
 
 

 

 

 

 

LWA – 4101-23-06/2012 

P/12/178 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 



I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 

kontroli 

P/12/178 – Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów 

krajobrazowych i estetycznych  

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Tomasz Świstak specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 82673 z dnia 

21 sierpnia 2012 r. 

                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie 

(zwany w dalszej części wystąpienia m.in. „Rejonem Dworców” lub „Rejonem”)  

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Dyrektor PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe - Krzysztof Piekarski  

Pełniący obowiązki Dyrektora Rejonu Dworców Kolejowych w Warszawie - Piotr 

Michalak (od 1 września 2012 r.) 

                                                                 (dowód: akta kontroli str. 2-3, 363-365) 



II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach 

administrowanych przez Rejon Dworców Kolejowych Warszawie, w aspekcie walorów 

krajobrazowych i estetycznych, należy ocenić negatywnie. Przeprowadzone oględziny 

10 dworców wraz z terenem przyległym wykazały, że działania podejmowane przez Rejon Dworców 

były niewystarczające, czego skutkiem były zaśmiecone i zaniedbane dworce i ich otoczenie, co miało 

negatywny wpływ na estetykę terenów kolejowych oraz bezpieczeństwo podróżnych.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przyjęte zasady i warunki utrzymania obszarów dworców, 

zawarte w umowach z wykonawcami usług w badanym zakresie. Umowy na całodobowe utrzymanie 

czystości na dworcach kolejowych obejmowały szeroki zakres niezbędnych prac a przyjęte w nich 

uregulowania dotyczące sposobu rozliczania rzeczowego i finansowego zabezpieczały interes spółki. 

Negatywnie należy jednak ocenić sposób sprawowania nadzoru nad bieżącym utrzymaniem czystości i 

porządku na administrowanych terenach. Podejmowane działania w celu kontroli jakości 

wykonywanych usług były nieskuteczne, co potwierdziły oględziny NIK i kontrole Wydziału Kontroli i 

Audytu Wewnętrznego Oddziału Dworce Kolejowe. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonawcami umów 

na całodobowe utrzymanie czystości na dworcach kolejowych wskazują na 

niezasadność zajmowanego stanowiska przez Dominika Mosionka Zarządcę 

Radomsko-Lubelskiej Grupy Dworców oraz Andrzeja Żurawińskiego Zarządcę 

Sochaczewskiej Grupy Dworców.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Stan zagospodarowania i utrzymania terenów administrowanych 

Oględzinom poddano 10 dworców kolejowych zlokalizowanych w Warszawie i poza 

Warszawą. W dniach 27-28 oraz 30 sierpnia 2012 r. dokonano przedmiotowych 

oględzin przy udziale zarządców dworców2 z uwzględnieniem stanu utrzymania 

czystości i porządku, utrzymania terenów zieleni, stanu technicznego obiektów małej architektury oraz 

ilości, gęstości rozmieszczenia i usytuowania tablic i urządzeń reklamowych. Ustalono następujący stan 

faktyczny: 

a) zaśmiecenie dworca oraz terenu przyległego, w tym graffiti stwierdzono na dworcach 

Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia, Warszawa Ursus Południowy, Ożarów Mazowiecki, 

Warka, Chynów, Zalesie Górne, 

b) brak koszy na śmieci na zewnątrz budynku stwierdzono na dworcach Ożarów Mazowiecki, 

Płochocin, Chynów, Sułkowice, Michalczew, 

c) stan i usytuowanie obiektów małej architektury negatywnie wpływał na estetykę dworców i 

terenu przyległego np. na dworcach: Warszawa Zachodnia (porośnięte trawą ogrodzenie 

kiosku), Warszawa Ochota (duży kontener firmy sprzątającej przy wejściu do dworca 

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

2 Pana Andrzeja Żurawińskiego Zarządcy dworców: Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia, Warszawa Ursus Południowy, Ożarów 

Mazowiecki, Płochocin, Pana Dominika Mosionka Zarządcy dworców: Warka, Michalczew, Chynów, Sułkowice, Zalesie Górne  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 

Ocena 

wskazująca na 

niezasadność 

zajmowanego 

stanowiska przez 

osobę 

odpowiedzialną za 

stwierdzone 

nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 



niesłużący obsłudze pasażerów, widoczne od strony kładki odpady na nieużytkowanym 

podeście), Warszawa Ursus Południowy (przenośny stojak reklamowy przytwierdzony do 

ogrodzenia), Ożarów Mazowiecki (zarośnięte trawą płyty betonowe z rozbiórki nawierzchni 

pozostawione pod siatką ogrodzeniową), Warka (fragment fundamentu betonowego pozostały 

po usuniętym ogrodzeniu oraz zamazana i uszkodzona tablica informacyjna), Michalczew 

(betonowe pozostałości fundamentu na przejściu do poczekalni), Chynów (zarośnięty i 

zniszczony fragment ogrodzenia oraz kontener metalowy w sąsiedztwie wejścia do budynku 

nie służący obsłudze pasażerów), Sułkowice (w miejsce okien w pomieszczeniu poczekalni 

wstawione płyty drewniane), Zalesie Górne (tablice reklamowe zakrywające większą część 

powierzchni okien w budynku dworca, ubytki nawierzchni na terenie parkingu, kontener 

metalowy firmy sprzątającej umieszczony wśród drzew obok budynku), 

d) otoczenie dworca z elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów np. 

Michalczew (słupek ogrodzeniowy zlokalizowany na przejściu z poczekalni na peron, ścięty na 

wysokości około 30 cm o nierówno ostro zakończonych krawędziach, ostro zakończony i 

wystający fragment siatki ogrodzeniowej, w którą wrosło drzewo),  

e) gazony, kwietniki nieobsadzone roślinnością np. na dworcach Warszawa Ursus Południowy i 

Płochocin, 

f) brak tablic z danymi firmy wykonującej usługi porządkowe na dworcu z informacją o godzinach 

wykonywania usług porządkowych na danym terenie; 

g) brak tzw. „książki pracy” dla obiektu, z wyjątkiem dworca Warszawa Ochota, w której 

wykonawca usługi odnotowuje każdego dnia, na bieżąco wszystkie istotne zdarzenia, w 

szczególności informacje o: wykonaniu poszczególnych czynności w ramach realizacji umowy, 

przeprowadzonych kontrolach, zdarzeniach mających wpływ na przebieg wykonywania umowy, 

wypadkach i podjętych działaniach, dane osoby nadzorującej wykonanie umowy w danym dniu.  

