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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/032 – Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Monika Popławska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 95256 z 8 maja 2015 r.  
2. Stefan Padzik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 95257 
z 8 maja 2015 r.  
3. Rafał Sowa, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 95263 z 25 maja 2015 r. 

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

Jednostka 
kontrolowana 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rafał Połóg – Dyrektor Regionu Centralnego2 
(dowód: akta kontroli tom VI str. 1) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała osiem zadań inwestycyjnych ujętych 
w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 20153. Kontrola wykazała, 
że cztery z nich4 nie zostały zrealizowane w terminach określonych w WPIK. Wpływ 
na przekroczenie terminów miały m.in. opóźnienia w wykonaniu dokumentacji 
projektowej, protesty lokalnych społeczności, przedłużające się postępowania 
w sprawie wydania decyzji administracyjnych. W przypadku dwóch realizowanych 
projektów5 istnieje ryzyko ich niezakończenia do końca 2015 r. i utraty w związku 
z tym części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Do zakończenia kontroli 
Komisja Europejska nie rozpatrzyła wniosku PKP PLK S.A. o przeniesienie 
niezakończonych do 2016 r. robót wykonywanych w ramach tych dwóch projektów 
do nowej perspektywy finansowej. Ponadto w przypadku trzech zadań 
inwestycyjnych6 nie zapewniono nadzoru zewnętrznego Inżyniera Kontraktu przez 
cały okres realizacji inwestycji (od przygotowania do zakończenia)7. Najwyższa Izba 
Kontroli nie ma natomiast zastrzeżeń do realizacji przez PKP PLK S.A. zadań 
objętych WPIK w zakresie gospodarnego wydatkowania środków finansowych. 

                                                      
1 Dalej Region bądź Region Centralny. 
2 Od 1 czerwca 2014 r. Przed reorganizacją Centrum Realizacji Inwestycji, tj. do 31 maja 2014 r. funkcję 
Dyrektora Oddziału w Warszawie pełniła Pani Sławomira Wierzchowska. 
3 Dalej: WPIK. 
4 Zadania nr 16, 17, 20 oraz 140. 
5 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa-Okęcie - na obszarze Radom LSC Radom (Lot F) oraz 
zadanie nr 20. 
6 Zadania nr 16, 17 i 20 wg WPIK. 
7 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według tej 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. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W trakcie kontroli szczegółowym badaniem objęto zadania inwestycyjne, które  
w momencie przekazania ich Regionowi Centralnemu były w trakcie realizacji bądź 
zostały zrealizowane, tj.: 
– zadanie 15 wg WPIK – projekt POIiŚ nr 7.1-18 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, 

budowa łącznicy do lotniska Okęcie – inwestycja zrealizowana, trwał etap jej 
rozliczania; 

– zadanie 16 wg WPIK – projekt POIiŚ nr 7.1-19.1a „Modernizacja linii kolejowej  
nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)8 – inwestycja w trakcie 
realizacji (zawansowanie finansowe ok. 85%); 

– zadanie 17 wg WPIK – projekt POIiŚ nr 7.1-19.2 „Modernizacja linii kolejowej  
nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom PRACE PRZYGOTOWAWCZE” – 
inwestycja w trakcie realizacji (zaawansowanie finansowe ok 0,2%); 

– zadanie 20 wg WPIK – projekt POIiŚ nr 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej  
E 75 Rail Baltica Warszawa  – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek 
Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” – w trakcie realizacji 
(rozpoczęcie robót rozbiórkowych i budowlanych);  

– zadanie 63 wg WPIK – projekt POIiŚ nr 7.1-22.2 „Modernizacja linii kolejowej E 
75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek 
Warszawa Rembertów - Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – prace przygotowawcze” 
– inwestycja zrealizowana; 

– zadanie 21 wg WPIK – projekt POIiŚ nr 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice 
(Skierniewice) – inwestycja w trakcie realizacji (zaawansowanie 35,5%); 

– zadanie 125 wg WPIK – Budowa nowego przystanku osobowego Ursus 
Niedźwiadek wraz z infrastrukturą towarzyszącą linii nr 447 Warszawa 
Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki – zrealizowane9; 

– zadanie 140 wg WPIK – modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze – w trakcie realizacji (proces 
pozyskiwania decyzji środowiskowych). 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 340-365, 418-423, 499) 

1. Sprawozdawczość Regionu Centralnego z realizacji 
powierzonych zadań objętych WPIK 

Z dniem 1 czerwca 2014 r.10, w ramach struktury PKP PLK S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji powołano Regiony, w tym Region Centralny, których zakres działania 
obejmuje w szczególności wykonywanie funkcji inwestora w imieniu Spółki, 
realizację przydzielonych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych, organizowanie odbiorów zadań 
inwestycyjnych, ich rozliczanie i przekazywanie do eksploatacji oraz współpraca 
z właściwymi komórkami organizacyjnymi ds. ekonomiczno-finansowych. Regionem 
kieruje Dyrektor Regionu przy pomocy Dyrektorów Projektu ds. projektów unijnych 
oraz projektów krajowych. Przed reorganizacją w skład Centrum Realizacji 
Inwestycji wchodziły: Biuro Centrum, Zespoły Projektów Unijnych/ Wyodrębnionych 
(tworzone do realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków 
unijnych bądź szczególnie ważnych, skomplikowanych, o dużym zakresie projektów 
krajowych) oraz Oddziały Centrum. 

                                                      
8 Projekt podzielono na odcinki linii, tj. LOT A, B, C itd.  
9 Zadanie to, jako jedyne spośród objętych kontrolą, przed reorganizacją Spółki  było realizowane przez Oddział 
CRI w Warszawie. 
10 Uchwała Nr 362/2014 Zarządu PKP PLK S.A. z 15 maja 2014 r., ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

Na mocy decyzji Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Nr 78 /2014 
z 11 września 2014 r. Regionowi Centralnemu przydzielono do realizacji 33 zadania 
(14 unijnych i 19 krajowych), w tym zadania zaplanowane w WPIK11 oraz wskazano 
Zespoły projektów odpowiedzialne za ich realizację. 
Do czasu utworzenia Regionu ww. inwestycje były realizowane przez Zespoły 
projektowe będące w strukturze PKP PLK S.A. Biura Centrum Realizacji Inwestycji. 
Zespoły te zostały powołane na podstawie decyzji Dyrektora Centrum Realizacji 
Inwestycji. W związku z reorganizacją zespoły projektów, które realizują zadania 
inwestycyjne przydzielone Regionowi Centralnemu, od 1 czerwca 2014 r. znajdują 
się w strukturze PKP PLK S.A. CRI Regionu Centralnego.  

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego z 15 maja 2014 r. Dyrektor 
Projektu odpowiada za realizację przypisanego mu projektu i występuje jako 
reprezentant zamawiającego na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa 
udzielonego w odrębnym trybie. Dyrektora Projektu wyznacza Dyrektor Regionu po 
akceptacji przez Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. Natomiast 

zgodnie z § 27 ust. 3 ww. Regulaminu Kierownik Kontraktu odpowiada za 

realizowanie określonego kontraktu i występuje jako reprezentant zamawiającego 
na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego w odrębnym trybie. Ww. 
osoby uczestniczą we wszystkich fazach realizacji kontraktu, od fazy przygotowania 
do zakończenia i jego rozliczenia (ust. 4 §§ 27 i 28).  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 251-308, tom VIII str. 460-537) 

1.1. W okresie objętym kontrolą Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego PKP PLK 
S.A. przeprowadzało kontrole i audyty w Oddziale Regionalnym w Warszawie,  
a potem także w Regionie Centralnym w zakresie realizowanych inwestycji. 

Na przełomie 2010/2011 r. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadziło  
w komórkach i jednostkach organizacyjnych spółki audyt wewnętrzny procesu 
„Zapewnienie źródeł finansowania dla projektów POIiŚ”, którym objęto wszystkie 
projekty inwestycyjne POIiŚ z podstawowej Listy projektów indywidualnych POIiŚ. 
W 2015 r. (od 16 lutego do 6 marca) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
przeprowadziło w Regionie kontrole doraźną w zakresie przyczyn i skutków 
rozwiązania umowy Nr 90/127/0001/11/Z/I z 8 lutego 2011 r. oraz odstąpienia od 
realizacji umowy Nr 90/127/0003/13/Z/I z 18 lutego 2013 r. realizowanych w ramach 
projektu POIiŚ 7.1-19.2 pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek 
Warszawa Okęcie – Radom”. 
Sformułowane po kontroli wnioski i zalecenia dotyczyły przede wszystkim 
opracowania programu naprawczego dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 8, 
odcinek Warszawa Okęcie – Radom Prace Przygotowawcze” oraz dokonania 
inwentaryzacji (stanu zaawansowania) umowy nr 90/127/0001/13/Z/I z 28 stycznia 
2013 r. zawartej z konsorcjum T. i przedstawi do akceptacji Dyrektorowi Centrum 
Realizacji Inwestycji. 
Pismem z 11 czerwca 2015 r. Region Centralny przekazał Dyrektorowi PKP PLK 
S.A. CRI „Koncepcję programu naprawczego dla projektu Modernizacja linii 
kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom Prace przygotowawcze, 
zawierającą wyniki inwentaryzacji stanu zaawansowania umowy z konsorcjum T. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 29-90, 409) 

1.2. Zgodnie z § 18 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego PKP PLK S.A.12 
analizowanie postępu w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w WPIK oraz 

                                                      
11 Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 78/2014 z 11 września 2014 r. ze zm. 
12 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 362/2014 Zarządu PKP PLK S.A. z 15 maja 2014 r. 
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sporządzanie sprawozdań z tym związanych należy do zakresu działania Biura 
Zarządzania Projektami, będącego w strukturze organizacyjnej Centrali Spółki.  
Region Centralny/Oddział przekazywał wkład do tych sprawozdań w formie tabel 
i informacji będących elementami całego sprawozdania, przy czym z realizacji 
inwestycji przejętych po reorganizacji (w tym objętych kontrolą) Region Centralny 
przekazuje ww. informacje od 1 czerwca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 252-276, 408 i 412-417) 
Realizacja poszczególnych inwestycji jest raportowana poprzez system 
teleinformatyczny (EPM). Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Pani K.Z. na 
temat realizacji projektu Kierownicy Kontraktu oraz Dyrektor Projektu umieszczają  
w Portalu Zarządzania Inwestycjami wszystkie niezbędne dane dotyczące realizacji 
inwestycji, a w okresach tygodniowych raport z realizacji projektu. Dane takie jak 
ryzyka, zamknięcia torowe, monitoring terenowy, harmonogramy płatności i inne 
wprowadzane są na bieżąco. W siedzibie Spółki odbywają się posiedzenia Komitetu 
Sterującego w zakresie prowadzonych projektów. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 420-423, 460-461) 

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

Po reorganizacji Spółki, CRI Regionowi Centralnemu przekazano realizację 
poszczególnych zadań inwestycyjnych i przeniesiono do nowych struktur Zespoły 
odpowiedzialne dotychczas za ich realizację. Region przekazywał tabelaryczne 
wsady do sprawozdań z realizacji WPIK odnośnie inwestycji przejętych do realizacji. 
Sprawozdania z wykonania WPIK były finalnie sporządzane prze biura Centrali 
Spółki. Stwierdzono, że Region zrealizował zalecenia sformułowane po kontroli 
doraźnej w zakresie przyczyn i skutków rozwiązania umowy podstawowej z 8 lutego 
2011 r. oraz odstąpienia od umowy z 18 lutego 2013 r.  

