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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykorzystanie i rozliczenie w 2018 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. dotacji budżetowej na dofinasowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową 
oraz kosztów ochrony tej infrastruktury 

Jednostka 
Kontrolowana 

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP PLK S.A. od 16 marca 2016 r.  
(akta kontroli tom I nr 195) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy Rafał Sowa, główny specjalista k.p.; nr upoważnienia do kontroli LWA/22/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

Monika Mazurek-Szczepaniak, główny specjalista k.p.; nr upoważnienia do kontroli 
LWA/32/2019 z 16 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli tom I nr 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania i rozliczenia w 2018 r. przez PKP PLK S.A. 
dotacji budżetowej na dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową 
oraz kosztów jej ochrony, przekazanej z budżetu państwa z części 39 Transport.  
 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

PKP PLK S.A. została utworzona w dniu 29 czerwca 2001 roku3 na podstawie 
art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”4.  
Zgodnie ze statutem PKP PLK S.A.5 przedmiotem działalności Spółki było mi.in: 
prowadzenie ruchu kolejowego i administrowanie liniami kolejowymi, a także 
utrzymanie linii kolejowych w stanie zapewniającym sprawny i bezpieczny przewóz 
osób i rzeczy, regularność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ochrona 
przeciwpożarowa, ochrona środowiska oraz mienia na obszarze kolejowym 
(PKD 52.21 Z). 

(akta kontroli tom II nr 23-25) 
 

                                                      
1 Dalej także „PKP PLK S.A.” lub „Spółka”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
3 Akt notarialny – Repertorium A Nr 1294/2001. 
4 Dz. U. z 2000 r., nr 84, poz. 948 ze zm. 
5 Uchwała nr 64/2018 Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia PKP PLK S.A. z 22 listopada 2018 r.  
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykorzystanie i rozliczenie przez 
Spółkę dotacji w wysokości 2 698 528,9 tys. zł otrzymanej w 2018 r. z budżetu 
państwa na dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową oraz 
kosztów jej ochrony.  

Powyższa ocena dokonana została w szczególności na podstawie analizy 
dokonanych wydatków w kwocie 362 446,7 tys. zł, co stanowiło 13,4% 
wykorzystanej dotacji7.  

Spółka zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie z budżetu państwa 
kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony wykorzystała środki 
z dotacji oraz rzetelnie je rozliczyła.  

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 181,1 tys. zł Spółka zwróciła w terminie 
określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8. 

V. Wyniki kontroli 

1. Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów zarządzania 
infrastrukturą kolejową i jej ochrony 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu lądowego9, w dniu 29 stycznia 2014 r. pomiędzy Ministrem 
Infrastruktury i Rozwoju a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została zawarta umowa 
o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową 
i jej ochrony w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.10  

W celu zapewnienia w 2018 r. wypłaty dotacji, 28 listopada 2017 r. Minister 
Infrastruktury i Budownictwa zawarł z PKP PLK S.A. aneks Nr 10 przedłużający 
obowiązywanie umowy o dofinansowanie do 31 grudnia 2018 r. oraz określający 
m.in.: limit wysokości dotacji podmiotowej dla Spółki na 2018 r. w kwocie 
2 699 410,0 tys. zł, zasady podziału kosztów kwalifikowanych w 2018 r. oraz zasady 
stosowania ulgi intermodalnej11. 
W trakcie roku 2018 strony zawarły dwa aneksy do ww. umowy: 

1. Aneks nr 11 z dnia 8 sierpnia 2018 r., którym zwiększono limit wysokości dotacji 
podmiotowej dla PKP PLK S.A. na 2018 r. do kwoty 2 699 710,0 tys. zł 
(o 300 tys. zł) oraz zmieniono plan kosztów.  

Zwiększenie limitu dotacji wynikało z przekazania dodatkowych środków 
w wysokości 300,0 tys. zł na remont peronów na stacji Głogów.  