(dowód: akta kontroli str. 133-174) 

Umowy na całodobowe sprzątanie dworców i terenów przyległych zawierane przez PKP S.A. Oddział 

Dworce Kolejowe i dotyczące dworców administrowanych przez Rejon Dworców Kolejowych w 

Warszawie zawierają m.in. warunek, iż „książka pracy” wraz z wykazem szczegółowych czynności 

będzie zdeponowana u administratora obiektu lub w innym ustalonym na piśmie miejscu, dostępnym 

dla zamawiającego, zewnętrznych organów kontroli oraz użytkowników terenów i obiektu.  

(dowód: akta kontroli str. 203-206) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1) śmieci, graffiti na ścianach budynków, odpady biologiczne (trawa i liście), 

nieprześwietlone krzewy i pozostawione zakrzaczenia, brak nasadzeń w gazonach, świadczą że 

zakres prac określony w § 1 ust. 3 umów z wykonawcami na całodobowe utrzymanie czystości3 

nie był wykonywany w sposób określony w § 4 ust. 18 tych umów oraz zakres prac określony w § 

1 umowy z wykonawcą na utrzymanie porządku i czystości4 nie był wykonywany w sposób 

określony w § 3 ust. 14 tej umowy; 

                                                           
3 Umowy zawarte przez PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe nr: D6k-166/2010 z 27.09.2010 r. dotycząca dworca Warszawa Zachodnia, 

D6k-66/2011 z 27.10.2011 r. dotycząca dworców Ożarów Mazowiecki i Płochocin, D6k-68/2011 z 27.10.2011 r. dotycząca dworców 

Zalesie Górne, Sułkowice, Chynów, Michalczew i Warka, D6k-72/2011 z 15.11.2011 r. dotycząca dworca Warszawa Ochota 

4 Umowa zawarta przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie nr 

39N16Im/208/10 z 14.10.2010 r. dotycząca dworca Warszawa Ursus Południowy 

Ustalone 

nieprawidłowości 



2) brak tablic informacyjnych na dworcach5 był niezgodny z postanowieniami § 4 ust. 15 ww. umów 

na całodobowe utrzymanie czystości;  

3) brak „książki pracy”6 był niezgodny z postanowieniami § 4 ust. 17 oraz § 5 ww. umów na 

całodobowe utrzymanie czystości;  

4) brak koszy na zewnątrz budynków w ilościach zgodnych z potrzebami na danym dworcu7 był 

niezgodny z postanowieniami § 4 ust. 11 ww. umów na całodobowe utrzymanie czystości; 

5) zły stan techniczny dworców i elementów zagospodarowania na terenach przyległych8 zagrażający 

bezpieczeństwu użytkowników, w tym m.in. fragmenty siatki ogrodzeniowej, pozostałości po 

słupkach i elementach ogrodzeniowych, nie powinien mieć miejsca zgodnie z pragmatyką 

prawidłowego działania wynikającą z Regulaminu Organizacyjnego PKP S.A Oddział Dworce 

Kolejowe. Zgodnie z § 32 ust. 21, ust. 23 i ust. 24 ww. Regulaminu do zadań Rejonu Dworców 

Kolejowych należało w szczególności: utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej 

budynków dworców kolejowych, budowli i urządzeń technicznych oraz monitorowanie stanu 

utrzymania tego majątku oraz organizowanie, koordynacja, nadzór i realizacja planów remontów, 

napraw i modernizacji budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz sporządzanie analiz 

techniczno-ekonomicznych w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 63-108) 

Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia, określonego w umowie nr D6K-68/2011 zawartej 27 

października 2011 r., dotyczącego dworców Chynów, Michalczew, Sułkowice, Warka i Zalesie Górne 

był Dominik Mosionek Zarządca Radomsko-Lubelskiej Grupy Dworców. Na wszystkich dworcach 

objętych ww. umową wykonawca nie prowadził „książki pracy” pomimo wymogu określonego w § 5 ust. 

1 ww. umowy, co uniemożliwiało zamawiającemu, zewnętrznym organom kontroli oraz użytkownikom 

terenu i obiektu dostęp do niej i dokonywanie zapisów w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami w utrzymaniu porządku i czystości oraz dokumentowanie przez wykonawcę 

kontroli jakości świadczonych usług. W konsekwencji brak „książki pracy” utrudniał realizację 

postanowień § 6 umowy dotyczących kar umownych. Ponadto na dworcach Chynów, Michalczew, 

Sułkowice, Warka, Zalesie Górne wykonawca nie umieścił w widocznym miejscu obsługiwanego 

dworca tablicy, zawierającej informacje o nazwie firmy wykonującej usługi porządkowe na dworcu, z 

danymi tele-adresowymi oraz godzinach wykonywania usług porządkowych na terenie dworca 

(zamiatanie, mycie), co było wymagane postanowieniami § 4 ust. 15 ww. umowy nr D6K-68/2011.  

(dowód: akta kontroli str. 128, 289-316) 

Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia, określonego w umowie nr 39N16Im/208/10 zawartej 14 

października 2010 r., dotyczącego dworca Warszawa Ursus Południowy, w umowie nr D5k-166/2010 z 

27 września 2010 r. dotyczącego dworca Warszawa Zachodnia, w umowie nr D6k-66/2011 

z 27 października 2011 r. dotyczącego dworców Ożarów Mazowiecki, Płochocin oraz w umowie nr D6k-

72/2011 z 15 listopada 2011 r. dotyczącego dworca Warszawa Ochota był Andrzej Żurawiński 

Zarządca Sochaczewskiej Grupy Dworców. Na dworcach Warszawa Zachodnia, Ożarów Mazowiecki, 