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

Zakres rzeczowy inwestycji objętych badaniem określono w Studiach wykonalności, 
w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, odbieranych przez powołane dla każdej 
inwestycji Zespoły Oceny Projektowej oraz w umowach o dofinansowanie. Wg 
wyjaśnień Dyrektora Regionu dla inwestycji objętych kontrolą nie były wymagane 
programy inwestycji. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 410) 
2.1. Wg założeń WPIK modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie 
– Radom miała być realizowana w ramach trzech zadań: nr 15 „Modernizacja linii 
kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego 
Służewiec do stacji MPL Okęcie) realizowane w latach 2009-2013; nr 16 
„Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom LOT A, B, F” 
realizowane w latach 2009-2015 oraz nr 17 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, 
odcinek Warszawa Okęcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE” (dla LCS13 
Warszawa Okęcie i LCS Radom) realizowane w latach 2011-2013.  

Pierwotnie projekt miał być sfinansowany w ramach POIiŚ 2007-201314. 
Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Pani K.Z.15 projekt aktualnie jest 
fazowany16. Kontynuacja realizacji modernizacji LOT A i B przewidziana jest 
w perspektywie POIiŚ 2014-2020, natomiast LOT F w perspektywie 2007-2013.  

                                                      
13 Lokalne Centrum Sterowania. 
14 POIiŚ 7.1-19.1.a Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F). 
15 Pismo z 7 lipca 2015 r., IREOR1-0910-21-46a/15. 
16 Zadanie jest dzielone na fazy w celu przeniesienia części na późniejszy okres rozliczeniowy. 
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Linia kolejowa nr 8 stanowi tzw. magistralę świętokrzyską łączącą aglomeracje 
Radomia, Skarżyska Kamiennej i Kielc z Warszawą. Budowa łącznicy w tunelu na 
odcinku Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie wraz z modernizacją linii na 
odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie stanowią Etap I modernizacji linii 
kolejowej nr 8. Zadanie inwestycyjne nr 15 podzielono na trzy fazy: 1 – 
przygotowanie dokumentacji projektowej – projekt SPOT/1.1.1/161/05 (Sektorowy 
Program Operacyjny Transportu EFRR); 2 – roboty na odcinku Warszawa 
Zachodnia – Warszawa Okęcie - projekt SPOT/1.1.1/160/05 i 3 – roboty budowlane 
na łącznicy w ramach POIŚ 2007-2013. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 110-113, 219, tom VI str. 444) 

W latach 2005-2007 w ramach projektu SPOT/1.1.1/162/05 „Modernizacja linii 
kolejowej nr 8, Etap II: odcinek realizacyjny Warszawa Okęcie – Radom – Kielce” 
opracowana została dokumentacja przedprojektowa, w skład której wchodziło 
Studium Wykonalności oraz dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawców 
dokumentacji projektowej. Zarząd PKP PLK S.A. wybrał17 opcję modernizacyjną linii 
nr 8 w wariancie: 160 km/h odcinek Warszawa Okęcie do Radomia i 100 km/h 
odcinek Radom do Kielc, odcinek Warka – Radom dwutorowy z nowym mostem nad 
rzeka Pilicą. Projekt podzielono na odcinki linii (tzw. Loty), przyporządkowane do 
LCS-ów.  
Założono, że modernizacja linii nr 8 w warstwie drogowej i energetycznej obejmuje 
odcinek od stacji Warszawa Okęcie (km 11,800) do stacji Radom (km 104,250)  
z podziałem na LCS Warszawa Okęcie (LOT A od km 11,800 do km 38,800,  
tj. stacja Warszawa Okęcie do stacji Czachówek Południowy) i LCS Radom (LOT: B, 
C, D, E, F od km 38,800 do km 104,250). Modernizacja linii w warstwie sterowania  
i kierowania ruchem kolejowym obejmuje odcinek od stacji Warszawa Okęcie do 
stacji Radom wraz z tymi stacjami i szlakami stycznymi do tego odcinka linii oraz 
zakłada włączenie do zdalnego sterowania urządzeń zbudowanych na odcinku 
Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie wraz z łącznicą do lotniska Okęcie18.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 1-20) 
Zakres rzeczowy zadania nr 15 „Modernizacji linii klejowej nr 8, budowa łącznicy do 
lotniska Okęcie…” był realizowany w ramach umowy podstawowej z 27 października 
2009 r. zawartej z konsorcjum B. o wartości 235 115 661,67 zł brutto (aneks Nr 3) 
oraz umów dodatkowych.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 6-48) 
Realizację zakresu rzeczowego modernizacji linii klejowej nr 8, odcinek Warszawa 
Okęcie – Radom (zadania nr 16 i 17) podzielono na 11 kontraktów (w tym działania 
informacyjne i promujące, opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie 
w ramach POIiŚ „Rezultaty studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 
(dla dużego projektu) dla projektu infrastruktury kolejowej). Realizację podzielono na 
dwa etapy, z czego I etap obejmował LOT: A, B, F. W zakresie rzeczowo-
finansowym projektu19 określono, że w systemie „projektuj i buduj” realizowane 
będą: srk20 i teletechnika dla całego projektu, ERTMS21 dla całego projektu,  
a w systemie projektuj a następnie buduj LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom.  
Na 31 maja 2015 r. PKP PLK S.A. zawarła z wykonawcami, wybranymi w wyniku 
przeprowadzonych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
umowy podstawowe dotyczące m.in.:  

                                                      
17 Uchwała Nr 325/2006 Zarządu PKP PLK S.A. 
18 Zrealizowane w ramach projektu POIiŚ 7.1-18 Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska 
Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie). 
19 Załącznik nr 2 do umowy Nr POIS7.1.097/08-00 z 17 września 2008 r. 
20 Sterowanie Ruchem Kolejowym. 
21 ERTMS (ang.) European Rail Traffic Management System – Europejski System Zarządzania Ruchem 
Kolejowym. 
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– opracowania dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór 
wykonawcy robót dla LCS Warszawa Okęcie (LOT A)22 – umowa 
Nr 90/127/0002/11/Z/I z 14 lutego 2011 r. zawarta z J.; wartość umowy 
6 147 270 zł netto (7 561 142,10 zł brutto). Do umowy zawarto pięć aneksów  
i dwa porozumienia, termin realizacji 24 czerwca 2014 r. 

– opracowania dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór 
wykonawcy robót dla LCS Radom23 – umowa Nr 90/127/0001/11/Z/I z 8 lutego 
2011 r. zawarta z M.; wartość umowy 16 400 000 zł netto (20 172 000 zł brutto). 
PKP PLK S.A. 22 maja 2014 r. rozwiązała umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w związku z opóźnieniem Wykonawcy w realizacji umowy przekraczającym  
30 dni kalendarzowych24. 

– zaprojektowania i wybudowania zintegrowanego systemu sterowania  
i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom na linii 
kolejowej nr 825 – umowa Nr 90/127/0001/13/Z/25 z 25 stycznia 2013 r. zawarta 
z konsorcjum T. (Lider); wartość umowy: 257 500 000 zł netto (316 725 000 zł 
brutto), termin realizacji 25 października 2015 r.  

– opracowania projektów wykonawczych i realizację robót dla LCS Radom – LOT 
F (projektuj i buduj)26 – umowa Nr 90/127/0002/14/Z/I z 18 grudnia 2014 r. 
zawarta z konsorcjum P.; wartość netto 99 063 271,22 zł (brutto 
121 847 823,60 zł), termin wykonania 12 miesięcy; 

– opracowania projektów wykonawczych i realizację robót dla LCS Warszawa – 
Okęcie (LOT A)27 – umowa Nr 90/127/0001/14/Z/I z 27 lipca 2015 r. zawarta  
z T.P.; wartość umowy 462 725 959,41 zł brutto (376 199 967,00 zł netto), termin 
wykonania 20 miesięcy. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 3-4, 537-545, tom V str. 537-545) 

Odnośnie przyczyn wydzielenia i realizacji sytemu sterowania i kierowania ruchem 
kolejowym (srk) odrębną umową w systemie „projektuj i buduj” Zastępca Dyrektora 
Regionu Pani K.Z. podała w wyjaśnieniach: „Podstawową przyczyną (…) była 
możliwość zastosowania na całym modernizowanym odcinku jednolitych pod 
względem technicznym i funkcjonalnym urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Ponadto (…) przed przystąpieniem do przebudowy układów torowych należy  
w pierwszej kolejności usunąć kolizje z urządzeniami podziemnymi użytkowników 
zewnętrznych, jak i spółek PKP. Na całym przewidzianym do modernizacji odcinku 
linii znajdują się dwa kable światłowodowe posadowione w ławie torowiska bez rur 
osłonowych HDPE, które zostały ułożone na przełomie lat osiemdziesiątych  
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jeden kabel należy do Telekomunikacji 
Kolejowej Sp. z o.o., natomiast drugi do Telekomunikacji Polskiej S.A. Kable te 
stanowią trakty telekomunikacyjne o dużej przepływności. Z uwagi na sposób ich 
posadowienia nie jest możliwe wykonanie prac torowych bez naruszenia ich 
ciągłości (…) Decyzją Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Nr 18/2008 z dnia 3 marca 
2008 r. został powołany Specjalny Zespół ds. przygotowania części technicznej 
dokumentów przetargowych dla przetargu sygnałowego obejmującego srk, 
telekomunikacje i dsat realizowanego w systemie „projekt i budowa” w oparciu  
o dokumentację przedprojektową (…)” 

                                                      
22 W ramach projektu POIiŚ 7.1 – 19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – 
Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”. 
23 W ramach projektu POIiŚ 7.1 – 19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – 
Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”. 
24 Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu z 22 maja 2014 r., poprzedzone uchwałą Nr 383/2014 Zarządu PKP 
PLK S.A. z 20 maja 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy… 
25 W ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”. 
26 W ramach Projektu POIiŚ 7.1 – 19.1.a pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – 
Radom (LOT A,B,F). 
27 W ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a. 
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(dowód: akta kontroli tom VI str. 427-428) 

W odniesieniu do zadania nr 17 nastąpiło zwiększenie zakresu finansowego 
inwestycji o łączną kwotę 126 500 zł netto, w związku z wykonaniem prac 
uzupełniających w zakresie wprowadzenia zmian do Raportu oddziaływania na 
środowisko oraz projektów budowalnych w obrębie LCS Radom i LCS Warszawa – 
Okęcie. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 537-545, tom VI str. 468) 

2.2. WPIK przewidywał realizację w latach 2012-2015 zadania nr 20 „Modernizacja 
linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, 
odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” oraz w latach 
2011-2012 zadania 63 „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – 
Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – 
Tłuszcz (Sadowne) – prace przygotowawcze” 
Zakres rzeczowy ww. inwestycji określony został w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym z kwietnia 2011 r.28 oraz we wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 
Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, Działania 7.1 Rozwój transportu 
kolejowego. W ramach planowanych robót przewidziano m.in.: 
– dobudowę dodatkowych torów na odcinku Zielonka – Wołomin Słoneczna, 
– modernizację linii klejowej nr 449 na odcinku Warszawa Rembertów (km 12,344) 

– Zielonka (km 21,315), 
– modernizację linii kolejowej nr 21 na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka (km 

9,206 – 9,943), 
– modernizację linii kolejowej nr 6 na odcinku Zielonka (km 14,254) – Tłuszcz 

(Sadowne) km 71,800 
– regulacje torów i sieci trakcyjnej na odcinkach linii nr 10, nr 513, nr 29 wynikające 

z przebudowy głowic rozjazdowych na stacji Tłuszcz. 
– wykonanie robót związanych z przygotowaniem linii objazdowej nr 10 Legionowo 