Zmiany w planie kosztów dotyczyły: 
– zmniejszenia o 32 000,0 tys. zł do kwoty 426 000,0 tys. zł limitu kosztów 

administracyjnych,  
– zmniejszenia o 30 000,0 tys. zł do kwoty 200 000,0 tys. zł limitu kosztów 

pośrednich, 
– zwiększenia planu wydatków w zakresie utrzymania i remontów o 62 300,0 tys. zł 

do kwoty 1 136 487,5 tys. zł. 

                                                      
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w 
formie opisowej. 
7 Tj. 2 698 528,9 tys. zł. 
8 Dz. U. 2017 r., poz. 2077, ze zm., dalej ustawa o finansach.  
9 Dz. U. z 2018 r., poz. 203. 
10 Dalej także „umowa o dofinansowanie”. 
11 Ulga w opłacie podstawowej (za dostęp do infrastruktury) wprowadzana przez PKP PLK S.A. w odniesieniu do pociągów 
realizujących przewozy intermodalne (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu). 
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Zmiany w planie kosztów wynikały z częściowego rozliczenia wynagrodzeń 
pracowników Spółki ze środków Funduszu Kolejowego i tym samym zmniejszenia 
kosztów wynagrodzeń o 62 000,0 tys. zł.  

2. Aneks nr 12 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniający plan kosztów kwalifikowanych 
w poszczególnych rodzajach kosztów, bez zmiany kwoty dotacji ogółem. Zmiany 
dotyczyły: 

– zwiększenia kosztów kwalifikowanych w zakresie remontów i utrzymania o 45 
900,0 tys. zł, do kwoty 1 182 387,5 tys. zł, 

– zmniejszenia kosztów kwalifikowanych w zakresie ochrony o 44 800,0 tys. zł, do 
kwoty 188 000,0 tys. zł, 

– zmniejszenia wysokości ulgi intermodalnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018 r. o 1 100,0 tys. zł, do kwoty 38 000,0 tys. zł. 

Zmiany w planie spowodowane były częściowym rozliczeniem wynagrodzenia 
Straży Ochrony Kolei ze środków Funduszu Kolejowego oraz wynikały z analizy 
wniosków dotyczących ulgi intermodalnej.  

(akta kontroli tom I nr 3-145, 481-484) 

2. Wykorzystanie dotacji 

Kwota dotacji podmiotowej w 2018 r. zaplanowana w wysokości 2 699 710,0 tys. zł 
została wykorzystana w wysokości 2 698 528,9 tys. zł tj. w 99,9% i przeznaczona na 
dofinansowanie kosztów: 
– administracyjnych w kwocie 413 535,5 tys. zł, tj. 97,0% planu, 
– prowadzenia ruchu kolejowego w kwocie 171 681,9 tys. zł, tj. 103,8% planu, 
– utrzymania i remontów infrastruktury w kwocie 1 196 752,2 tys. zł, tj. 101,2% 

planu, 
– pośrednich w kwocie 194 102,2 tys. zł, tj. 97,0% planu, 
– amortyzacji w kwocie 500 000,0 tys. zł, tj. 100% planu, 
– ochrony w kwocie 185 336,3 tys. zł. tj. 98,65% planu. 
– ulgi intermodalnej w kwocie 37 120,8  tys. zł, tj. 97,75% planu (ulga intermodalna 

stanowiła 1,4% wszystkich wykorzystanych środków z dotacji). 

Zgodnie z pkt.10.5 załącznika nr 5d do umowy o dofinansowanie12 koszty 
administracyjne, pośrednie, amortyzacji, ochrony były określone jako maksymalny 
limit roczny. Koszty prowadzenia infrastruktury kolejowej i oraz remontów 
i utrzymania infrastruktury nie miały określonego limitu. 
Niewykorzystaną kwotę dotacji 1 181,1 tys. zł13 (0,01% otrzymanej dotacji) 
zwrócono na konto Ministerstwa Infrastruktury w dniach: 4 i 31 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli tom I nr 106, 213, 381-385) 

PKP PLK S.A. nie ewidencjonowała kosztów w rozbiciu na koszty zachowania 
bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia ruchu pociągów na infrastrukturze 
udostępnianej przewoźnikom kolejowym, punktualności prowadzenia ruchu 
pociągów i systematycznego podnoszenia prędkości technicznej na liniach 
kolejowych, gdyż zapisy umowy o dofinansowanie nie przewidywały kwalifikowania 
kosztów na ww. zadania/cele, a jedynie na koszty administracyjne, prowadzenia 
ruchu kolejowego, utrzymania i remontów infrastruktury, pośrednie, amortyzacji 
i ochrony. 