Płochocin, objętych ww. umowami wykonawca nie prowadził „książki pracy”, pomimo wymogu 

wynikającego z § 5 ust. 1 umów, co uniemożliwiało zamawiającemu, zewnętrznym organom kontroli 

oraz użytkownikom terenu i obiektu dostęp do niej i dokonywanie zapisów w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami w utrzymaniu porządku i czystości oraz dokumentowanie przez wykonawcę 

kontroli jakości świadczonych usług. W konsekwencji brak „książki pracy” utrudniał realizację 

postanowień § 6 umów dotyczących kar umownych. Ponadto na dworcach Warszawa Zachodnia, 

                                                           
5 Dotyczy dworców: Warszawa Zachodnia, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Zalesie Górne, Sułkowice, Chynów, Michalczew, Warka, 

Warszawa Ochota 
6 Dotyczy dworców: Warszawa Zachodnia, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Zalesie Górne, Sułkowice, Chynów, Michalczew, Warka, 

Warszawa Ursus Południowy 
7 Dotyczy dworców:  Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Sułkowice, Chynów, Michalczew 
8 Dotyczy dworców:  Ożarów Mazowiecki, Michalczew, Warka, Warszawa Ursus Południowy 



Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Warszawa Ochota wykonawca nie umieścił w widocznym miejscu 

obsługiwanego dworca tablicy, zawierającej informacje o nazwie firmy wykonującej usługi porządkowe 

na dworcu, z danymi tele-adresowymi oraz godzinach wykonywania usług porządkowych na terenie 

dworca (zamiatanie, mycie), co było wymagane postanowieniami § 4 ust. 15 ww. umów.  

(dowód: akta kontroli str. 128, 229-233, 242-259, 264-283,343-362) 

W sprawie przyczyn stwierdzonego w trakcie oględzin stanu dworców i terenów przyległych wyjaśnień 

udzielił p.o. Dyrektor Rejonu Dworców wskazując m.in., że:  

 podmiotom sprzątającym zwrócono uwagę na zaistniałe problemy i zobligowano do właściwego 

wykonywania obowiązków, 

 podjęto działania celem usunięcia stwierdzonych uchybień, w szczególności dotyczących 

czystości i zaśmieceń, 

 pozostałe, stwierdzone nieprawidłowości usuwane będą sukcesywnie, w terminie do 15 

października br. lub po uzyskaniu stosownych zezwoleń i uwzględnieniu w planie remontów, 

 podjęto działania zmierzające do usunięcia zbędnych budowli i urządzeń (nastąpi zmiana 

lokalizacji kontenerów, kiosk na dworcu Warszawa Zachodnia zostanie rozebrany, zakazano 

umieszczania stojaka reklamowego na dworcu Warszawa Ursus Południowy, nieużywany 

podest na dworcu Warszawa Ochota zostanie usunięty), 

 wszczęto prace remontowe obejmujące swym zakresem m.in. stwierdzone w toku oględzin 

nieprawidłowości na dworcu Zalesie Górne i Warka, 

ponadto p.o. Dyrektor Rejonu Dworców dodał: „Stwierdzone podczas oględzin dworców graffiti jest 

częstym problemem występującym na obszarach kolejowych. Poza usługą wykonywaną przez firmy 

sprzątające, zleca się dodatkowe czyszczenie powierzchni ścian specjalistycznym firmom, które 

dokonują również zabezpieczenia powierzchni specjalnym preparatem.” 

(dowód: akta kontroli str. 195-202) 

W sprawie braku wymaganych umową z wykonawcą tzw. „książek pracy”, tablic informacyjnych i koszy 

na śmieci na zewnątrz budynków dworców p.o. Dyrektor Rejonu wyjaśnił: „Prowadzenie ”książek pracy” 

jest obowiązkiem firmy sprzątającej, który powinien być egzekwowany przez zarządców nieruchomości. 

Na badanych dworcach, gdzie stwierdzono brak „książek pracy” zarządcy wskazują, że na obiektach 

firmy nie posiadają pomieszczeń, co rodzi trudności w wypełnianiu i przechowywaniu dokumentów. (…) 

Nie egzekwowano tablic informacyjnych ze względu na to, że wszelkie informacje wymagane do 

kontaktu czy nadzoru nad wykonywaną usługą są podane w umowach oraz są znane zarządcom 

dworców. Dotychczas pracownicy Oddziału nie korzystali z informacji z tablic, natomiast podstawą 

kontroli wykonywanej usługi była umowa. (…) Kosze na śmieci zostaną uzupełnione. Przyczyną ich 

braku mogła być kradzież bądź akt wandalizmu.”  

(dowód: akta kontroli str. 201-202) 

Mając na uwadze wskazany w umowach sposób przechowywania „książek pracy” oraz stwierdzony ich 

brak p.o. Dyrektora Rejonu - na pytanie kontrolującego dlaczego powyższy warunek został zawarty w 

umowach na całodobowe sprzątanie dworców, skoro nie jest i nie może być realizowany – wyjaśnił: 

„Warunek dotyczący „książek pracy” mógłby być spełniony, jednak istnieją trudności w ustaleniu 

miejsca przechowywania tych dokumentów. Przechowywanie „książek pracy” u administratora lub 

zarządcy obiektu powodowałoby problemy z ich uzupełnieniem w przypadku dworców zlokalizowanych 

w znacznej odległości od jego siedziby. Przechowywanie „książek” w kasach rodzi problemy ze 

wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jej przechowywanie. Można rozważyć zmianę zapisów 

w umowie dotyczących tego zagadnienia.”    

(dowód: akta kontroli str. 203-206) 

 



Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie9 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania terenów administrowanych oraz sposób ich 
wdrożenia  

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania terenów kolejowych  

Jednostka kontrolowana nie opracowała zasad i warunków zagospodarowania 

i utrzymania nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów estetycznych. Nie 

sformułowano odrębnych wymogów, co do zasad umieszczania obiektów małej 

architektury, tablic lub urządzeń reklamowych na terenie administrowanym oraz zasad i warunków 

utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji terenów zieleni.  