– Tłuszcz do przejęcie ruchu w czasie prowadzenia robót modernizacyjnych na 
linii kolejowej E75.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 352, tom VIII str. 13) 

Modernizowany odcinek Warszawa Rembertów – Tłuszcz (Sadowne) wchodzi 
w skład linii kolejowej E 75, która jest linią o priorytetowym znaczeniu, stanowiącą 
część transeuropejskiego korytarza I wchodzącego w skład sieci TEN-T. 
Z informacji przekazanych przez Spółkę wynika, że przy planowaniu inwestycji nie 
wystąpiły trudności o charakterze przyrodniczym skutkujące zmianą wariantu 
lokalizacji inwestycji. Wystąpiły natomiast trudności w pozyskiwaniu danych 
środowiskowych w urzędach przy realizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
związane m.in. z potrzebą uwzględniania obszarów znajdujących się na tzw. 
„shadow list” Natura 2000 W trakcie realizacji zadania nr 63 wg WPIK opóźniono 
wykonanie załączników do wniosku o dofinansowanie z uwagi na rozważane zmiany 
długości modernizowanego odcinka wynikające z braku środków finansowych 
w ramach perspektywy finansowej do roku 2014 r. Ponadto wystąpiły trudności  
z ustaleniem lokalizacji i zakresu robót przy wiaduktach i tunelach drogowych  
(ze strony lokalnej społeczności oraz GDDKiA) co skutkowało opóźnieniami  
w pozyskaniu decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
brakiem realizacji całości robót przewidzianych dla etapu I (budowy pięciu obiektów 
inżynieryjnych – wiaduktów i tuneli). 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 36-47, 69-73, 352-353)  

                                                      
28 Program został zaakceptowany przez ZOPI i odebrany protokolarnie 23 maja 2011 r. przez Zastępcę PKP 
PLK CRI  ds. projektów unijnych. Dalej także „PFU”. 
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W ramach realizacji zadania 20 i 63 wg WPIK PKP PLK S.A. zawarła kontrakty na 
wykonanie wszystkich elementów określonych w PFU. W ramach inwestycji zawarto 
osiem odrębnych kontraktów, w tym: 
– dwa związane z przygotowaniem załączników do wniosku o dofinansowanie 

inwestycji – zadanie 6329, 
– sześć na zaprojektowanie i budowę w ramach zadania nr 2030, 
oraz jeden dotyczący nadzoru nad inwestycją31.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 5, 193-346)  

Zastępca Dyrektora Regionu Pani K.Z. poinformowała, że wyłączenie z głównego 
zadania budowy wiaduktów i przejść podziemnych, oraz urządzeń srk  
i elektrotechnicznych na stacji Warszawa Rembertów wynikało m.in. z wyników 
negocjacji zakresu inwestycji z władzami Zielonki, niewykonaniem przez zarządcę 
drogi projektu budowlanego wiaduktu w drodze wojewódzkiej nr 634 oraz protestów 
oferentów składanych w trakcie przetargu (dotyczącego robót głównych – torowych 
gdzie początkowo uwzględnione były roboty na stacji Warszawa Rembertów). 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 70, 163-192) 

2.3. Europejski korytarz transportowy E65/CE65 w częściach: linia kolejowa nr 1 
Warszawa Centralna – Katowice. 
WPIK przewidywał w latach 2009-2016 realizację zadania nr 21 „Zaprojektowanie  
i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa –Łódź, Etap II, odcinek 
Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), w latach 2013-2014 zadania  
nr 140 „Modernizacja linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – prace przygotowawcze”, a także zadania nr 125 „Budowa nowego 
przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na linii nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki w rejonie 
osiedla mieszkaniowego” w latach 2012-2013 (realizowane w porozumieniu32  
z miastem st. Warszawa i PKP S.A.) 
Dla dwóch pierwszych z tych inwestycji sporządzono i zaakceptowano aktualne 
Programy Funkcjonalno-Użytkowe inwestycji oraz Studia Wykonalności. Dokumenty 
te zawierały w szczególności charakterystykę inwestycji (w tym zakres rzeczowy 
inwestycji, okres realizacji, uzasadnienie celowości, dane o efektach rzeczowych, 
ocenę ekonomiczną efektywności inwestycji), harmonogram realizacji inwestycji 
planowany łączny koszt inwestycji, dane o źródłach pochodzenia środków 
finansowych zaplanowanych na przygotowanie i realizację inwestycji. Programy 
Funkcjonalno-Użytkowe były zgodne z planowanymi potrzebami odnośnie 
projektowanej zdolności przewozowej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 8, 250, 251,tom II str. 287,288) 

                                                      
29 Umowa nr 90/109/04/001538/10/11 z 27 stycznia 2010 r. i umowa nr 90/135/0001/11/Z/I z 27 lipca 2011 r.  
30 „Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica 
Warszawa – Białystok- granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – 
POIiŚ – 7.1-22.1 90/130/0012/12/Z/I z 19 grudnia 2012 r. o wartości 1 289 759,3 tys. zł netto + 298 714,6 tys. zł 
VAT; umowa na zaprojektowanie i wykonanie przejść pod torami w km 14,850 i w km 22,400 linii nr 6”  
Nr 90/135/0004/14/Z/I z 14 maja 2014 r. o wartości 7 763,2 tys. zł netto + 1 785,5 tys. zł VAT; umowa na 
zaprojektowanie i wykonanie wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 20,004 linii kolejowej 
nr 449 w Zielonce” nr 90/135/0003/14/Z/I z 2 kwietnia 2014 r. o wartości 9 885,0 tys. zł netto + 2 273,6 tys. zł 
VAT; umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych robót dla zadania Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz  
Nr 90/135/0001/13/Z/I z 03 lipca 2013 r. o wartości 18 949,0 tys. zł netto + 4 358,3 tys. zł VAT; umowa na 
zaprojektowania i przebudowę zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji 
Warszawa Rembertów wraz z włączeniem urządzeń sąsiednich posterunków nr 90/101/0067/15/Z/I  
z 17 czerwca 2015 r. o wartości 11 924,0 tys. zł netto + 2 742,5 tys. zł VAT; umowa na zaprojektowanie  
i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na stacji Warszawa Rembertów nr 90/101/0083/15/Z/I z 7 lipca 
2015 r. o wartości 2 449,4 tys. zł netto + 563,4 tys. zł VAT.  
31 Umowa nr 90/135/003/13/Z/I z 15 października 2013 r. o zarządzanie i nadzór. 
32 Porozumienia trójstronne z 14 maja 2008 r. z aneksami oraz z 28 lipca 2011 r. 
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Zakres modernizacji linii Warszawa-Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia–
Miedniewice (Skierniewice) (zadanie nr 21) przewiduje opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, ziemnych, torowych, 
odwodnieniowych, wyposażenie w urządzenia automatyki, wymianę sieci trakcyjnej, 
a także modernizację obiektów inżynieryjnych, peronów i przejazdów oraz budowa 
LCS Grodzisk Mazowiecki. Modernizacja odcinka linii kolejowej na szlaku Warszawa 
Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) przebiega w 11 odcinkach robót, na które 
wydano odrębne pozwolenia na budowę. 

(dowód: akta kontroli tom I str.244) 
Zakres rzeczowy zadania jest realizowany w ramach jednej umowy  
(Nr 90/109/033/00/14200/10/I/I) zawartej 26 maja 2010 r. z konsorcjum firm P.P.P. 
na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź na 
odcinku od Warszawy Zachodniej do Skierniewic (Miedniewic). Wartość 
857 230,0 tys. zł netto (1 054 392,9 tys. zł brutto). W latach 2010-2013 umowę 
zmieniono siedem razy, w tym w zakresie zmiany lidera konsorcjum, obniżenia 
kwoty wynagrodzenia za realizację inwestycji (zmniejszenie zakresu rzeczowego), 
oraz wydłużenia terminu realizacji inwestycji w związku z przedłużaniem się terminu 
wydania decyzji lokalizacyjnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 244) 
W zakresie realizacji inwestycji nie wystąpiły trudności o charakterze przyrodniczym 
powodujące protesty i konieczność zmiany wariantu lokalizacji inwestycji. Nie 
wystąpiły kolizje z innymi inwestycjami celu publicznego lub istniejącymi budowlami.  
W decyzji środowiskowej RDOŚ terminy wykonywania poszczególnych robót 
dostosowano w taki sposób, aby ograniczyć możliwość wykonywania wycinki drzew 
i krzewów do terminu poza okresem lęgowym ptaków – czyli poza okresem  
od 1 marca do 31 sierpnia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 254) 
Dla wszystkich objętych badaniem inwestycji powołano Dyrektorów projektu oraz 
zespoły, do których zadań należało sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 
realizowanymi inwestycji. 

W przypadku inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie 
– Radom w okresie objętym kontrolą dwukrotnie zmieniono Dyrektora Projektu. 
Stanowisko to zajmowali: R.M. obecnie (od 6 listopada 2014 r.), poprzednio: R.H. od 
1 listopada 2012 r. i T.M. do 31 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 460-537) 

Zastępca Dyrektora Regionu Pani K.Z. poinformowała, że: „Przyczyną zmian  
w listopadzie 2014 r. na stanowisku Dyrektora Projektu była sytuacja osobista 
Dyrektora Projektu, która uniemożliwiała należyte wykonywanie obowiązków  
i spełnienie oczekiwań i zaangażowania w związku z pełniona funkcją.” 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 456) 
Nadzór inwestorski nad inwestycją modernizacji linii kolejowej E75 sprawował 
„Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E75” – zadania nr 20 i 63 z WPIK33. 
Dyrektorem projektu w okresie objętym kontrolą był pan J.K., który w okresie  
od 15 marca 2011 r. do dnia 19 marca 2013 r. był jednocześnie dyrektorem projektu 
dla Modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź etap II, LOT A odcinek Warszawa 
Zachodnia – Miedniewice. Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E75 został przejęty 
przez Region (w momencie jego utworzenia 1 czerwca 2014 r.) w pełnym składzie 
osobowym. W okresie objętym kontrolą zatrudnienie w zespole Dyrektora Projektu 
przedmiotowej inwestycji wzrastało od trzech w 2011 r. do dziewięciu osób w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 69, 110-111, tom VIII str. 460-537)  

                                                      
33 Powołany Decyzją nr 03/2010 z 4 stycznia 2010 r. Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. 



 

10 

PKP PLK S.A. zapewniła finansowanie inwestycji przez podpisanie z CUPT umów  
o dofinansowanie poszczególnych projektów, tj.: 
– umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.01.00-00-011/09-00 projektu 

„Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie  
(od przystanku osobowego Służewiec do MPL Okęcie)” z 22 lipca 2010 r.  
o wartości projektu na poziomie 275 107 047,06 zł (aneks Nr 3); 

– umowa Nr POIiS.07.01.00-00-037/12-00 o dofinansowanie projektu 
„Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, 
B, F) z 30 września 2013 r. o wartości projektu na poziomie 1 454 727 613,67 zł 
(aneks Nr 3 z 28 maja 2015 r.); 

– umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.01.00-00-014/10-00 projektu 
„Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE” z 17 października 2011 r. o wartości projektu na 
poziomie 22 013 879,92 zł (aneks Nr 3 z 20 lutego 2015 r.). Okres kwalifikowania 
wydatków w ramach projektu kończy się z 31 grudnia 2015 r.; 

– umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-038/12-00 projektu modernizacji 
linii kolejowej E75 z 28 marca 2013 r. Zgodnie z ww. umową oraz aneksem  
z 3 grudnia 2014 r. całkowity koszt realizacji projektu określono na 
1 865 677,9 tys. zł a wartość dofinansowania na 1 088 949,6 tys. zł. Okres 
kwalifikowania wydatków ustalono na 20 grudnia 2010 r. – 31 grudnia 2015 r.; 

– umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.01.00-00-013/09-00 projektu 
„Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek 
Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) z 18 października 2010 r.  
o wartości projektu 1 452 903 814,96 zł. Okres kwalifikowania wydatków w 
ramach projektu kończy się 31 grudnia 2015 r. 