(akta kontroli tom I nr 189 ) 

                                                      
12 Załącznik nr 5 do aneksu nr 10. 
13 Na powyższą kwotę składała się: niewykorzystana ulga intermodalna w kwocie 879,1 tys. zł (74,4% zwróconej kwoty); 
skorygowane koszty wynagrodzeń na kwotę 2,4 tys. zł (0,2%), skorygowane koszty zakupu materiałów oraz mediów na kwotę 
16,1 tys. zł (1,4%) oraz 283,5 tys. zł (24%) środków niewykorzystanych z uwagi na zbyt późne wpłynięcie faktur, co 
uniemożliwiało zapłacenie ich ze środków dotacyjnych.  
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Stosownie do art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z pkt. 
2.1.1 lit d umowy o dofinansowanie, PKP PLK S.A. prowadziła wyodrębnioną 
ewidencję księgową, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych poprzez: 
– prowadzenie odrębnych rachunków bankowych; 
– stosowanie odrębnych kodów księgowych (dla dotacji podmiotowej stosuje się 

kod 152 – dotacja podmiotowa na zarządzanie infrastrukturą i jej ochronę; 
– ewidencjonowanie kosztów na wyodrębnionych kontach analitycznych 

(stosownie do Jednolitych Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont). 
(akta kontroli tom I nr 206-210) 

3. Zamówienia publiczne 

W ramach kontroli zbadano dokumentację siedmiu postępowań o zamówienia 
publiczne o największej wartości, które sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej 
na 2018 r. łączną kwotą 362 446,7 tys. zł, co stanowiło 13,4% ogólnej kwoty 
wykorzystanej dotacji (2 698 528,9 tys. zł). 

Zbadano postępowania na:  
1.  „Utrzymanie sieci trakcyjnej będącej w zarządzaniu spółki PKP PLK S.A. 

w latach 2016-2019”14, w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. 
a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych15, kwota 
wydatku w 2018 r.: 253 046,3 tys. zł; 

2. „Dostawę w latach 2018-2019 fabrycznie nowych rozjazdów i części 
rozjazdowych”16, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy prawo zamówień publicznych, kwota wydatku w 2018 r.: 46 213,1 tys. zł 

3. „Roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni i podtorza kolejowego” – pięć 
postępowań udzielonych na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 
logistycznych przez PKP PLK S.A.”, w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
(4 zamówienia) i zapytania ofertowego zamkniętego (jedno zamówienie)17, 
łączna kwota wydatku w 2018 r.: 63 187,3 tys. zł;  

Zamówienia udzielone zostały przez: 
– Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie18, wydatek w 2018 r.: 15 117,2 tys. zł; 
– Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie19, wydatek w 2018 r.: 11 308,9 tys. zł; 
– Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim20, wydatek w 2018 r.: 

8 680,1 tys. zł; 
– Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy21, wydatek w 2018 r.: 11 618,7 tys. zł; 
– Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu22, wydatek w 2018 r.: 16 462,4 tys. zł. 