(dowód: akta kontroli str. 175-177) 

Dyrektor PKP S.A. Oddziału Dworce Kolejowe brak ww. zasad uzasadnił odrębnością i różnorodnością 

poszczególnych dworców. Zakres prac, w tym standardy utrzymania czystości i porządku oraz 

pielęgnacji terenów zieleni, dotyczących utrzymania nieruchomości dworcowych realizowany przez 

podmioty zewnętrzne ujęty został w umowach. Dla niektórych dworców, w szczególności po 

modernizacji, wprowadzany został system SLA określony w „Księdze standardów utrzymania 

czystości”. Montaż tablic reklamowych odbywa się w uzgodnieniu z właściwym Zarządcą dworca, a 

obiekty małej architektury umieszczane są na dworcach w trakcie ich modernizacji na podstawie 

wcześniej opracowanej dokumentacji. Na montaż nośników reklamowych, jak poinformował p.o. 

Dyrektor Rejonu, zawierane są umowy najmu powierzchni. Wielkość pobieranych pożytków  

uzależniona jest od takich czynników jak m.in. lokalizacja, wielkość powierzchni, rodzaj nośnika. 

(dowód: akta kontroli str. 176-177, 203-205) 

Zawarte z wykonawcami umowy na całodobowe utrzymanie czystości (które szczegółowo omówiono w 

punkcie 3.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego) na 9 dworcach z 10 poddanych oględzinom 

zawierały jednolite zapisy co do zakresu prac, które w zależności od dworca różniły się częstotliwością 

wykonywanych usług. Na przykład dla dworca Warszawa Zachodnia przewidziano, że zamiatanie 

posadzek i schodów odbywać będzie się dwa razy dziennie (w godzinach 4.00-6.00 oraz 18.00-22.00), 

a w przypadku dworców Chynów, Michalczew, Sułkowice, Warka, Zalesie Górne będzie wykonywana 

codziennie. Opróżnianie koszy w budynku i na zewnątrz budynku w przypadku Dworca Zachodniego 

odbywać się będzie trzy razy dziennie (o godzinie 10.00, 16.00 i 22.00) a w przypadku dworców 

Chynów, Michalczew, Sułkowice, Warka, Zalesie Górne opróżnianie koszy w budynku będzie odbywało 

się trzy razy w tygodniu, dla koszy na zewnątrz budynków nie określono częstotliwości.  

(dowód: akta kontroli str. 242-259, 289-316) 

Oddział Dworce Kolejowe opracował „Księgę standardów utrzymania czystości dworców kolejowych” 

i wynikającą z niej metodę – system SLA. Księgę standardów opracowała na podstawie umowy nr D7 – 

25/2011 z 30 kwietnia 2011 r. Polska Izba Gospodarcza Czystości. Przedmiotem ww. umowy zgodnie z 

§ 1 ust. 1 było przeprowadzenie audytów i opracowanie standardów czystości dla dworców Warszawa 

Centralna i Warszawa Śródmieście. Na dworcach objętych oględzinami w ramach niniejszej kontroli nie 

wdrożono systemu SLA. 

(dowód: akta kontroli str. 207-219) 

System SLA zawiera technologię wykonywania usługi i sposób jej kontroli. System SLA zaczęto 

wprowadzać od kwietnia 2012 r. na dworcu Warszawa Centralna oraz stosować niektóre jego 

rozwiązania na innych dużych dworcach.  
                                                           
9 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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(dowód: akta kontroli str. 175-177) 

Opracowanie i wdrożenie jednolitych warunków i zasad określających sposób 

zagospodarowania i utrzymania administrowanych nieruchomości, w ocenie NIK, 

pozwoliłoby na poprawę walorów estetycznych dworców i terenów przyległych. 

W ocenie NIK brak jednolitych zasad udostępniania terenów na cele reklamowe 

pozostawia dużą dowolność zarządcom dworców i nie pozwala na jednolite postępowanie w tym 

zakresie.  

Nadzór zarządcy kolei nad kontrolowanymi jednostkami  

Uchwałą nr 970 Zarządu PKP S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r. wprowadzono m.in. 

Regulamin organizacyjny PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe.  

(dowód: akta kontroli str. 4-110) 

Regulamin organizacyjny PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe wskazuje, iż do zakresu działania 

Oddziału Dworce Kolejowe należą m.in sprawy: utrzymania czystości i podejmowania działań dla 

zapewnienia poprawy estetyki na dworcach kolejowych (§5 pkt 22 ww. Regulaminu) oraz organizacja i 

prowadzenie wewnętrznej kontroli i audytu wewnętrznego działalności w Oddziale (§5 pkt 55 ww. 

Regulaminu). 

(dowód: akta kontroli str. 63-108) 

O okresie od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Oddziału 

Dworce Kolejowe przeprowadził w Rejonie Dworców Kolejowych w Warszawie pięć kontroli10 

obejmujących swym zakresem kwestie czystości, estetyki, sprawności techniczno-użytkowej dworców 

oraz bezpieczeństwa i obsługi podróżnych. Kontrole te wskazały na następujące nieprawidłowości: 

 w stopniu znacznym dotyczące dworców: 

 Warszawa Śródmieście – m.in. brudne posadzki, schody, szyby, graffiti, naklejki, reklamy na 

ścianach, wystające niezabezpieczone przewody instalacyjne; 

 Koluszki – m.in. brudne, zaniedbane posadzki, ściany, graffiti, przepełnione kosze, uszkodzone 

drzwi wejściowe, co wskazywało – zdaniem kontrolujących – na brak systematycznego 

utrzymywania porządku i czystości określonego w umowie;   

 Mińsk Mazowiecki – m.in. brudne szyby i posadzka, nieestetyczny kwietnik z roślinami, naklejki, 

nieczynne drzwi, zaniedbany teren z pawilonami handlowymi (stare i oberwane reklamy, 

śmieci, gałęzie), dziury i wyrwy w chodniku przed wejściem na dworzec; 

 Warszawa Ochota – m.in. brudne szyby w budynku i przejściu na perony, niedoczyszczone 

schody, napisy i graffiti na ścianach; 

 Warszawa Centralna – graffiti na ścianach, brudne posadzki, szyby, lampy oświetleniowe, 

wystające przewody, zacieki, wystawione poza lokal handlowy: stojak z telefonami i 

opakowania.  

 w stopniu nieznacznym dotyczące dworców:  

Warszawa Gdańska, Skierniewice, Warszawa Wschodnia i Warszawa Powiśle, których charakter 

dotyczył tożsamych nieprawidłowości jak ww., jednakże w ocenie kontrolerów Wydziału Kontroli i 

Audytu Wewnętrznego o mniejszej skali i nasileniu.  