Załącznikami do ww. umów były m.in. harmonogramy płatności. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 94-123, tom IV str. 21-60, tom V str. 8-11) 

Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót 
budowlanych 

PKP PLK zawarła z wykonawcami, wybranymi w wyniku przeprowadzonych 
postępowań w sprawie udzielenie zamówienia, umowy na przygotowanie 
dokumentacji projektowej, w tym opracowanie dokumentów niezbędnych  
do uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz przygotowanie i złożenie do odpowiednich 
urzędów wymaganych dokumentów celem uzyskania pozwolenia na budowę.  

I. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom” 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji „Modernizacja 
linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom” pozyskane zostały w 
ramach projektu SPOT. W procesie uzyskania ww. decyzji uczestniczyli pracownicy 
w Biura Realizacji Inwestycji oraz pracownicy Oddziału Regionalnego  
w Lublinie. Wnioski w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożyli 
wykonawcy wybrani w wyniku przeprowadzonych przetargów. W przypadku projektu 
dotyczącego budowy łącznicy do lotniska Okęcie decyzję uzyskano 15 listopada 
2007 r., natomiast w przypadku inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 8 na 
odcinku Warszawa Okęcie – Radom” 20 lutego 2009 r. (decyzja stała się ostateczna 
15 kwietnia 2009 r.).  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 1-19, tom V str. 75, tom VI str. 422) 
Decyzja Wojewody Mazowieckiego z 30 kwietnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej została wydana po rozpatrzeniu wniosku Ministra Transportu  
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z 15 października 2007 r.34 PKP PLK S.A. złożyła do Wojewody wniosek  
o wygaszenie w części ostatecznej decyzji lokalizacyjnej linii kolejowej. Decyzją 
Wojewody Mazowieckiego z 15 stycznia 2013 r. ww. decyzja została częściowo 
wygaszona (nie wygaszono w części dotyczącej LCS Radom LOT: F, G, H). 

Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Pani K.Z. w części powiatów:  
m.st. Warszawy, piaseczyńskiego, grójeckiego, kozienickiego, białobrzeskiego  
i radomskiego przebieg linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji, 
przedstawiony na załącznikach mapowych w skali 1:5000 do wydanej decyzji, nie 
odzwierciedlał aktualnego stanu przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomości 
ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Mając powyższe na uwadze, Inwestor 
uznał, iż decyzja we wskazanej lokalizacji jest bezprzedmiotowa dla realizacji 
zadania i stwierdzenie wygaśnięcia jej w części leży w jego interesie.  
W uzasadnieniu wniosku Inwestor wskazał, iż planuje wystąpić o uzyskanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie przepisów rozdziału 2b ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym35 dla całego planowanego przedsięwzięcia, 
co ułatwia i przyśpiesza pozyskanie nieruchomości objętych inwestycją, co zostało 
uczynione na odcinku LCS Warszawa Okęcie. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 240-307, tom VI str. 471) 
W związku z wygaszeniem w części ww. decyzji lokalizacyjnej w pozostałym 
zakresie należało wystąpić o nowe decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Dla 
obszaru LCS Warszawa Okęcie Wykonawca złożył 20 wniosków o wydanie decyzji 
o ustaleniu LLK, których wydanie trwało od 71 do 302 dni od dnia złożenia wniosku. 
W przypadku dwóch decyzji termin wydania wyniósł powyżej ośmiu miesięcy 
(decyzja Nr 52/2014 z 12 marca 2014 r.) oraz powyżej dziewięciu miesięcy (decyzja 
182/III/2014 z 1 lipca 2014 r.) od dnia złożenia wniosków. Wpływ na termin wydania 
tych decyzji miały wystąpienia stron (znaczna ilość uwag i wniosków właścicieli 
nieruchomości, często o skomplikowanym charakterze), na które inwestor był 
zobowiązany udzielić wyjaśnień, np. w przypadku decyzji Nr 182/2014 wnoszenie 
uwag i udzielanie odpowiedzi trwało od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. 
Natomiast od decyzji Nr 52/2014 wniesiono odwołania do Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju (na etapie postępowania odwoławczego strony je wycofały). Pozostałe 
decyzje zostały wydane w terminie powyżej 2 miesięcy od daty złożenia wniosków.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 288-307, tom V str. 524, tom VI str. 457-458) 

Nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji zostały nabyte na mocy czterech 
decyzji o ustaleniu linii kolejowej (odcinek Warszawa Okęcie – Czachówek (LOT A). 
Na dzień kontroli PKP PLK S.A. była na etapie wypłaty odszkodowań za przejęte 
nieruchomości. Dla obszaru LCS Radom, LOT F nie było potrzeby pozyskiwania 
nieruchomości (inwestycja na tym odcinku jest realizowana w granicach obszaru 
kolejowego, pozostającego w użytkowaniu PKP S.A.), natomiast w przypadku  
LOT B decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej będą pozyskiwane w 2007 r. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 513-521, 524, tom VI str. 505) 

Dla obszaru LCS Radom uzyskano dwa pozwolenia na budowę, tj. w zakresie 
mostu kolejowego z 20 maja 2013 r. oraz dla stacji Radom z 18 grudnia 2014 r., 
natomiast dla obszaru LCS Warszawa Okęcie złożono wnioski o wydanie 
pozwolenia na budowę dla wszystkich sześciu odcinków (stacje i szlaki) i na dzień 
kontroli uzyskano 2 kwietnia 2015 r.) pozwolenie na budowę dla stacji Warszawa 
Okęcie. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 308-327) 

                                                      
34 19 czerwca 2009 r. wniosek został zmodyfikowany (11 sierpnia 2009 r. skorygowany) przez PKP PLK S.A., 
która wstąpiła w prawa i obowiązki dotychczasowego wnioskodawcy. 
35 Dz.U. z 2013 r., poz.1594 ze zm. 
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II. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica  
z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” 

Przedmiotowa inwestycja prowadzona była w oparciu o dwie decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach: 
– RDŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-008/08 z 6 października 2009 r., 
– WOOŚ-II-4201.2.2011.DŚ z 5 października 2011 r. 

Uzyskanie decyzji z 2009 r. trwało, wg informacji od Spółki, 518 dni i wynikało  
z konieczności przeprowadzenia przez wykonawcę inwentaryzacji zasobów 
przyrody, trudności w uzyskiwaniu z urzędów podstawowych danych 
środowiskowych, zobowiązania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do 
uwzględnienia w raporcie obszarów znajdujących się na tzw. „shadow list” 
(jednocześnie urząd poinformował, że ostatecznych ich wyznaczaniem i zaliczaniem 
do obszaru Natura 2000 zajmuje się od wielu lat administracja rządowa i proces ten 
jest daleki od zakończenia), sugestii urzędu, aby inwentaryzację rozpocząć od 
kwietnia 2007 r. ze względu na uwarunkowania klimatyczne.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 3, 73)  
Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Pani K.Z. przyczyną realizacji 
przedmiotowego zadania w systemie projektuj i buduj (podjętej w 2010 r. przez 
Zarząd PKP PLK S.A) był krótki czas do końca okresu kwalifikowalności wydatków 
(koniec 2014 r.). Realizacja w systemie najpierw projekt potem realizacja 
wychodziłaby poza okres kwalifikowalności.   

(dowód: akta kontroli tom VII str. 27, 32-47) 
Dla przedmiotowej inwestycji Spółka pozyskała 14 decyzji lokalizacyjnych 
uzyskanych w czasie od 62 do 178 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku 
wszystkich wniosków Wojewoda Mazowiecki przed wydaniem decyzji umożliwiał 
zainteresowanym złożenie uwag i wniosków, co nastąpiło w sześciu przypadkach.  
Odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego złożono w przypadku trzech 
decyzji: 
– nr 355/2013 z 23 grudnia 2013 r., odwołanie wniósł Zespół Zarządców 

Nieruchomości sp. z o.o. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję 
ostateczną 11 kwietnia 2014 r., 

– nr 123/2014 z 5 maja 2014 r., odwołanie wniosły osoby prywatne oraz 
Spółdzielnia mieszkaniowe w Zielonce. Decyzję ostateczną Minister 
Infrastruktury i Rozwoju wydał 2 marca 2015 r., 

– nr 180/III.2014 z 1 lipca 2014 r. odwołanie wniosły osoby prywatne oraz 
starostwo Powiatowe w Wołominie. Decyzję ostateczną Minister Infrastruktury  
i Rozwoju wydał 12 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 2, tom VIII str. 456-457) 

Na potrzeby realizacji inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowych zostało nabytych na własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym PKP PLK S.A. w okresie od 5 marca 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
157 nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 50, 62-65, 71) 

III. Europejski korytarz transportowy E65/CE65 w częściach: linia kolejowa nr 1 
Warszawa Centralna – Katowice 

Dla zadania inwestycyjnego modernizacja linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach36 została uzyskana przez Zarząd PKP PLK S.A. przed 
rozpoczęciem prac przygotowawczych do modernizacji linii kolejowej Nr 447 

                                                      
36 Decyzja Nr WOOŚ-II.4201.3.2011.TS z 3 kwietnia 2012 r.  
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Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki. Decyzja ta dotyczyła przedsięwzięcia  
pn. Warszawski Węzeł Kolejowy, które podzielono na 10 projektów. Jednym z nich 
była przedmiotowa modernizacja. CRI nie prowadził prac przy pozyskiwaniu decyzji. 
Przewidziano realizację inwestycji w systemie tradycyjnym. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 212, 221, 293, tom III str. 29, 246) 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania zaprojektowanie  
i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, odcinek 
Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) zostały wydane terminowo (od 
daty złożenia wniosku). W wyniku badania 8 decyzji (na 10 wydanych) o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej stwierdzono, że zostały uzyskane w terminach określonych 
w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 6 do aneksu umowy z CUPT.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 150-152, 254, 256) 
W odniesieniu do uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania 
zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa –Łódź, Etap II, 
odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) stwierdzono, że wnioski 
o uzyskanie tych decyzji składane były w terminach określonych w harmonogramie 
stanowiącym załącznik Nr 6 do aneksu umowy z CUPT.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 150-152, 254, 256) 
Dla zadania modernizacja linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – prace przygotowawcze po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej37 13 kwietnia oraz 5 maja 2015 r. złożono do Wojewody Mazowieckiego 
cztery wnioski38 o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie  
z harmonogramem do umowy na dzień 30 kwietnia 2015 r. wykonawca powinien 
uzyskać prawomocne decyzje o lokalizacji linii kolejowej oraz złożyć wszystkie 
wnioski o w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 377, 383-406, 408) 

Nadzór Inżyniera nad realizacją inwestycji 

PKP PLK S.A. zawarła z podmiotami zewnętrznymi, wybranymi w wyniku 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, umowy na zarządzanie  
i pełnienie nadzoru nad inwestycjami objętymi kontrolą. W przypadku trzech zadań 
inwestycyjnych Spółka nie zapewniła nadzoru przez wybranego Inżyniera przez cały 
okres ich realizacji (etap przygotowania i realizacji). 