W badanej próbie wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru 
trybu udzielania zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

(akta kontroli tom I nr 418-435, tom II nr 1-22, 64-107) 

4. Plan wypłaty transz dotacji i wnioski miesięczne o wypłatę 

Z zachowaniem terminu wynikającego z pkt. 4.2.1.2 umowy o dofinansowanie, 
Spółka złożyła w dniu 12 grudnia 2017 r. dofinansowującemu propozycję planu23 
wypłaty transz dotacji na 2018 r. na kwotę 2 699 410,0 tys. zł, a w dniach:  

                                                      
14 Umowa nr 60/010/0001/15/Z/O z 27 kwietnia 2015 r. o wartości na lata 2016 – 2019: 1 066 527,6 tys. zł netto.  
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej także „ustawa prawo zamówień publicznych”. 
16 Umowa nr 60/008/0002/18/Z/O z 19.03.2018 r. o wartości na lata 2018-2019: 130 837,1 tys. zł netto.  
17 Nie stosowano ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 136 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy, ponieważ PKP PLK jest 
właścicielem wszystkich spółek, do których skierowane było zaproszenie do udziału w postępowaniach. 
18 Umowa nr 32/208/0010/18/R/O z 28.03.2018 r. o wartości na lata 2018-2019 nie więcej niż: 14 600,0 tys. zł netto. 
19 Umowa nr 81/208/0008/18/R/O z 5.04.2018 r. o wartości na lata 2018-2019 nie więcej niż: 16 984,8 tys. zł netto.  
20 Umowa nr 72/208/0013/18/Z/O z 23.04.2018 r. o wartości na lata 2018-2019 nie więcej niż: 13 500,0 tys. zł netto. 
21 Umowa nr 54/208/0020/18/R/O z 18.04.2018 r. o wartości na lata 2018-2019 nie więcej niż: 14 316,0 tys. zł netto. 
22 Umowa nr 63/208/0019/18/R/O z 6 kwietnia 2018 r. o wartości na lata 2018 – 2019 nie więcej niż: 18 850,0 tys. zł netto. 
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– 14 sierpnia 2018 r. zmianę planu wypłaty transz w związku z zawarciem aneksu 
nr 11 zwiększającego kwotę dotacji o 300,0 tys. zł i zmieniającego limity kosztów 
kwalifikowanych, 

– 17 grudnia 2018 r. zmianę wysokości kosztów kwalifikowanych w związku 
z zawarciem aneksu nr 12 zmieniającego limity kosztów kwalifikowanych.  

Plan i jego zmiany zostały zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw 
transportu. 
W terminie określonym w pkt. 4.2.1.3 umowy o dofinansowanie, tj. do 15-ego dnia 
miesiąca poprzedzającego dany miesiąc oraz według wzoru określonego 
w załączniku nr 7 do ww. umowy, Spółka składała wnioski w sprawie 
zapotrzebowania na środki budżetowe na dany miesiąc. Nie wystąpiły przypadki 
wystąpienia o kwotę wyższą niż określona w planie wypłaty transz dotacji, 
zaakceptowanym przez ministra właściwego do spraw transportu. 

(akta kontroli tom I nr 146-157,158-182) 

5. Zwrot odsetek 

Spółka, stosownie do pkt. 4.2.1.11 umowy o dofinansowanie i zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, przekazywała drugiego dnia roboczego po 
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego dofinansowującemu informację 
o saldzie środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym, służącym 
do rozliczania dotacji podmiotowej oraz o wysokości nagromadzonych na nim 
odsetek. PKP PLK S.A. zwracała przedmiotowe odsetki w terminie do 10-ego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki zostały uzyskane, tj. 
w terminie określonym w pkt. 4.2.1.12 umowy.  
W 2018 r. Spółka zwróciła z powyższego tytułu odsetki w łącznej wysokości 
903 924,3 zł. 

(akta kontroli tom i nr 316-318) 

6. Rozliczenia dotacji – miesięczne i roczne 

PKP PLK S.A., stosownie do pkt 4.2.2.1-2 umowy o dofinansowanie i zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 9 do tej umowy, sporządzała i przekazywała do 
25-go dnia następnego miesiąca, rozliczenia dotacji za poprzedni miesiąc w ujęciu 
memoriałowym i kasowym, w zakresie kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie roczne 
przekazano w dniu 31 stycznia 2019 roku.  
Rozliczenia sporządzano na podstawie wykazów z systemu finansowo-księgowego, 
na których były zaewidencjonowane koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą 
kolejową oraz ochroną tej infrastruktury.  
Wraz z rozliczeniami miesięcznymi przedkładano: 