(dowód: akta kontroli str. 366-414) 

W 2011 r. i 2012 r. (do 31 lipca) Rejon Dworców na usługi dotyczące utrzymania czystości i porządku 

oraz utrzymania terenów zewnętrznych na dworcach kolejowych, w tym zieleni wydatkował łącznie 

5 386,7 tys. zł. W 2011 r. było to 3 454,9 tys. zł, z czego na utrzymanie czystości i porządku 1 715,8 

tys. zł, a terenów zewnętrznych i zieleni 1 739,1 tys. zł. W 2012 r. (do 31 lipca) było to 1 931,8 tys. zł, z 

czego na utrzymanie czystości i porządku 1 207,2 tys. zł, a terenów zewnętrznych i zieleni 724,6 tys. zł.    

                                                           
10 Kontrole: nr D9-093-04/2011; D9-093-02/2012; D9-093-07/2012; D9-093-05b/2012; D9-093-12/2012   
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           (dowód: akta kontroli str. 178-181) 

Odnośnie posiadanych i zaplanowanych środków na realizację prac dotyczących utrzymania estetki 

administrowanych nieruchomości gruntowych Dyrektor PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe wyjaśnił: 

„Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku, terenów zieleni, stanu technicznego 

dworców kolejowych i terenów i znajdujących się na nich obiektów przynależnych są zabezpieczane w 

planie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy umów na utrzymanie czystości i porządku są wyłaniani w 

drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy oferty wykonawców 

przekraczają zabezpieczone środki finansowe, Rejon wnioskuje do Dyrektora Oddziału bądź Zarządu 

PKP S.A. o zwiększenie środków na ten cel. W związku z powyższym wysokość wydatkowanych 

środków wynika z przetargów, a zakres wykonywanych prac jest ujmowanych w SIWZ. Środki 

finansowe przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych zapewniają 

właściwe wykonywanie umów. Wymogi i standardy utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji 

terenów zieleni zawarte są w umowach. Rejon Dworców Kolejowych jako zarządca sprawuje nadzór 

poprzez Zarządców i Administratorów poszczególnych Grup Dworców, którzy przeprowadzają kontrole 

prawidłowości wykonywanych prac z zakresu utrzymania obszarów przestrzeni publicznej, w tym 

dbałości o walory estetyczne.” 

               (dowód: akta kontroli str. 179, 181) 

 

W toku kontroli NIK ustalono, że Rejon Dworców dysponuje środkami finansowymi oraz 

umowami z wykonawcami usług niezbędnymi do utrzymania odpowiedniej estetyki 

zarządzanych terenów oraz dysponuje odpowiednimi instrumentami nadzoru nad 

wykonawcami. Jednakże, zdaniem NIK podejmowane działania w zakresie nadzoru są 

nieefektywne ponieważ nie eliminują nieprawidłowości, czego potwierdzeniem są przeprowadzone 

kontrole Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz oględziny NIK w ramach niniejszej kontroli. 

Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcja na 
nie  

Analiza prowadzonego w Rejonie Dworców Kolejowych w Warszawie rejestru skarg 

wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. wpłynęło 11 skarg 

od osób fizycznych dotyczących sposobu zagospodarowania i utrzymania dworców. 

Skargi rozpatrzono i załatwiono w terminie nie przekraczającym miesiąca (od 5 do 23 dni). W jednym 

przypadku udzielono wyjaśnień osobie skarżącej po 55 dniach od daty wpływu skargi do Rejonu 

Dworców. Większość skarg uznano za zasadne (8 skarg).   

                 (dowód: akta kontroli str. 219) 

Rejon Dworców podejmował następujące działania zmierzające do dostosowania zaistniałego stanu do 

zgodnego z oczekiwaniem skarżącego tj. m.in.:  

a) zamontowano ławki w poczekalni dworca Sulejówek Miłosna, 

b) naprawiono drzwi wejściowe na dworcu w Grodzisku Mazowieckim oraz dokonano ich pełnej 

regulacji, sprawdzono prawidłowość wykonania usługi przez firmę sprzątającą, 

c) poinformowano o planowanym w 2012 r. remoncie dworca w Grodzisku Mazowieckim 

polegającym m.in. na wymianie schodów i zamontowaniu poręczy, której brak był przedmiotem 

skargi, 

d) naprawiono zegary oraz drzwi wejściowe na dworcu w Pruszkowie. 

               (dowód: akta kontroli str. 220-223) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie11 działalność kontrolowanej jednostki 

w badanym zakresie. 

 

Organizacja prac związanych z utrzymaniem terenów nieruchomości gruntowych oraz 
prawidłowość ich realizacji i rozliczeń   

Sposób organizacji prac  

Rejon Dworców administruje 169 dworcami kolejowymi zlokalizowanymi na obszarze 

województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego. Łączna 

administrowana powierzchnia: gruntów to 907 299,48 m2, budynków 278 073,55 m2. 

Dworce funkcjonują w ramach 8 grup, którymi zarządza dany zarządca grupy oraz administratorzy 

nieruchomości. Powyższy podział wprowadzono z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie decyzji nr 2 

Dyrektora Oddziału Dworce Kolejowe z dnia 3 stycznia 2012 r. Wśród administrowanych dworców, na 

dzień zakończenia kontroli NIK (7 września 2012 r.), 5 dworców znajdowało się w remoncie, 15 

dworców jest zamkniętych, 2 dworce są otwarte pomimo realizowanego remontu i 1 dworzec jest po 

remoncie (brak odbioru technicznego). 

                     (dowód: akta kontroli str. 111-132, 182-194) 

Prace związane z utrzymaniem terenów nieruchomości gruntowych, w okresie objętym kontrolą, 

realizowane były w oparciu o umowy cywilno-prawne z podmiotami wyłonionymi z zastosowaniem 

procedur zamówień publicznych. W latach 2011–2012 (do 31 lipca) zawarto łącznie 86 umów 

dotyczących dworców czynnych o wartości 5 709,9 tys. zł oraz 21 obowiązujących umów dotyczących 

dworców nieczynnych o wartości 80,3 tys. zł. Spośród ww. 86 umów, 51 umów o wartości 2 588,7 tys. 

zł wciąż obowiązuje a 35 umów o wartości 3 121,2 tys. zł zostało zakończonych.   

