jednej z objętych kontrolą inwestycji (linia nr 271) nie 
doprowadziła do uzyskania zakładanych efektów i uległa istotnemu przedłużeniu 
w czasie.  

 

5. Pozostałe ustalenia. 

II.1. W trakcie oględzin realizacji projektu Modernizacja linii kolejowej E59 na 
odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań, przeprowadzonych 
18 czerwca 2015 r., stwierdzono bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia 
i zdrowia podróżnych na stacji Czempiń w związku z przejściem na perony przez 
tory w miejscu niedozwolonym. W trybie natychmiastowym zamontowano tablice 
informacyjne „Przejście wzbronione”, powiadomiono Służbę Ochrony Kolei 
o wzmożeniu kontroli na stacji oraz naprawiono zdewastowane przez podróżnych 
ogrodzenie uniemożliwiające przejście przez tory w tym miejscu.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 703-705, 866-868, 900) 
III.2. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 8 lipca 2015 r., realizowanej 
inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów-Ostrów 
Wielkopolski od km 59.710 do km 85.690, stwierdzono bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody 
w mieniu. W nastawni w Antoninie, w ramach robót uzupełniających w 2014 r., 
zamontowany został podgląd z kamer umieszczonych przy rozjeździe. W dniu 
oględzin stwierdzono, że dyspozytor nie ma podglądu z kamer. Zgłoszenie 
uszkodzenia nastąpiło 25 czerwca 2015 r., co zostało odnotowane w dzienniku 
uszkodzeń urządzeń łączności. Brak podglądu z rozjazdu zagraża bezpieczeństwu 
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstaniem znacznej szkody w mieniu. 
Dyrektor Regionu Zachodniego w dniu 9 lipca 2015 r. poinformował, że 
odpowiedzialnym za usunięcie powstałych usterek jest PKP PLK SA Zakład Linii 
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, do którego wystąpiono o niezwłoczne 
podjęcie działań w celu usunięcia powstałego zagrożenia dla życia.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 826-835) 
 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli55, wnosi o: 

1) zapewnienie prawidłowego udzielania zamówień publicznych, tj. 
z zachowaniem zasady zgodności przedmiotu zamówień uzupełniających 
z przedmiotem zamówień podstawowych; 

2) kontynuację działań mających na celu objęcie inwestycji linii kolejowej nr 
271 dofinansowaniem środkami finansowymi UE; 

3) zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań. 

 

 

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 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do 
dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

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. 

 

Poznań, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 Dyrektor 

 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 

 

 

 

........................................................ 
 Podpis 

 

                                                      
55 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096. 
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