– raport z osiągniętego poziomu bezpieczeństwa, 
– raport z niezawodności i punktualności kwalifikowanej pociągów pasażerskich i 

pociągów towarowych, 
– raport z niezawodności i punktualności pociągów pasażerskich i pociągów 

towarowych. 
(akta kontroli tom I nr 319-322) 

7. Racjonalizacja kosztów 

W 2018 r. przy wykonaniu dotacji podmiotowej, w porównaniu do planu kosztów, 
uzyskano oszczędności w wysokości 21 905,2 tys. zł, w tym w kosztach: 
administracyjnych − 12 464,5 tys. zł, pośrednich – 5 897,8 tys. zł, ochrony – 
2 663,7 tys. zł i ulgi intermodalnej – 879,1 tys. zł.  

                                                                                                                                       
23 Plan opracowany został zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 umowy o dofinansowanie. 
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Oszczędności te, zgodnie z pkt. 5.1.1.5 umowy o dofinansowanie, przeznaczono 
i wydano na poprawę stanu infrastruktury kolejowej w zakresie remontów 
i utrzymania w wysokości 14 364,7 tys. zł oraz koszty prowadzenia ruchu 
kolejowego w wysokości 6 359,4 tys. zł.  
Zastępca Dyrektora Biura Audytu i Kontroli24 wyjaśnił, że w Spółce nie funkcjonuje 
zadaniowy plan wydatków w podziale na źródła finansowania, wobec czego 
powstałych oszczędności nie należy rozpatrywać w odniesieniu do braku realizacji 
zdań. Kwalifikacji kosztów dokonywano w oparciu o klucze podziałowe stosowane 
na etapie przypisywania kosztów do poszczególnych źródeł wg metodologii zgodnej 
z instrukcją kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat 
dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK 
S.A., zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

Dokonując racjonalizacji ponoszonych kosztów PKP PLK S.A. monitorowała 
rentowność zarządzanych linii kolejowych na poszczególnych odcinkach i w związku 
z tym, wypełniając postanowienia umowy o dofinansowanie, wraz z rocznym 
rozliczeniem dotacji przekazała w dniu 31 stycznia 2018 r. do Ministerstwa 
Infrastruktury: 
– „Wykaz odcinków linii wraz z propozycją działań mających na celu poprawę ich 

rentowności, dla których rentowność wyniosła poniżej 15%".  
Wykaz zawierał odcinki linii czynnych udostępnionych przewoźnikom w ramach 
rocznego rozkładu jazdy i udostępnionych poza rocznym rozkładem jazdy. 
Przedłożone dane dotyczyły 2017 r.; 

– raport o wszystkich możliwych pracach w zakresie utrzymania i remontu 
infrastruktury pn. „Informacja o efektywności wykorzystania środków na 
utrzymanie i remonty infrastruktury” oddzielnie dla branży drogowej oraz 
automatyki i telekomunikacji wraz z załącznikami.  

(akta kontroli tom I nr 300-311, 457) 

Zasady podziału kosztów kwalifikowanych na rok 2018 zostały określone 
w załączniku nr 5 do aneksu nr 10 umowy o dofinansowanie. Do kosztów 
kwalifikowanych zaliczone zostały koszty zarządzania, w tym koszty:  

1) administracyjne, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 
eksploatacji urządzeń technicznych i systemów, utrzymania i napraw urządzeń 
informatycznych, budynków i gruntów na cele biurowe PKP PLK S.A.;  

2) prowadzenia ruchu kolejowego, w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych, dróżników przejazdowych, 
pracowników ekspozytur; 

3) utrzymania i remontów infrastruktury, w tym m.in.: remontów obiektów 
inżynieryjnych, przejazdów kolejowych, odcinków linii, podbicia torów 
i rozjazdów, utrzymania nawierzchni kolejowych, 

4) pośrednie w tym .m.in.: koszty nadzoru liniowego, usuwania zbędnej roślinności;  
5) amortyzacji, w tym m.in. koszty amortyzacji środków trwałych związanych 

z prowadzeniem ruchu pociągów,  
6) ochrony tj. koszty Straży Ochrony Kolei. 