                     (dowód: akta kontroli str. 178-181) 

Analizowano 5 umów obowiązujących w okresie objętym kontrolą, na utrzymanie czystości na 

dworcach kolejowych poddanych oględzinom, tj.: 

1) Umowa z 14 października 2010 r. nr 39N16Im/208/10 na utrzymanie porządku i czystości12 w 

budynkach dworcowych oraz na terenach do nich przyległych dotycząca m.in. dworca Warszawa 

Ursus Południowy, którą zawarli przedstawiciele Spółki PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Warszawie na okres 1 listopada 2010 r. – 31 października 2012 r., na łączną 

kwotę brutto 115,4 tys. zł. Umowa obejmuje m.in. takie czynności jak: opróżnianie koszy, 

zamiatanie terenu przyległego, zbieranie śmieci i inne prace gwarantujące właściwy stan sanitarny 

i estetyczny. W umowie zapisano, że od wykonawcy oczekuje się takiego poziomu usług, aby stan 

porządku i czystości nie budził zastrzeżeń, zwłaszcza organów kontrolnych. W § 4 umowy 

określono zasady kontroli i odbioru usługi. Usługa podlega comiesięcznemu odbiorowi przez 

Zarządcę Rejonu z wykorzystaniem załącznika nr 5 do umowy, tj. protokołu z wykonanej usługi. Za 

niewykonanie usługi i nie wywiązanie się ze zobowiązania, stwierdzone protokołem usterkowania, 

wykonawca zobowiązany został do zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości 

miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzegł sobie prawo nadzoru i 

kontroli wykonywanych czynności porządkowych. Zgodnie z § 2 ust. 5 zamawiający ma prawo 

rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia rażących 

zaniedbań w realizacji zamówienia, w tym zaniechania wykonywania zleconych czynności 

                                                           
11 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

12 Na podstawie uchwały Nr 821 Zarządu PKP S.A. z dnia 25 października 2010 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 

przekazał PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe składniki majątku wchodzące w skład czynnych dworców kolejowych, w tym dworzec 

kolejowy Warszawa Ursus Południowy. W oparciu o ww. uchwałę Zarządu PKP S.A., Oddział Dworce Kolejowe zarządza, administruje, 

utrzymuje i gospodaruje ww. czynnym dworcem kolejowym 
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porządkowych lub po dwukrotnym stwierdzeniu złej jakości świadczonych usług. 

Udokumentowaniem wystarczającym do rozwiązania umowy jest notatka służbowa spisana przez 

przedstawiciela zamawiającego. W załączniku nr 6 do umowy określono wzór książki kontroli 

czystości.   

          (dowód: akta kontroli str. 111-112, 229-242) 

2) Umowa z 27 września 2010 r. nr D6K-166/2010 na kompleksowe całodobowe utrzymanie czystości 

w obiekcie dworcowym i na terenie przynależnym dotycząca dworca Warszawa Zachodnia, 

zawarta na okres 1 października 2010 r. - 30 września 2012 r., na łączną kwotę brutto 143,0 tys. zł; 

3) Umowa z 27 października 2011 r. nr D6K-66/2011 na kompleksowe całodobowe utrzymanie 

czystości w obiekcie dworcowym i na terenie przynależnym dotycząca Sochaczewskiej Grupy 

Dworców, w tym dworców w Ożarowie Mazowieckim i Płochocinie, zawarta na 30 miesięcy, 

począwszy od dnia 1 listopada 2011 r., na łączną kwotę brutto 188,8 tys. zł; 

4) Umowa z 27 października 2011 r. nr D6K-68/2011 na kompleksowe całodobowe utrzymanie 

czystości w obiekcie dworcowym i na terenie przynależnym dotycząca ówczesnej Radomsko-

Otwockiej Grupy Dworców, w tym dworców w Zalesiu Górnym, Sułkowicach, Chynowie, 

Michalczewie i Warce, zawarta na 30 miesięcy, począwszy od dnia 1 listopada 2011 r., na łączną 

kwotę brutto 198,5 tys. zł; 

5) Umowa z 15 listopada 2011 r. nr D6K-72/2011 na kompleksowe całodobowe utrzymanie czystości 

w obiekcie dworcowym i na terenie przynależnym dotycząca m.in. dworca Warszawa Ochota, 

zawarta na okres 1 listopada 2011 r. - 31 października 2014 r., na łączną wartość brutto 385,3 tys. 

zł. 

(dowód: akta kontroli str. 242-259, 264-283, 289-337, 343-362) 

Umowy wskazane powyżej w punktach od 2) do 5) zawarte zostały przez przedstawicieli PKP S.A. 

Oddział Dworce Kolejowe. Umowy określały m.in. następujące wymagania w stosunku do 

wykonawców:   

 w zakresie przedmiotu umowy i zobowiązań stron: 

- kompleksowe całodobowe utrzymanie czystości polegające na: utrzymaniu w czystości ścian, 

opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynku dworca i na terenie przyległym, wywóz 

nieczystości stałych, zbieranie odpadów stałych, zapewnienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci we 

własnym zakresie - uzupełnienie braków lub wymiana zniszczonych i nieestetycznych, utrzymywanie 

ciągów komunikacyjnych, chodników w okresie letnim (w szczególności poprzez zamiatanie i usuwanie 

plam na mokro, okopywanie krawężników z odchwaszczaniem), 

- utrzymywanie i pielęgnację zieleni polegające na: prześwietlaniu krzewów i drzew oraz grabieniu liści, 

utrzymywaniu kwietników i gazonów wraz z ich nasadzeniami, wywozie we własnym zakresie i na 

własny koszt odpadów biologicznych powstałych (lub zebranych) w wyniku wykonywania umowy 

(skoszonej trawy, zebranych liści, obciętych gałęzi), 

- wykonawca zobowiązuje się do ustawienia na terenie dworca i terenie przyległym nowych koszy na 

śmieci w ilościach zgodnych z potrzebami na danym dworcu, uzupełnienia braków na własny koszt i 

własnym staraniem, 

- wykonawca zobowiązuje się do zakupu i umieszczenia w widocznym miejscu obsługiwanego dworca 