I. Umowa39 na zarządzanie i pełnienie nadzoru nad modernizacją linii nr 8  
na odcinku Warszawa Okęcie – Radom40 została zawarta 12 września 2012 r.  
z konsorcjum E. Termin realizacji, od dnia podpisania umowy, to: 29 miesięcy – 
nadzór w okresie opiniowania dokumentacji projektowej i przygotowania 
dokumentów przetargowych na wybór wykonawców robót dla LCS Warszawa 
Okęcie i LCS Radom oraz w okresie realizacji robót budowlanych w systemie 
„projektuj i buduj” oraz na zasadach umów przyłączeniowych; 36 miesięcy od 
zakończenia nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych (nadzór w okresie 
gwarancji (zgłaszania wad) dla robót budowlanych; końcowe rozliczenie umowy –  
2 miesiące od zakończenia nadzoru w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) 
dla robót budowlanych. Wartość umowy określono w kwocie 6 468 000 zł netto 
(7 955 640 zł brutto). Wg stanu na 31 maja 2015 r. poniesione nakłady wyniosły 
308 664,49 zł netto.  

                                                      
37 Decyzja Nr 73/III/2015 z 30 marca 2015 r. (nieprawomocna). 
38 Wnioski z 13 kwietnia 2015 r.: Nr TG-P/13046/368/2015, Nr TG-P/13046/370/2015, Nr TG-P/13046/369/2015  
i wniosek bez numeru z 5 maja 2015 r.  
39 Nr 90/127/0001/Z/I. 
40 W ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”. 
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W związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy na opracowanie projektów 
wykonawczych i realizacji robót dla LCS Radom LOT F41 nadzór Inżyniera zakończył 
się 2 miesiące po rozpoczęciu robót. Po zakończeniu umowy z Inżynierem 
(Wykonawca E.) powołano Tymczasowy Zespół Inżyniera. 

 (dowód: akta kontroli tom V str. 614-622, 629, tom VI str. 123-200, 442) 

II. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica  
z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” 

Spółka nie zapewniła nadzoru, zewnętrznego podmiotu, nad przedmiotową 
inwestycją przez cały okres jej przygotowywania i realizacji. Umowa o zarządzanie  
i nadzór42 została zawarta 15 października 2013 r., tj. 10 miesięcy po podpisaniu 
kontraktu na zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych43. Ponadto umowy nie 
zawarto na cały okres realizacji zadania nr 20 wg WPIK. Umowa  
nr 90/130/0012/12/Z/I z 19 grudnia 2012 r. przewidywała realizację całości kontraktu 
w ciągu 33 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 19 września 2015 r., 
tymczasem umowę o zarządzanie i nadzór zawarto na 18 miesięcy (maksymalnie 
do 30 kwietnia 2015 r. – na nadzór w okresie realizacji robót + 12 miesięcy na 
nadzór w okresie gwarancji + 2 miesiące na końcowe rozliczenia umowy. Co więcej 
po przedłużeniu terminu realizacji robót (wynikających z aneksów do umowy  
z 19 grudnia 2012 r.) do 30 listopada 2016 r., umowę o zarządzanie i nadzór 
przedłużono jedynie do 10 lipca 2016 r. – w zakresie nadzoru nad robotami. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 195-271, 362-434) 

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

1.  Spółka nie zapewniła pełnego nadzoru Inżyniera nad inwestycją przez cały okres 
jej przygotowywania i realizacji. 

Umowę Nr 90/127/0001/12/Z/I na zarządzanie i pełnienie nadzoru nad 
modernizacją linii nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom zawarto  
12 września 2012 r., postanawiając, że nadzór w okresie opiniowania 
dokumentacji projektowej i przygotowania dokumentów przetargowych na wybór 
wykonawców robót dla LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom oraz w okresie 
realizacji robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj” oraz na zasadach 
umów przyłączeniowych będzie trwał 29 miesięcy od dnia podpisania. Takie 
określenie terminów spowodowało, że nadzór Inżyniera zakończył się 2 miesiące 
po rozpoczęciu realizacji umowy z 18 grudnia 2014 r. na opracowanie projektów 
wykonawczych i realizację robót dla LCS Radom – LOT F, tj. rozpoczęciu robót 
budowlanych na stacji Radom.  
Dyrektor Regionu podał w wyjaśnieniach, że działania w celu aneksowania 
umowy z Inżynierem zostały podjęte w roku 2013 i 2014 z uwagi na podział 
inwestycji na dwie perspektywy finansowania UE. Nie doszło do porozumienia. 
Zamawiający w oparciu o opinię prawną poinformował Wykonawcę o braku 
możliwości aneksowania umowy z uwagi na brak przesłanek. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 537-545, tom VI str. 123-154, 504) 

W ocenie NIK na etapie zawierania umowy należało uwzględnić ryzyko opóźnień 
realizacji umów, w tym pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych 
i zawrzeć w umowie postanowienia umożliwiające jej przedłużenie.  

Zastępca Dyrektora Regionu Pani K.Z. poinformowała, że dokumenty 
przetargowe dla umowy z Inżynierem były przygotowywane na przełomie 

                                                      
41 Nr 90/127/0002/14/Z/I z dnia 18.12.2014 r. 
42 Nr 90/135/003/13/Z/I z 15 października 2013 r o wartości 21 243,7 tys. zł netto + 4 868,0 tys. zł. 
43 Nr 90/130/0012/12/Z/I z 19 grudnia 2012 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2011/2012 roku, na ówczesnym etapie uwzględniono przesłankę umożliwiającą 
aneksowanie w przypadku zmiany terminu wykonania umowy na roboty 
budowlane. W trakcie uzgadniania treści umowy nie została uwzględniona 
przesłanka mająca na celu przedłużenie umowy z Inżynierem o czas wynikający 
z uzyskiwania decyzji administracyjnych. Za przygotowanie materiałów 
przetargowych odpowiedzialny był Wydział Zamówień w Centralnym Biurze 
Zamówień PKP PLK S.A.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 467-468) 

Umowa nr 90/130/0012/12/Z/I z 19 grudnia 2012 r. przewidywała realizację 
całości kontraktu w ciągu 33 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do  
19 września 2015 r., tymczasem umowę o zarządzanie i nadzór zawarto na  
18 miesięcy (maksymalnie do 30 kwietnia 2015 r. – na nadzór w okresie 
realizacji robót + 12 miesięcy na nadzór w okresie gwarancji + 2 miesiące na 
końcowe rozliczenia umowy). Co więcej po przedłużeniu terminu realizacji robót 
(wynikających z aneksów do umowy z 19 grudnia 2012 r.) do 30 listopada 
2016 r., umowę o zarządzanie i nadzór przedłużono jedynie do 10 lipca 2016 r. – 
w zakresie nadzoru nad robotami. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 362-366, 417-419) 
Dyrektor Regionu poinformował, że termin ogłoszenia przetargu na Inżyniera 
został przesunięty z uwagi na brak finansowania dla projektu, a ogłaszając 
przetarg pozostawiono sztywną datę końcową stąd różnica w datach realizacji 
umów. Ze względu na zapisy §24 umowy o nadzór można ją było wydłużyć  
o okres odpowiadający opóźnieniu na kontrakcie zasadniczym. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 110)   
Z zawartej umowy wynika, że nadzór nad robotami skończy się cztery miesiące 
przed planowanym zakończeniem głównego kontraktu na wykonanie robót, 
zatem wtedy, kiedy większość prac będzie podlegała odbiorom, do których 
niezbędne jest współdziałanie z Inżynierem znającym całość inwestycji.44  
NIK negatywnie ocenia brak zapewnienia nadzoru Inżyniera przez cały okres 
realizacji przedmiotowej inwestycji. O ile zrozumiały jest fakt braku takiego 
nadzoru na początku inwestycji spowodowany opóźnieniami w wyborze 
Inżyniera, o tyle całkowicie niezrozumiałe jest niezapewnienie takiego nadzoru  
w okresie zakładanego zakończenia realizacji inwestycji. Taki sposób zawierania 
umów o nadzór niesie ryzyko opóźnień w odbiorach inwestycji i jej zakończeniu 
oraz ryzyko zwiększenia kosztów inwestycji.   

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

Stan zaawansowania inwestycji 

Celem modernizacji linii kolejowych w ramach zadań inwestycyjnych objętych 
kontrolą było m.in. przystosowanie infrastruktury technicznej linii do prędkości 
pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h,  
a w ruchu towarowym do 120 km/h i nacisku na oś 221 kN, zwiększenie 
bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych poprzez 
podwyższenie ich kategorii, wyposażenie w nowoczesne urządzenia 
zabezpieczające oraz poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych. 

I. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT: A, B, 
F)” 

                                                      
44 Zgodnie z m.in. pkt 4.2.2 ppkt 21 i 23 załącznika nr 1 do umowy 90/135/0003/13/Z/I z 15 października 2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zadanie nr 15 dotyczące budowy łącznicy do lotniska Okęcie zostało zakończone  
i 1 czerwca 2012 r. uruchomiono połączenie kolejowe z MPL Okęcie. Pismem  
z 17 lipca 2014 r. PKP PLK S.A. przekazała do CUPT końcowy wniosek o płatność 
wg stanu na 30 czerwca 2014 r. CUPT w dniach 17-21 listopada 2014 r. 
przeprowadził kontrolę doraźną na zakończenie realizacji projektu. W trakcie kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 
1083/2006.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 198-253) 
Dla realizacji zadania nr 16 zawarto trzy umowy podstawowe, w tym dwie 
obejmujące wykonanie projektów wykonawczych i realizację robót torowych 
odrębnie dla LCS Radom LOT F i dla LCS Warszawa Okęcie LOT A (umowa 
zawarta w dniu 27 lipca 2015 r.) oraz jedną dotyczącą zaprojektowania  
i wybudowania zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym. 
Nie zawarto umowy dla obszaru LCS Radom (LOT B).  
Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Pani K.Z. LOT A i B będą kontynuowane 
w perspektywie POIiŚ 2014-2020. Podstawą podjęcia takiej decyzji dla LOT-u A jest 
pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 473, 493) 
Stan realizacji robót przedstawia się następująco:  
– LCS Radom (Lot F) – trwają roboty budowlane, w ramach których oddano do 

użytkowania tor nr 1 linii kolejowej nr 8, szlak Radom – Rożki oraz tor nr 1 linii 
kolejowej nr 22 wraz z rozjazdami.  

– branża srk – stacja Radom Wschodni (usunięcie kolizji nastawni  
z projektowanym układem torowym) oraz stacja Radom wraz z zabudową 
urządzeń LCS Radom. Zaawansowanie rzeczowe na 30 czerwca 2015 r. wynosi 
70%. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 470-471) 
Rozpoczęcie robót torowych na obszarze LCS Radom LOT F nastąpiło zgodnie  
z harmonogramem robót stanowiącym załącznik do umowy. W momencie 
przekazywania Wykonawcy V. terenu budowy LCS Radom LOT F Inwestor 
dysponował całym terenem dla realizacji inwestycji. Teren budowy został 
przekazany protokołem Nr 1/F/2014 spisanym 31 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 467-474, tom V str. 509-521, 524) 

W wyniku oględzin realizacji robót na obszarze LCS Radom LOT F stwierdzono,  
że roboty budowlane były realizowane zgodnie z harmonogramem robót 
opracowanym przez Wykonawcę konsorcjum P., przedstawionym do zatwierdzenia 
13 stycznia 2015 r. Odbiory robót odbywały się na bieżąco. Wg wyjaśnień Zastępcy 
Dyrektora Regionu monitorowanie jakości wykonanych robót prowadzone było  
w trakcie cotygodniowych Narad Technicznych oraz comiesięcznych Rad Budowy. 
Na terenie inwestycji przeprowadzany jest comiesięczny Monitoring Terenowy 
prowadzony przez Biuro Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego PKP PLK S.A.  
W zakresie jakości robót i materiałów przeprowadzane są wyrywkowe kontrole przez 
Zespół ds. Jakości i Laboratoriów PKP PLK S.A. 

