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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni1.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Neumann, Dyrektor Regionu Zachodniego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, od 9.08.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7-14) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli2.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1. Ewelina Czerepska, upoważnienie do kontroli nr LSZ/10/2019 z 04.01.2019 r., 
   nr LSZ/37/2019 z 25.01.2019 r., 

2. Karol Kośnik, upoważnienie do kontroli nr LSZ/39/2019 z 04.02.2019 r. 
(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wydatkowania w 2018 r. przez Beneficjenta środków 
z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na 
odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie”3, współfinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
20204. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.  

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Beneficjent jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 
Akcyjna5, której podstawowym zadaniem jest zarządzanie realizacją przedsięwzięć 
inwestycyjnych.  

Zakres działania Beneficjenta obejmuje m.in.: 
- zarządzanie operacyjne projektami inwestycyjnymi i projektami przygotowania 

inwestycji współfinansowanymi ze środków budżetu Unii Europejskiej, budżetu 
państwa, Funduszu Kolejowego, własnych oraz innych źródeł,  

- prowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców przedsięwzięć 
inwestycyjnych i realizacji procesu inwestycyjnego,  

- nadzór i rozliczanie rzeczowo-finansowe realizowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 15-54) 

                                                      
1 Dalej: Beneficjent.  
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Dalej: Projekt.  
4 Oś Priorytetowa 5. Zrównoważony Transport, Działanie 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych 
linii kolejowych; dalej: RPO WZ.  
5 Dalej: PKP PLK S.A.  
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wydatkowanie w 2018 r. przez 
Beneficjenta środków z Unii Europejskiej otrzymanych w związku z realizacją 
Projektu. Dofinansowanie w kwocie 88 527,3 tys. zł dotyczyło wydatków 
kwalifikowalnych związanych z realizacją zadań w ramach Projektu i zostało 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Według stanu na koniec 2018 r. 
przebudowano lub zmodernizowano 40,31 km linii kolejowej nr 210 z planowanych 
51,41 km do końca 2020 r., tym samym osiągnięto 78,4% założonego wskaźnika 
produktu Projektu. Do końca 2018 r. oddano do eksploatacji tor nr 2 od stacji 
Szczecinek do stacji Łubowo (24,626 km) oraz tor nr 1 od stacji Złocieniec do stacji 
Jankowo Pomorskie (15,685 km). 

V. Wyniki kontroli 

1. Dane ogólne.  

Beneficjent 17.07.2017 r. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu7, zgodnie 
z którą całkowita jego wartość wyniosła 219 616,9 tys. zł, w tym dofinansowanie ze 
środków unijnych zostało ustalone do kwoty 148 711,5 tys. zł.  
Głównymi celami Projektu było zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 210 na 
odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie oraz zwiększenie dostępności transportu 
kolejowego. Założono, że do końca 2020 r. zostanie przebudowanych lub 
zmodernizowanych 51,41 km linii kolejowej nr 2108. Założono rozpoczęcie Projektu 
17.07.2017 r., zakończenie 31.12.2020 r.  
Cele główne Projektu określone zostały na podstawie przeprowadzonego Studium 
Wykonalności. Ich osiągnięcie miało przyczynić się m.in. do realizacji założeń 
strategicznych Regionalnej polityki transportowej, ograniczenia wybranych 
problemów lokalnych społeczności, zwiększenia mobilności mieszkańców gmin 
otoczenia linii kolejowej, wzrostu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. 
Według stanu na 31.12.2018 r., na realizację Projektu Beneficjent poniósł wydatki 
w łącznej kwocie 113 331,1 tys. zł, w tym w 2018 r. – 113 057,7 tys. zł Koszty 
kwalifikowalne poniesione w ramach Projektu wyniosły 91 280,3 tys. zł, w tym 
poniesione w 2018 r. – 91 116,7 tys. zł. Beneficjent otrzymał łącznie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 88 527,3 tys. zł, w tym 35 000 tys. 
zł w formie zaliczki i 53 527,3 tys. zł z tytułu refundacji wydatków9. Wszystkie środki 
zostały wypłacone Beneficjentowi w 2018 r.10 Do 31.12.2018 r. Beneficjent 
wydatkował 67,2% zaliczki, tj. 23 536,1 tys. zł (z 35 000 tys. zł), natomiast do 
22.02.2019 r. - 32 996,2 tys. zł, tj. 94,3% jej wartości. Zgodnie z § 10 ust. 14 umowy 
o dofinasowanie Beneficjent miał obowiązek rozliczenia co najmniej 70% środków 
przyznanej zaliczki w okresie 6 m-cy od jej otrzymania, tj. do 28.02.2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 124-163, 447-448, 450, 466) 

 

                                                      
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
7 Nr RPZP.05.05.00-32-0001/17-00 w ramach RPO WZ z Województwem Zachodniopomorskim, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej 
RPO WZ; dalej: IZ RPO WZ. Umowę aneksowano: 17.07.2017 r. (nr RPZP.05.05.00-32-0001/17/01) oraz 
26.06.2018 r. ( nr RPZP.05.05.00-32-0001/17-02).  
8 Kluczowy wskaźnik produktu.  
9 Poniesionych w 2017 r. w wysokości 138,1 tys. zł oraz w 2018 r. - 53 389,1 tys. zł. 
10 Tj.: 28.08.2018 r. – 35 000 tys. zł zaliczki, 28.08.2018 r. – 39 680,2 tys. zł i 19.11.2018 r. – 13 847,1 tys. zł 
z tytułu refundacji.  