(po uprzednim uzgodnieniu z administratorem obiektu) tablicy informacyjnej, wykonanej z trwałego 

materiału, zawierającej informacje o nazwie firmy wykonującej usługi porządkowe na dworcu, z danymi 

tele-adresowymi oraz godzinach wykonywania usług porządkowych na terenie dworca (zamiatanie, 

mycie), 

- wykonawca będzie prowadził „książkę pracy” dla obiektu, 



- częstotliwość wykonywania prac porządkowych powinna gwarantować właściwy stan sanitarny 

i estetyczny, 

- wykonawca zobowiązuje się do świadczenia takiego poziomu usług porządkowych, aby stan porządku 

i czystości nie budził żadnych zastrzeżeń, zwłaszcza organów kontrolnych.  

 w zakresie kontroli i odbioru usługi:  

- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania kontroli jakości świadczonych usług, wykaz czynności 

winien odnotowywać w „książkach pracy”, „książka pracy” musi być udostępniana zamawiającemu oraz 

zewnętrznym organom kontroli oraz użytkownikom terenu i obiektu, 

- zamawiający ma prawo nadzoru i kontroli wykonania czynności porządkowych a stwierdzone 

nieprawidłowości w utrzymaniu porządku i czystości zgłaszane będą wykonawcy na bieżąco, w 

szczególności poprzez wpis w „książce pracy” a wykonawca będzie zobowiązany do ich 

natychmiastowego usunięcia, 

- zamawiający dokona odbioru usługi wykonanej w każdym miesiącu kalendarzowym (do której 

wykonania w danym miesiącu wykonawca był zobowiązany), oświadczenie o potwierdzeniu wykonania 

zamówienia zostanie złożone przez osobę upoważnioną przez zamawiającego w protokole 

przedstawionym i podpisanym przez wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego lub 

wykonaniu wszystkich czynności, do wykonania których w danym miesiącu wykonawca był 

zobowiązany, osoba upoważniona przez zamawiającego dokona potwierdzenia należytego wykonania 

zamówienia lub potwierdzenia wykonania zamówienia w części, wskazując nieprawidłowości, 

informacje o nałożonych karach i ich potrąceniu z wynagrodzenia na podstawie stosownego zapisu 

umowy. 

 w umowie określono kary umowne i sposób ich naliczenia oraz okoliczności rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia: 

Umowy przewidywały, że wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za każdą niewykonaną lub 

nienależycie wykonaną czynność, w wysokości m.in.:  

- 3% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, w którym czynności te winne być wykonane, każdego dnia 

miesiąca, 

- 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, w którym czynności te winne być wykonane nie w każdym 

dniu miesiąca (nie codziennie) i nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,  

- 10% wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc, w którym czynności te winne być wykonane rzadziej niż 

jeden raz w tygodniu i co najmniej raz w każdym miesiącu,  

- 10% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

polecenia zarządcy w sytuacjach określonych umową, 

- wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku 

stwierdzenia nienależytego wykonania zamówienia, a w szczególności zaniechania wykonania 

zleconych czynności porządkowych lub po trzykrotnym stwierdzeniu złej jakości świadczonych usług. 

Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy jest notatka służbowa spisana przez 

upoważnionego przedstawiciela zamawiającego i dostarczona wykonawcy oraz stosowne wpisy 

w „książce pracy”.  

     (dowód: akta kontroli str. 228-237, 242-259, 264-283, 289-337, 343-362) 

 

W ocenie NIK sposób zabezpieczenia interesów zarządcy dworców kolejowych 

określony w umowach z wykonawcami usług oraz określone w umowie warunki nadzoru 

i kontroli zagwarantowane dla przedstawicieli zamawiającego należy uznać za 

prawidłowe i w przypadku ich stosowania dają szansę na wyegzekwowanie wymaganej 

Uwagi dotyczące 

badanej 

działalności  



jakości prac.  

Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac  

Szczegółowym badaniem objęto 5 faktur zapłaconych przez PKP S.A. Oddział Dworce 

Kolejowe za wykonane usługi na utrzymanie czystości w obiektach dworcowym i na 

terenie przynależnym, których podstawą były umowy opisane w punkcie 3.1 niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego.  

Faktury dotyczyły usług wykonanych w czerwcu br. odebranych przez właściwego Zarządcę (lub 

Administratora) Grupy Dworców w oparciu o stosowny „protokół wykonanej usługi za miesiąc czerwiec 

2012 r.”. Były to: 

1) Faktura nr 21/2012 z 30 czerwca 2012 r., zapłacona 26 lipca 2012 r., dotycząca realizacji usług 

objętych umową nr 39N16Im/208/10 wystawiona w oparciu o protokół wykonanej usługi za 

czerwiec 2012 r. podpisany przez zarządcę i wykonawcę, w którym nie zawarto żadnych uwag. 

Opis faktury potwierdza wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku budynków dworca i 

terenu wokół dworców: Warszawa Ursus Południowy (objęty oględzinami), Piastów i Jaktorów;  

2) Faktura nr 0390/12/FVS z 30 czerwca 2012 r., zapłacona 8 sierpnia 2012 r., dotycząca 

realizacji usług objętych umową nr D6K-166/2010 wystawiona w oparciu o protokół wykonanej 

usługi za czerwiec 2012 r. podpisany przez zarządcę i wykonawcę, w którym nie zawarto 

żadnych uwag. Opis faktury potwierdza wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku 

budynku dworca i terenu wokół dworca Warszawa Zachodnia (objęty oględzinami);  

3) Faktura nr 160/2012 z 30 czerwca 2012 r., zapłacona 7 sierpnia 2012 r., dotycząca realizacji 

usług objętych umową nr D6K-66/2011 wystawiona w oparciu o protokół wykonanej usługi za 

czerwiec 2012 r. podpisany przez zarządcę i wykonawcę, w którym nie zawarto żadnych uwag. 