Harmonogram prac w zakresie zaprojektowania i wybudowania zintegrowanego 
systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym był 13 razy aktualizowany 
głównie z powodu opóźnień w przekazywaniu projektów budowlanych 
opracowywanych przez biura projektowe, po uwagach Inżynierów oraz 
Zamawiającego. Rozpoczęcie prac projektowych branży srk nastąpiło w maju 
2013 r., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych w kwietniu 2014 r., tj. osiem 
miesięcy po terminie określonym w harmonogramie. 

Na podstawie analizy sześciu dzienników budowy obiektów inżynierskich 
stwierdzono, że przed wszczęciem robót budowlanych opracowany został plan 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z którym zapoznano pracowników. Objęte 
analizą dzienniki zostały prawidłowo wypełnione, tj. zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia45. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 238-239, tom V str. 1-2, 91-100, tom VI str. 
514-515) 

Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Pani K.Z. jakość robót realizowanych 
inwestycji (poz. 15 i 16) była i jest monitorowana przez Inspektorów nadzoru 
wchodzących w skład Zespołu Inżyniera, których obowiązkiem jest potwierdzenie 
zgodności zakresu wykonanych robót z obmiarem oraz z zatwierdzonym projektem 
wykonawczym.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 591-594, tom VI str. 515-516, 522) 

II. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica  
z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” 

Dla realizacji zadania 20 i 63 wg WPIK PKP PLK S.A. zawarła osiem umów na 
realizację ww. zadań obejmujących cały zakres robót do wykonania w ramach 
przedmiotowej inwestycji. Dwie z zawartych umów dotyczyło realizacji zadania nr 63 
a sześć zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania nr 20. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5, 193-346) 
Do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli zrealizowane zostało zadanie nr 63 wg WPIK 
oraz wykonany został kontrakt na poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 10 
Legionowo –Tłuszcz46 realizowany w ramach zadania nr 20 wg WPIK. 

Z pozostałych pięciu kontraktów zawartych na realizację zadania nr 20 roboty 
budowlane rozpoczęły się jedynie na głównym kontrakcie47 (w roku 2013 rozpoczęto 
jedynie roboty rozbiórkowe a w 2014 r. przystąpiono do robót budowlanych na pięciu 
z ośmiu odcinków robót). Nie rozpoczęły się roboty budowlane na trzech odcinkach 
robót dla powyższego kontraktu48, roboty przy budowie przejść pod torami w km 
14,850 i 22,400 linii kolejowej nr 6 i budowie wiaduktu w drodze nr 634 w km 20,004 
linii kolejowej 449 (roboty realizowane w ramach dwóch kontraktów49). Nie 
rozpoczęły się również roboty związane z przebudowa systemu sterowania  
i kierowania ruchem oraz przebudową urządzeń elektroenergetycznych. Kontrakty 
na wykonanie tych robót zawarto w czerwcu i lipcu 2015 r.50  

Zgodnie z zawartą umową nr 90/130/0012/12/Z/I z 12 grudnia 2012 r. wykonawca 
miał wykonać projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz roboty budowlane na 
odcinku Warszawa Rembertów – Tłuszcz Sadowne (w ramach projektu POIiŚ 7.1-
22.1) oraz uzyskać wszystkie decyzje niezbędne dla projektowania oraz wszystkie 
pozwolenia na budowę w terminie 15,5 miesiąca od daty rozpoczęcia robót,  
tj. 20 grudnia 2012 r. Termin ten upływał 20 maca 2014 r. Również  pierwotny 
harmonogram rzeczowy z 9 stycznia 2013 r przewidywał zakończenie prac 
projektowych w marcu 2014 r. W powyższym terminie wykonawca uzyskał jedno 
pozwolenie na budowę. 10 pozwoleń uzyskano w terminie od 3 do 16 miesięcy po 
ustalonym w umowie terminie i harmonogramie. Dla czterech wniosków51 do  

                                                      
45 Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm. 
46 Umowa nr 90/135/0001/13/Z/I z 3 lipca 2013 r. – umowa wykonana w zaplanowanym terminie, bez opóźnień. 
Wartość wypłaconego wynagrodzenia wg faktur wyniosła 18 949,0 tys. zł zgodnie z zawartą umową. 
47 Umowa nr 90/130/0012/12/Z/I z 12 grudnia 2012 r. 
48 Ib, II i IIIa. 
49 Umowa nr 90/135/0004/14/Z/I z 14 maja 2014 r. i umowa nr 90/135/0003/14/Z/I z 2 kwietnia 2014 r. 
50 Umowa nr 90/101/0067/15/Z/I z 17 czerwca 2015 r. i umowa nr 90/101/0083/15/Z/I z 7 lipca 2015 r. 
51 Dotyczących wydania pozwoleń na budowę dla odcinków Ib, II i IIIA. 



 

18 

31 maja 2015 r. nie uzyskano pozwolenia na budowę. Ponadto dla 552 odcinków  
z 14 złożono dodatkowe wnioski pozwolenie na budowę z ponowną oceną 
oddziaływania na środowisko.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 7-11, 174-192, tom VIII str. 195-238, 241)  

Zastępca Dyrektora Regionu Pani K.Z. podała w wyjaśnieniach, że przyczyną braku 
uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę w terminie określonym w pierwotnym 
harmonogramie były opóźnienia w uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych spowodowane 
protestami mieszkańców Zielonki i Kobyłki, długotrwałe przygotowanie materiałów 
geodezyjnych oraz wydłużone o 168 dni postępowanie administracyjne prowadzone 
przez Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia projekt robót geologicznych. 
Wnioski o pozwolenie na budowę z ponowną oceną odziaływania na 
środowisko złożone były z uwagi na zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku i tym samym konieczność dostosowania ekranów akustycznych do 
nowych wymogów co można przeprowadzić tylko w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 69, 128-129) 

Przyczyną nierozpoczęcia ww. robót był brak pozwoleń na budowę. Wnioski 
zostały złożone dopiero w roku 2015 z powodu braku decyzji lokalizacyjnych dla 
tych odcinków (decyzje ostateczne uzyskano w okresie od grudnia 2014 r. do 
czerwca 2015 r., a trudności w ich uzyskaniu wynikały z protestów i odwołań 
mieszkańców). 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 2, 11, tom VIII 456-457) 
Zaawansowanie inwestycji53 wynosiło od 30% do 59%. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 10)  

Rozpoczęcie robót na kontrakcie głównym tylko w przypadku odcinka IVb nastąpiło 
w terminie określonym w pierwotnym harmonogramie robót. Roboty na pozostałych 
odcinkach rozpoczynane były sukcesywnie po uzyskaniu pozwoleń na budowę. 
Ostatni obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy z 24 października 2014 r. 
przewidywał, że dla odcinka Ib roboty rozpoczną się w marcu 2015 r., dla odcinka II 
w czerwcu 2015 r. i dla odcinka IIIa w styczniu 2015 r. Dla wszystkich powyższych 
odcinków wykonawca nie posiadał jednak pozwoleń na budowę. Analiza  
10 dzienników budowy wykazała, że nie wystąpiły przypadki wtrzymania robót,  
a zalecenia Inżyniera były realizowane na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. tom VIII str. 193-194, 437) 
Zastępca Dyrektora Regionu Pani K.Z. poinformowała, że powyższy harmonogram 
przedstawiał założenia wg posiadanej na ten okres wiedzy. Przyjmując 
harmonogram Inżynier uznał, że są to terminy graniczne, ale jeszcze aktualne. 
Uaktualnienia do harmonogramu zostało złożone 15 czerwca br., ale nie zostało 
zaakceptowane z uwagi na nie spełnienie warunków dotyczących przerobów 
finansowych. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 161) 

Protokolarnego przekazania terenu budowy dokonano w okresie od 22 października 
2013 r. do 27 listopada 2014 r.54 Analiza 10 dzienników budowy wykazała,  
że wykonawca i inwestor wypełnili obowiązki uczestnika procesu budowlanego 
(m.in. opracowany został „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie”, 

                                                      
52 Dotyczących odcinków IIIB, IVb i V. 
53 Dla odcinków w których rozpoczęto roboty budowlane – z pominięciem robót rozbiórkowych. 
54 Podpisano sześć protokołów w przekazaniu terenu budowy w obecności przedstawicieli wykonawcy  
i inwestora uczestniczyli przedstawiciele  Inżyniera.   
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przekazano wykonawcy dzienniki budowy, które zostały odpowiednio wypełnione55). 
Dokumentowano również rozpoczęcie robót budowlanych, odbiory robót 
ulegających zakryciu, sprawdzanie jakości wykonanych robót, potwierdzanie 
faktycznie wykonanych robót. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 69-70, 152-173, 193-194)  

Do dnia zakończenia kontroli dokonano raz zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, 
tj. odstąpiono od wykonania pięciu obiektów inżynieryjnych (czterech wiaduktów  
i tunelu drogowego). Powodem odstąpienia były protesty lokalnej społeczności  
w Kobyłce dotyczące wiaduktu i tunelu w km 17,242 i w km 19,158, brak uzgodnień 
wiaduktów drogowych w km 60,332 i 68,719 z GDDKiA oraz inne niż przewidziane 
w PFU warunki geologiczne skutkujące bardzo wysokim kosztem wykonania 
wiaduktu w km 62,765 (zwiększenia o ok. 10 000,0 tys. zł). Zmiana zakresu 
rzeczowego zastała zapisana w aneksach nr 2 i 3 do umowy  
nr 90/130/0012/12/Z/I.56   

(dowód: akta kontroli tom VII str. 25, 70, 127, 131-147, tom VIII str. 437)  

Termin realizacji robót zmieniony został raz – aneksem nr 2 do kontraktu głównego 
przedłużono termin ukończenia robót do dnia 30 listopada 2016 r., tj. o 12 miesięcy. 
Dwukrotnie natomiast zmieniono termin uzyskania wszystkich wymaganych 
pozwoleń na budowę – aneksem nr 157 do września 2014 r. i aneksem nr 2 do  
30 września 2015 r. Uzasadnieniem dla zmiany terminów realizacji robót  
i pozyskania pozwoleń na budowę były m.in. opóźnienie w uzyskaniu zatwierdzenia 
robót geologicznych przez Ministra Środowiska o 168 dni (aneks nr 1) oraz 
problemy z uzyskaniem decyzji administracyjnych spowodowane protestami 
mieszkańców, problemy z uzgodnieniami z Zarządcami Dróg zwiększającymi zakres 
robót przewidzianych w PFU (aneksy nr 2 i 3).58 

 (dowód: akta kontroli tom VII str.123, 127-128,131-174)  
Zgodnie pierwotnymi harmonogramami robót dotyczących budowy przejść 
podziemnych w Zielonce i wiaduktu drogowego w drodze nr 634 roboty budowlane 
powinny się rozpocząć w lutym i kwietniu 2015 r. W związku z brakiem uzyskania 
pozwoleń na budowę inwestycje te nie rozpoczęły się do dnia zakończenia kontroli. 
Zaznaczyć jednak należy, iż w przypadku budowy wiaduktu w drodze 634 
wykonawca rozpoczął wykonywanie drogi tymczasowej zapewniającej przejazd na 
czas budowy. Z analizy zapisów w raporcie nr 19 z realizacji inwestycji wynika,  
że wykonawcy robót dla powyższych kontraktów planują wystąpienie do Spółki  
z wnioskiem o zawarcie aneksów do umów zmieniających terminy wykonania 
umowy. W harmonogramach rzeczowo finansowych załączonych do raportu nr 19 
przewidziano zakończenia robót na sierpień 2016 r. w przypadku przejść pod torami 
w Zielonce i na czerwiec 2016 r. w przypadku budowy wiaduktu w drodze 634.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 101-106, I tom VIII str. 126-127, 133-136, 445)  

Z informacji przekazanej przez Zastępcę Dyrektora Regionu wynika, że monitoring 
inwestycji w zakresie zapewnienia jakości robót prowadzony jest przez Inżyniera 
oraz Zespół ds. Jakości i Laboratorium dokonujące razem z Inżynierem wizytacji 
robót. Z zapisów w dziennikach budowy wynika, że przed odbiorem robót 
ulegających zakryciu dokonywano sprawdzenia parametrów wykonanych robót,  
np. badano stopień zagęszczenie gruntu, wytrzymałości betonu. 