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Prawidłowość wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji 
Projektu.  

Kontrola wszystkich wydatków poniesionych w ramach Projektu11 wykazała, że 
kwalifikowały się one do dofinasowania ze środków RPO WZ. Zrealizowane wydatki 
były uwzględnione w budżecie Projektu i zostały poniesione na podstawie umów 
zawartych przez Beneficjenta12. Były niezbędne do osiągnięcia celów Projektu, 
zostały poniesione w związku z jego realizacją i w okresie kwalifikowalności. 
Dotyczyły dokumentacji projektowej, wykonanych robót budowlanych i materiałów, 
nadzoru inwestorskiego oraz promocji Projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 171-210, 211-324, 447-466) 

W dokumentacji aplikacyjnej (będącej załącznikiem do umowy o dofinansowanie) 
założono rozpoczęcie realizacji Projektu 17.07.2017 r., zakończenie – 31.12.2020 r., 
w tym wszystkich trzech zadań Projektu13. Realizację Projektu rozpoczęto 
w terminie, a na koniec 2018 r. nie wystąpiły opóźnienia w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
Zgodnie z założeniami do końca 2018 r. został oddany do eksploatacji tor nr 2 od 
stacji Szczecinek do stacji Łubowo oraz tor nr 1 na szlaku od stacji Złocieniec do 
stacji Jankowo Pomorskie. 

(dowód: akta kontroli str. 58-123, 200-210, 489-491) 

Osiągnięty na koniec 2018 r. poziom realizacji Projektu gwarantuje dotrzymanie 
terminu jego zakończenia i osiągnięcia ustalonych celów14. Beneficjent zaplanował 
do 31.12.2020 r. przebudowanie lub modernizację 51,41 km linii kolejowej nr 210, 
z czego do 31.12.2018 r. przebudował lub zmodernizował 40,31 km tej linii, w tym 
oddano do eksploatacji 24,626 km toru na szlaku Szczecinek – Łubowo i 15,685 km 
toru na szlaku Złocieniec – Jankowo Pomorskie.  

(dowód: akta kontroli str. 58-123, 168, 325-331, 358-441) 

W dokumentacji aplikacyjnej określono po jednym kluczowym wskaźniku rezultatu 
i produktu Projektu. Wskaźnik produktu określono jako całkowitą długość 
przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 51,41 km (do osiągnięcia 
w 2020 r.). Wskaźnik ten na dzień 31.12.2018 r. został zrealizowany w 78,4% 
(przebudowano lub zmodernizowano 40,31 km linii kolejowej objętej Projektem). 
Pomiar wskaźnika dokonywany był na podstawie faktycznie wykonanych 
i odebranych robót, w tym na podstawie protokołów odbioru eksploatacyjnego15. 
Założonym wskaźnikiem rezultatu będzie 563 110 sztuk przewozów pasażerskich 
na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych. Pomiar tego 
wskaźnika zaplanowano na 2021 r.  

                                                      
11 W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej, dokumenty księgowe, dokumentację aplikacyjną, wnioski 
o płatność, umowy o dofinansowanie, umów o wykonanie usług i robót. 
12 Tj. dwóch w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie” i na „Zarządzanie 
i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu” pn. Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie oraz jednej w trybie zapytania ofertowego, na 
podstawie regulaminu PKP PLK S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych (…) na 
„Działania informacyjne i promujące dla Projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – 
Runowo Pomorskie”. 
13 Nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano–montażowych w ramach Projektu” (w terminie 
od III kw. 2017 r. do IV kw. 2020 r.), nr 2 „Promocja Projektu” (w terminie od III kw. 2017 r. do IV kw. 2020 r.), 
nr 3 „Nadzór Inwestorski dla realizacji Projektu” (w terminie od III kw. 2017 r. do IV kw. 2020 r.).  
14 Tj. zwiększenia przepustowości linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie oraz 
dostępności transportu kolejowego. 
15 W protokole wskazano ilość prac wykonanych, tj. kilometr początkowy i końcowy wykonanych prac 
w poszczególnych torach, gdzie różnica wskazania początku i końca wykonanych prac stanowiła wielkość 
wskaźnika produktu.  
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Andrzej Piechocki, Dyrektor Projektu16 wyjaśnił m.in., że nie występuje zagrożenie 
nieosiągnięcia zakładanego dla Projektu kluczowego wskaźnika produktu 
(w zakładanym roku docelowym, tj. 2020). W 2017 r. podpisano umowę 
z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót, który skrócił termin realizacji 
Projektu w złożonej ofercie i realizacja robót zostanie zakończona w 2019 r. 
W 2018 r. osiągnięto poziom realizacji wskaźnika w wysokości 40,31 km. Obecnie 
trwają prace budowlano-montażowe dla toru nr 2 na odcinku Łubowo – Czaplinek, 
których zakończenie planowane jest w maju 2019 r. Wykonanie tych robót przełoży 
się na osiągnięcie 100% wskaźnika.  