Opis faktury potwierdza wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku budynków dworca i 

terenu wokół dworców: Teresin – Niepokalanów, Sochaczew, Ożarów Mazowiecki (objęty 

oględzinami), Płochocin (objęty oględzinami), Błonie, Bednary, Brwinów, Międzyborów; 

4) Faktura nr 157/2012 z 30 czerwca 2012 r., zapłacona 22 sierpnia 2012 r., dotycząca realizacji 

usług objętych umową nr D6K-68/2011 wystawiona w oparciu o protokół wykonanej usługi za 

czerwiec 2012 r. podpisany przez Administratora Nieruchomości Radomsko-Lubelskiej Grupy 

Dworców i wykonawcę, w którym nie zawarto żadnych uwag. Opis faktury potwierdza 

wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku budynków dworca i terenu wokół dworców: 

Zalesie Górne, Sułkowice, Chynów, Michalczew, Warka (wszystkie objęte oględzinami), Krężel, 

Ruda Wielka, Garbatka, Jastrząb; 

5) Faktura nr 15/06/2012 z 30 czerwca 2012 r., zapłacona 7 sierpnia 2012 r., dotycząca realizacji 

usług objętych umową nr D6K-72/2011 wystawiona w oparciu o protokół wykonanej usługi za 

czerwiec 2012 r. podpisany przez zarządcę i wykonawcę, w którym nie zawarto żadnych uwag. 

Opis faktury potwierdza wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku budynków dworca i 

terenu wokół dworców: Warszawa Ochota (objęty oględzinami) i Warszawa Gdańska. 

     (dowód: akta kontroli str. 224-227, 238-241, 260-263, 284-288, 338-342) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:  

Z uwagi na brak „książki pracy” nie ma możliwości weryfikacji realizacji przez 

wykonawcę kontroli jakości usług, zgodnie z § 5 ust. 1 umów na całodobowe utrzymanie czystości na 
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dworcach: Zalesie Górne, Płochocin, Ożarów Mazowiecki, Chynów, Warszawa Zachodnia, Sułkowice, 

Michalczew i Warka.  

Z powodu braku „książki pracy”, w której wykonawca usługi powinien odnotowywać każdego dnia, na 

bieżąco wszystkie istotne zdarzenia, w szczególności informacje o: wykonaniu poszczególnych 

czynności w ramach realizacji umowy, przeprowadzonych kontrolach, zdarzeniach mających wpływ na 

przebieg wykonywania umowy, wypadkach i podjętych działaniach oraz dane osoby nadzorującej 

wykonanie umowy w danym dniu oraz z uwagi na odbiór  prac objętych wyżej wymienionymi fakturami 

dokonany bez uwag i zastrzeżeń, nie ma możliwości potwierdzenia kiedy powstały i czy wykonawca 

podjął odpowiednie działania w stosunku do stwierdzonych podczas oględzin nieprawidłowości, tj.: 

 graffiti na ścianach dworca Zalesie Górne nie usunięte stosownie do postanowień 

obowiązującej umowy na utrzymanie czystości ww. dworca, a wynikające z postanowień § 1 

ust. 3 pkt 1 lit b) w związku z § 4 ust. 18 oraz załącznika nr 8 – tabela lp. 15 do umowy; 

 krzewy i zakrzaczenia na dworcach w Płochocinie, Ożarowie Mazowieckim i Chynowie nie 

usunięte pomimo postanowień § 1 ust. 3 pkt 1 lit j) w związku z § 4 ust. 18 oraz zapisu tabeli 

(ujętego w lp. 7) stanowiącej załącznik do właściwych umów na utrzymanie czystości pn. 

„teren zewnętrzny – sprzątanie w technologii letniej”.  

Odnośnie sposobu kontroli i poświadczenia wykonanych usług p.o. Dyrektora Rejonu Dworców 

wyjaśnił, że: „Zarządcy dworców i administratorzy dokonują wyrywkowych i niezapowiedzianych 

kontroli dworców. W trakcie takich kontroli można z łatwością stwierdzić czy dworzec jest utrzymany we 

właściwym stanie czystości. Jak wynika z zapisów umowy, firma sprzątająca jest zobowiązana do 

ciągłego utrzymywania właściwego stanu czystości na dworcu, gdyż zapisy w tabelach czynności 

stanowiących załączniki do umów określają częstotliwość minimalną. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w utrzymaniu czystości sporządzana jest notatka służbowa, która doręczana jest 

firmie sprzątającej. (…).” 

                     (dowód: akta kontroli str. 198, 202) 

Ponadto w sprawie sporządzania notatek służbowych p.o. Dyrektora Rejonu Dworców wyjaśnił, że: „Na 

dworcach poddanych oględzinom (…), w badanym okresie (2011–VI 2012) pracownicy Rejonu nie 

sporządzali notatek, ponieważ w trakcie wykonywania wyrywkowych kontroli nie stwierdzili 

nieprawidłowości, w związku z czym nie były nakładane kary na firmy sprzątające. Ustalenie ilości 

notatek sporządzanych w ramach realizacji umów niemożliwe jest do ustalenia na ten moment, gdyż 

wymagałoby to skierowania zapytania do zarządców (…).”            

                     (dowód: akta kontroli str. 203-205) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób zabezpieczenia interesów zarządcy 

dworców kolejowych określony w umowie z wykonawcami a negatywnie sposób 

rozliczania rzeczowego i finansowego zlecanych prac. 

 

 

IV. Uwagi i 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 Kontroli13, wnosi o: 

1) podjęcie działań celem usunięcia stwierdzonych podczas oględzin nieprawidłowości na 

administrowanym terenie, 
                                                           
13 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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2) naliczenie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności 

określnych w umowie z wykonawcą,  

3) wyegzekwowanie od wykonawców obowiązków w zakresie umieszczenia tablic informacyjnych na 

terenie dworców oraz założenia i prowadzenia „książek pracy”, 

4) wzmożenie nadzoru i kontroli nad wykonaniem czynności porządkowych określonych w umowach z 

wykonawcami oraz dokumentowanie stwierdzonych nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i 

porządku poprzez wpis do „książki pracy” lub w formie notatki służbowej,  

5) rozważenie zasadności ustalenia jednolitych zasad umieszczania i utrzymania tablic i urządzeń 

reklamowych na administrowanym terenie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na 

piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 

przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 25 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. 

 

Warszawa , dnia   22  października 2012 r.        

  

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  

Tomasz Świstak  

Specjalista k.p. 
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