                                                      
55 W toku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na nie podaniu w trzech z 10 badanych dziennikach 
budowy daty przyjęcia obowiązków przez kierownika budowy. Brakujące wpisy zostały uzupełnione w trakcie 
kontroli. 
56 Aneks nr 2 z 23 września 2014 r., aneks nr 3 z 23 września 2014 r. (aneks ten dokonywał zmian w PFU oraz 
wykazie cen zgodnie z zawartym aneksem nr 2). Aneksy podpisali Członkowie Zarządu PKP PLK. 
57 Aneks nr 1 z 2 kwietnia 2014 r. podpisany przez Członków Zarządu PKP PLK S.A. 
58 Powyższe aneksy nie były przedstawiane do akceptacji ministrowi właściwemu ds. budownictwa. 
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(dowód: akta kontroli tom VII str. 72 i tom VIII str. 193-194)  

W przedmiotowej inwestycji zakończono całkowicie roboty na odcinku Legionowo – 
Tłuszcz – roboty te były wykonywane na podstawie zgłoszenia i wykonawca nie miał 
obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Z pozostałych modernizowanych 
odcinków, roboty zakończyły się na torze 2 odcinka IIIb. Dokonano odbioru 
eksploatacyjnego tego odcinka, jednak ruch pociągów odbywa się wg 
dotychczasowych parametrów technicznych bez podwyższania prędkości. Nie 
kierowano wniosku o dopuszczenie do użytkowania. Wszystkie stwierdzone  
w trakcie odbiorów usterki zostały usunięte. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 8-9, 11, 110, 129, 423-435)   

III. Europejski korytarz transportowy E65/CE65 w częściach: linia kolejowa nr 1 
Warszawa Centralna – Katowice 

Zadanie nr 125 zostało zrealizowane i oddane do użytku w 2013 r. 
Zadanie nr 140 obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów 
przetargowych (prace przygotowawcze) modernizacji linii kolejowej nr 447 
Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki jest realizowane w ramach jednej umowy 
podstawowej Nr 90/130/0018/13/Z/I z 6 września 2013 r. W ramach ww. umowy 
uzyskano decyzję lokalizacyjną linii kolejowej oraz złożono cztery wnioski 
o pozwolenie na budowę. Na dzień kontroli trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 375-412, tom III str. 276) 
Zadanie nr 21 realizowane jest w ramach jednej umowy podstawowej 
Nr 90/109/033/00/14200/10/I/I na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii 
kolejowej, termin wykonania projektu i robót ustalono na 31 maja 2012 r. Umowę 
aneksowano siedem razy, w tym dwukrotnie59 zmieniano termin wykonania robót. 
Ostatnim aneksem termin zakończenia wszystkich prac określono na 30 listopada 
2015 r. (tj. 30 miesięcy po terminie pierwotnym). 
Na dzień kontroli projekt jest w fazie realizacji. Dotychczas pozyskano częściowe 
pozwolenia na użytkowanie dla budynków nastawni w Pruszkowie, Grodzisku 
Mazowieckim i Żyrardowie oraz w Jaktorowie oraz dwóch obiektów inżynieryjnych. 
Planowane uzyskanie pozostałych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – ostatni 
kwartał 2015 r.  
Stan zaawansowania rzeczowego inwestycji na dzień 30 kwietnia 2015 r. wyniósł 
77,5%.  

(dowód: akta kontroli str. tom I str. 251, tom II 53-56) 
Rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, 
stanowiącym załącznik do umowy. Protokolarnego przekazania terenu budowy 
dokonywano sukcesywnie w miarę uzyskiwania pozwoleń na budowę na 
poszczególnych odcinkach modernizowanej linii.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 254-256, 316) 
Inwestor zapewnił przekazanie wykonawcy dzienników budowy. Badanie próby 
pięciu dzienników budowy obiektów inżynierskich wykazało, że dzienniki zostały 
prawidłowo wypełnione. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 228, 230, 254, tom II str. 3-42) 

W toku przygotowania i realizacji ww. zadania inwestycyjnego wprowadzano zmianę 
do zakresu rzeczowo- finansowego z inicjatywy Inwestora. Zmiana polegała na 
wyłączeniu z kontraktu budowy wiaduktu drogowego w m. Jaktorów i włączenie jej 
do zakresu robót dodatkowych. Przyczyną tej zmiany były niekorzystne warunki 
podłoża gruntowego niepozwalające na realizację wiaduktu pod linią kolejową. 

                                                      
59 Zawarte w dniach: 07.11.20111 r. – aneks Nr 4 oraz 29.11.2013 r. – aneks Nr 7. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 256) 
W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
przeprowadził kontrolę inwestycji:  
–  modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica  

z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – 
w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości60. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 114-115)   

–  modernizacji obiektu mostowego na rzece Rawka w km 60,120 linii kolejowej  
Nr 1. Ustalenia kontroli wykazały, że prace budowlano- montażowe w związku  
z modernizacją tego obiektu prowadzono prawidłowo tj. zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Nie stwierdzono podczas 
prowadzonych robót zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska. 
Zastrzeżenia kontroli dotyczyły braku umieszczenia na terenie budowy tablicy 
informacyjnej zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Pozostałe kontrole WINB to kontrole obowiązkowe przed uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie.  

(dowód: akta kontroli tom I str.  309-314) 

Uzyskane efekty 

Zrealizowane zadanie nr 15 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do 
lotniska Okęcie obejmowało budowę łącznicy dwutorowej w tunelu wraz  
z modernizacją toru Nr 1 istniejącej linii kolejowej na odcinku Warszawa Służewiec – 
Warszawa Okęcie, budowę nastawni „OKL”, podstacji trakcyjnej oraz modernizację 
peronu p.o. Warszawa Służewiec z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich 
elementów infrastruktury kolejowej potrzebnych dla prowadzenia ruchu 
pasażerskiego. Głównym celem projektu było zapewnienie szybkiego i pewnego 
transportu do Portu Lotniczego Okęcie im. F. Chopina w Warszawie. W wyniku 
realizacji zadania osiągnięto wartość rzeczową na poziomie 5,2 km toru, w tym 
długość przebudowanej linii kolejowej Nr 8 tor 1 (od km 10,512 do km 11,809) – 
1,297 km oraz długość wybudowanej linii kolejowych Nr 440 – 1,953 km (tor 1 i 2). 
Wskaźnik rezultatu dotyczący oszczędności czasu w przewozach pasażerskich jest 
w trakcie opracowywania przez PKP PLK S.A., weryfikowane są pozyskane dane 
źródłowe. Trwają prace nad ostateczną wartością wskaźnika rezultatu. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 104, 182, 218, 281-284) 
W wyniku realizacji zadania nr 125 wybudowano nowy przystanek kolejowy 
Warszawa Ursus Niedźwiadek, co zapewniło poprawę dostępności transportowej 
mieszkańcom dużego osiedla mieszkaniowego.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 306, 320) 
 

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

 

1. NIK zwraca uwagę, że istnieje ryzyko niezakończenia zadań nr 16 i 17 (według WPIK) do 

końca 2015 r. i utraty w związku z tym części dofinansowania z budżetu UE 

przeznaczonego na ich realizację. Do dnia zakończenia kontroli Komisja Europejska nie 

rozpatrzyła wniosku PKP PLK o przeniesienie niezakończonych do końca 2016 r. prac do 

nowej perspektywy finansowej.  

2 Ponadto należy zauważyć, że na skutek rezygnacji z budowy pięciu obiektów 

Inżynieryjnych (tunel i wiadukty) nie zostaną osiągnięte docelowe parametry 

                                                      
60 Protokół z dnia 1 listopada 2014 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące  
badanej działalności  



 

22 

bezpieczeństwa przewidziane dla modernizowanego odcinka Warszawa Rembertów - 

Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa-Białystok - granica 

z Litwą. 

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

Na 31 maja 2015 r. PKP PLK S.A poniosła nakłady na zadania inwestycyjne objęte 
kontrolą w następującej wysokości: 
– zadanie nr 15 – 224 179,7 tys. zł61, 
– zadanie nr 16 – 70 448,5 tys. zł, tj. 5,6% planowanych nakładów62, 
– zadanie nr 17 – 15 798,3 tys. zł, tj. 63,2% planowanych nakładów, 
– zadanie nr 20 – 432 484,0 tys. zł tj. 26,2% planowanych nakładów, 
– zadanie nr 21 – 798 072,7 tys. zł, tj. 71,1% planowanych nakładów, 
– zadanie nr 63 – 295,4 tys. zł,63 
– zadanie nr 125 – 8 677,03 tys. zł, tj. 98,0% wartości kosztorysowej64, 
– zadanie nr 140 – 2 729,0 tys. zł, tj. 54,1% planowanych nakładów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 242, tom II str. 290, tom III str. 317, tom IV str. 23)  

Inwestor PKP PLK S.A. zapewnił finansowanie inwestycji poprzez zawarcie umów  
o dofinansowanie poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie 
środków własnych. Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Regionu Centralnego Pani 
K.Z. sprzedażą oraz pozyskiwaniem środków własnych Spółki zajmują się 
odpowiednie biura Centrali Spółki.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 21-23, tom V str. 8-11, tom VI str. 473) 

Od 1 października 2014 r. w Spółce wprowadzony został system Elektroniczny 
Obieg Faktur65 (EOF), z godnie z którym wszystkie faktury trafiają pod adres PKP 
PLK S.A. do Biura Rachunkowości w Centrali. Wszystkie faktury są skanowane  
i wprowadzane do systemu SAP z określeniem właściciela. Właściciel weryfikuje  
i opisuje fakturę i kieruje do osób akceptujących w Regionie Centralnym. 
Zatwierdzona faktura trafia do komórki księgowości w Centrali PKP PLK  
o zaksięgowania i przekazania do płatności. Za terminowe regulowanie płatności 
odpowiedzialne są Biuro Rachunkowości oraz Biuro Finansów w Centrali PKP PLK 
S.A. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 450-452, 461) 
Analiza funkcjonującego w PKP PLK S.A. systemu EOF wykazała, że akceptacji 
merytorycznej dowodów księgowych dokonywali Dyrektor projektu oraz Dyrektorzy 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, w terminie do 2 miesięcy od 
wystawienia faktury tj. przed terminem ostatecznym na dokonanie płatności. 
Akceptacji dowodów księgowych dokonywano w systemie elektronicznym. 
Świadectwa płatności i faktury w nich zawarte były ponadto weryfikowane 
i akceptowane przez Inżyniera.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 21, 55, 130, tom VIII str. 437)  

We wszystkich zawartych umowach z wykonawcami robót ustalono zapisy o karach 
umownych za m.in. niedotrzymanie terminów wykonania umów lub opóźnienie  
w jego wykonaniu. Ponadto w umowach ustalono zabezpieczenia należytego 

                                                      
61 Zadanie zostało zrealizowane. Zgodnie z WPIK wartość zadania wynosiła 226 108,7 tys. zł, natomiast zgodnie 
z aktualizacją WPIK z marca 2015 r. – 225 440,5 tys. zł. 
62 Określonych w pierwotnej umowie o dofinansowanie. 
63Zadanie zakończone w roku 2012. Nakłady wynikające w zawartych umów wynosiły 311,0 tys. zł, jednak 
wykonawcy realizującemu zadnie nr 63 naliczono kary umowne w wysokości 15,6 tys. zł. 
64 Zadanie zrealizowane w 2013 r. 
65 Działającego w Spółce od października 2014 r. – kontroli weryfikacji merytorycznej faktur poddano osiem 
dowodów księgowych wystawianych co miesiąc przez wykonawców robót.  