(dowód: akta kontroli str. 58-123, 168, 325-331, 350-441, 509-510) 

Beneficjent prowadził monitoring postępu rzeczowego Projektu poprzez analizę 
miesięcznych raportów Inżyniera Projektu17 i tygodniowych planów prac wraz 
z raportami z ich realizacji18. Zespół Kierownika Projektu prowadził monitoring 
postępów w miejscu prowadzenia robót19. Monitoring prowadzony był również 
w związku ze składanymi wnioskami o płatność20.  

(dowód: akta kontroli str. 350-441) 

Beneficjent dokonywał analiz rezultatów wynikających z realizacji Projektu21 pod 
kątem osiągnięcia celów głównych.  

Dyrektor Projektu wyjaśnił m.in., że założony zakres rzeczowy realizacji Projektu 
wpływa bezpośrednio na realizację celów określonych we wniosku 
o dofinansowanie. Na etapie realizacji Projektu, przy tworzeniu rozwiązań 
projektowych, brano pod uwagę jak ich wprowadzenie przełoży się na prowadzenie 
ruchu kolejowego oraz jak nowo powstała infrastruktura wpisze się w potrzeby 
lokalnej społeczności. Wszystkie działania były tematem narad koordynacyjnych 
i projektowych organizowanych przez Inżyniera Projektu lub zamawiającego.  

(dowód: akta kontroli str. 489-508) 

Podejmowano działania zmierzające do poprawy jakości i efektywności 
realizowanych zadań poprzez m.in. optymalizację rozwiązań projektowych, np. 
przyjęto rozwiązania projektowe dla budowy peronów i dojść do peronów na 
przystanku osobowym w Drawsku Pomorskim. Ustalono m.in., że istniejąca krawędź 
peronu nr 1 nie będzie w całości rozebrana i pozostanie pozostawiona wraz 
z istniejącą infrastrukturą dla potrzeb podróżnych, skrócono o ok. 300 m trasę 
przejścia między istniejącymi budynkami a peronem nr 1. 

Dyrektor Projektu wyjaśnił m.in, że podejmowano także działania zmierzające do 
zwiększenia trwałości Projektu poprzez dodatkowe prace dotyczące wzmocnienia 
podtorza poprzez wzmocnienie podłoża torowiska w miejscach występowania 
geologicznych dysfunkcji gruntu (co przedłożyło się na likwidację potencjalnych 
ograniczeń prędkości) lub ujednolicenia rozwiązań w urządzeniach sterowania 

                                                      
16 Dalej: Dyrektor Projektu. 
17 Raporty Inżyniera Projektu zawierały m.in. informację dotyczącą analizy postępów robót, protokoły odbiorów 
robót budowlano-montażowych.  
18 Na podstawie planów prac oraz raportów z ich wykonania Zespół Kierownika Kontraktu przeprowadzał m.in. 
analizę zaangażowania Wykonawcy i wyrywkową kontrolę realizacji prowadzonych prac.  
19 Podczas monitoringu weryfikowano m.in. postęp rzeczowy Projektu, obecność personelu Wykonawcy 
i Inżyniera Projektu, wykorzystywany sprzęt.  
20 Beneficjent od początku realizacji Projektu złożył trzy wnioski obejmujące okres od 01.04.2018 r. do 
30.06.2018 r., od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., w których opisał postępy 
rzeczowe realizacji Projektu oraz określił narastająco wartość wskaźników osiągniętych od początku jego 
realizacji.  
21 M.in. omawiano różne koncepcje rozwiązań budowy infrastruktury obsługujących podróżnych (w tym 
koncepcje dla budowy peronów i dojść do peronów), przyjmowano rozwiązania projektowe zwiększające 
przepustowość linii oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego (w tym dotyczące wymiany 
wjazdowych semaforów kształtowych na świetlne). 
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ruchem (co przedłoży się na bezpieczeństwo i efektywność prowadzenia ruchu 
kolejowego). 

(dowód: akta kontroli str. 489-508) 

IZ RPO WZ przeprowadziła w 2017 r. (w okresie od 31.08. do 6.09.2017 r.) kontrolę 
doraźną, podczas której sprawdzono dokumentację związaną z dwoma 
postępowaniami przetargowymi22. Nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych23 skutkujących naliczeniem 
korekty finansowej oraz uchybień wymagających wyjaśnień.  

(dowód: akta kontroli str. 332-349) 

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

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Szczecin, dnia      15     marca 2019 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy 
 

Ewelina Czerepska 
starszy inspektor kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

  

Karol Kośnik 
specjalista kontroli państwowej 

 

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

Podpis  

 

 

                                                      
22 Sprawdzano postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie 
i wykonanie robót dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo 
Pomorskie” oraz na „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie”.  
23 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