Opis stanu 
faktycznego 
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wykonania umowy – zabezpieczenie wniesiono dla wszystkich zbadanych umów. 
W umowach zawarto również obowiązek składania oświadczeń, przez wykonawców 
robót, o niezaleganiu z płatnościami wobec podwykonawców i oświadczeń przez 
podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. Oświadczenia takie 
stanowiły załączniki do świadectw płatności. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 442, 464, 508-511, tom VIII 43-437) 

Zastępca Dyrektora Regionu poinformowała, że PKP PLK S. A nie prowadzi 
żadnych analiz dotyczących płatności na rzecz podwykonawców. Wystarczającym 
zabezpieczeniem dla inwestora są składane przy świadectwach płatności 
oświadczenia. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 161)  
W trakcie realizacji inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica 
Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – 
Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” do 31 maja 2015 r nie wystąpiły przypadki roszczeń 
inwestora w stosunku do wykonawcy. Wykonawcy robót z trzech kontraktów złożyli 
w tym okresie: 25 roszczeń dla kontraktu nr 90/130/0012/12/Z/I, cztery roszczenia 
dla kontraktu nr 90/123/0004/14/Z/I oraz jedno roszczenie dla kontaktu nr 
90/123/0003/14/Z/I. 
Przyczyną roszczeń składanych przez wykonawców były m.in. warunki uzgodnień 
gestorów sieci i infrastruktury, opóźnienia w uzyskaniu decyzji zatwierdzającej 
projekt robót geologicznych, rozpoczęcie procedury wpisu wiat przystankowych na 
stacjach Zielonka, Kobyłka, Ossów, Wołomin do rejestru zabytków, przedłużające 
się procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji lokalizacyjnych.     

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 115-119, 129, 135) 
Zastępca Dyrektora Regionu poinformowała, że żadne roszczenie przedstawione  
w raporcie nr 19 za kwiecień 2015 r. nie było ostateczne. Piętnaście  
z roszczeń złożonych w ramach kontraktu 90/130/0012/12/Z/I zostało wygaszonych 
wraz z podpisaniem aneksów do umowy (roszczenie te dotyczyły m.in. wydłużenia 
terminu na uzyskanie pozwoleń na budowę i czasu realizacji umowy) a pozostałe 
roszczenia są roszczeniami przejściowymi. W przypadku roszczeń na pozostałych 
kontraktach są to roszczenia przejściowe (dotyczą m.in. przedłużenia wykonania 
umowy w związku z brakiem możliwości uzyskania pozwoleń na budowę).  
W związku ze złożonymi roszczeniami nie toczą się żadne postępowania sądowe. 
Zawarte, w wyniku złożonych roszczeń, aneksy do umów nie zmieniały wysokości 
wynagrodzenia wykonawców robót. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 127, tom VIII str. 242-265)  

W trakcie realizacji umów w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 (zadanie nr 16  
i 17) Inwestor naliczył kary umowne i wystawił noty obciążeniowe wobec 
wykonawców: firmy J. w kwocie 20 280 zł, firmy M. w łącznej kwocie 20 571, 84 zł 
oraz firmy E. – 11 000 zł. Naliczone kary zostały potrącone z płatności 
dokonywanych na rzecz wykonawców. W przypadku Wykonawcy M., w związku  
z nieterminową realizacją umów (podstawowej i dodatkowej) wystąpiono  
o uruchomienie środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 27 
grudnia 2013 r. na rachunek PKP PLK S.A. wpłynęła kwota 2 017 200 zł tytułem 
gwarancji. Wg stanu na 22 maja 2014 r. naliczone kary z tytułu nieterminowej 
realizacji umów w łącznej wysokości wynoszą 4 987,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 529-536, tom V str. 436-438, 623-626, tom VI 
str. 449) 

Na dzień kontroli Spółka była w sporze sądowym z dwoma Wykonawcami: 
konsorcjum B. oraz firmą M. 
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Lider konsorcjum B., realizujący prace w ramach zadania nr 15, złożył roszczenia na 
kwotę 15 145 390,39 zł, w tym: 
– koszty dodatkowych robót – 2 213 261,63 zł (uznane przez Inżyniera  

w kwocie 2 081 942,25 zł, tzw. „Koszty zielone”); 
– koszty przedłużenia kontraktu – 6 038 812,56 zł; 
– szkody poniesione w wyniku nieprawidłowych działań Inżyniera  

i Zamawiającego – 4 688 624,25 zł; 
– odsetki ustawowe za opóźnienia płatności za ww. roszczenia – 2 204 691,95 zł. 
Dodatkowo Lider konsorcjum wystawił notę obciążeniową na kwotę 72 835 010,99 zł 
z tytułu kary umownej za brak przekazania wszystkich części Placu Budowy przez 
Zamawiającego. 
PKP PLK S.A. odrzuciła roszczenia poza kwotą uznaną przez Inżyniera 
(2 081 942,25 zł), proponując ugodę w tym zakresie. PKP PLK S.A. wystawiła notę 
obciążeniową na kwotę 500 083,85 zł z tytułu niezwróconej konstrukcji 
odciążeniowej. W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyła się rozprawa przed Sądem  
w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej z wniosku B. o zapłatę kwoty 
94 154 642,13 zł. PKP PLK S.A. nie wyraziła zgody na zawarcie ugody, wskazując, 
że roszczenia wskazane we Wniosku o zawezwanie do próby ugodowej są 
bezzasadne. 
Wykonawca konsorcjum B. S.A. 14 sierpnia 2014 r. złożyło pozew przeciwko PKP 
PLK S.A. o zapłatę 72 835 010,99 zł. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 61-74) 

Wykonawca M., realizujący prace przygotowawcze dla obszaru LCS Radom,  
21 listopada 2014 r. złożył pozew przeciwko PKP PLK S.A. o zapłatę 11 534 510 zł 
w postępowaniu upominawczym. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 61-74, tom VI str. 471)  

Wykonawca konsorcjum P. złożyło cztery roszczenia, w tym dotyczące 
nieprzewidzianych warunków fizycznych na kwotę 250 000 zł. Roszczenia są  
w trakcie procedowania. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 471-472) 
W przypadku zadania nr 21 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź etap II, 
odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) liczba roszczeń 
ostatecznych, które wpłynęły w trakcie realizacji inwestycji wyniosła 68. Roszczenia 
te, oprócz jednego dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia robót, zostały 
odrzucone. Roszczenia w sprawie tzw. lewoskrętu z drogi wojewódzkiej 719 – zjazd 
z wiaduktu drogowego w Jaktorowie w tę drogę, na kwotę 1 272,3 tys. zł zostało 
wstępnie zaakceptowane przez Inżyniera, ale w związku z brakiem finansowani nie 
zostało uwzględnione przez Inwestora.  
Dyrektor Regionu podał w wyjaśnieniach, że: „(…) zespół przygotował kolejne 
wystąpienie do CUPT Inżynier pełniący nadzór nad realizowanym zadaniem,  
w dalszym ciągu podtrzymuje rekomendację zakwalifikowania zamówienia jako 
dodatkowego tzn. nieobjętego zamówieniem podstawowym. Zgodnie ze 
stanowiskiem Inżyniera wymuszony zakres przebudowy drogi DW 719, budowa 
sygnalizacji i dodatkowego pasa wykracza poza przedmiot zamówienia jak i zakres 
wynikający ze spełnienia obowiązujących przepisów. Z informacji otrzymanych od 
IWE, wystąpienie do CUPT zostało przygotowane 24.06.2015 r.” 

 (dowód: akta kontroli str. tom I str. 244, tom II str. 65) 
W latach 2011-2015 (31 maja) zakończono realizację dwóch zadań (nr 15 i 125) 
spośród inwestycji objętych kontrolą.  

Zadanie nr 15 
Wykonawca 30 marca 2012 r. formalnie zgłosił odbiór wykonanych robót. Inżynier 
wystawił w 30 sierpnia 2012 r. Świadectwo Przejęcia uznające przejęcie  
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z dniem 31 lipca 2012 r. Okres gwarancyjny rozpoczął się 1 sierpnia 2012 r. 
Protokołem odbioru końcowego Nr 1/IZ z 8 października 2012 r. Komisja 
(wznowiona pismem z 6 października 2012 r.) dokonała odbioru końcowego dla 
wszystkich branż. Sporządzono wykaz usterek (m.in. na podstawie protokołu 
usterek z 26 września 2012 r. z branży konstrukcyjnej) niemających wpływu na 
przejęcie inwestycji do eksploatacji i na bezpieczeństwo w prowadzeniu ruchu 
pociągów. Nie stwierdzono wad, usterek wymagających podjęcia robót 
dodatkowych, ani uchybień jakości wykonania. Komisja protokołem z 2 września 
2013 r. uznała, że wszystkie usterki zgłoszone w okresie gwarancyjnym zostały 
usunięte. Nadzór w okresie gwarancyjnym (zgłaszaniem wad i usterek) sprawował 
Inżynier. W trakcie okresu gwarancyjnego Inżynier przeprowadził cztery Przeglądy 
Gwarancyjne udokumentowane protokołami/notatkami każdej z branż. Okres 
gwarancji zakończył się 1 sierpnia 2013 r. Inżynier wydał Świadectwo Wykonania 
17 września 2013 r. i potwierdził usunięcie wszelkich wad. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 101-190) 
Zadanie nr 125 
Komisja Odbioru dokonała 27 listopada 2013 r. protokolarnego odbioru końcowego 
inwestycji i przekazania do eksploatacji obiektu. Zakres robót został odebrany bez 
uwag. Okres gwarancyjny rozpoczął się 28 listopada 2013 r. i zakończy się  
27 listopada 2016 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzją  
Nr 1877/2013 z 19 grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 262-266, 325) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.  

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 Kontroli66, wnosi o zapewnienie zewnętrznego nadzoru nad realizacją inwestycji przez 

cały okres trwania robót budowlanych, w szczególności na etapie odbiorów końcowych 
wykonanych robót. 

 

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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
66 Dz. U. z 2015 r., poz.1096. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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, 27 sierpnia 2015 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Warszawie 

  

  
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 