W badanej próbie wydatków 362 446,7 tys. zł nie stwierdzono nieprawidłowości, 
polegającej na zaliczeniu do nich wydatków niewskazanych w ww. załączniku do 
kosztów kwalifikowanych, objętych dofinansowaniem z dotacji.  

(akta kontroli tom I nr 81-88, 98-106, 137-145 tom II nr 1 - 22) 

                                                      
24 Wyjaśnienia opracowane przez Biuro Audytu i Kontroli na podstawie dokumentacji otrzymanej z jednostek/komórek 
organizacyjnych PKP PLK S.A. 
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8. Oszczędności kosztów operacyjnych uzyskanych w wyniku realizacji 
inwestycji współfinansowanych ze środków UE 

W 2018 r. w PKP PLK S.A. nie wystąpiły oszczędności kosztów operacyjnych 
w wyniku realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE.  

(akta kontroli tom I nr 296-299) 

9. Obniżenia planu kosztów premii kwartalnych i premii w zakresie zarządzania 
przez cele 

W załączniku Nr 5 do aneksu nr 10 do umowy o dofinansowanie określono limit 
środków z dotacji, które mogą być przeznaczone na premie kwartalne i premie za 
zarządzanie do wysokości 15 000,0 tys. zł. Limit ten nie został zmieniony w roku 
2018.  
Zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy o dofinasowanie plan kosztów premii 
kwartalnych oraz premii w zakresie zarządzania przez cele obniża się: 
–  o 1% za każdy wypadek i poważny wypadek ponad określony cel; 

–  o 0,0001% za każdą minutę opóźnienia pociągu z przyczyn zależnych od 
zarządcy w miesiącu, w którym Punktualność Kwalifikowana uzyskała wartość 
poniżej określonego umową progu (progi punktualności kwalifikowanej na 2018 r. 
określono jako 95,05% dla pociągów pasażerskich i 81,52% dla pociągów 
towarowych);  

– o 0,1% za każdy dzień opóźnienia przekazania ministrowi właściwemu do spraw 
transportu dokumentów wymaganych umową o dofinasowanie 

(akta kontroli tom I nr 107-108) 

Analiza miesięcznych sprawozdań wykazała, że cel określony w pkt 2.2.1.4 umowy 
tj. „zmniejszenie liczby poważnych wypadków oraz wypadków, które wystąpiły 
z winy PKP PLK S.A. o 5% w stosunku do roku 2017” został osiągnięty. W 2018 r. 
poważnych wypadków z winy PKP PLK S.A. nie odnotowano (w 2017 r.– jeden 
poważny wypadek), a liczba pozostałych wypadków z winy PKP PLK S.A. wyniosła 
sześć, tj. o 13 mniej niż w 2017 r. (spadek o 68,4%). 

Z analizy miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji wynika, że w każdym 
miesiącu 2018 r. osiągnięto ustaloną wartość Punktualności Kwalifikowanej 
tj. 95,05% dla pociągów pasażerskich i 81,52% dla pociągów towarowych.  

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki nieterminowego przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw transportu dokumentów wskazanych w umowie 
(rozliczeń miesięcznych i rocznego, planów wypłaty transz dotacji, rozliczeń z tytułu 
odsetek od przekazanych środków finansowych).  

(akta kontroli tom I nr 107-108, 115, 311, 316-322) 

10. Kary umowne 

Zgodnie z pkt 2 załącznika Nr 12 do umowy o dofinansowanie25, dofinansowujący 
nakłada na zarządcę kary umowne: 
– za każdy wypadek oraz poważny wypadek ponad określony cel26 oraz za każdy 

przypadek odwołania pociągu z winy zarządcy: 1% limitu kar umownych; 
– za każdy przypadek odwołania pociągu z winy zarządcy: 1% limitu kar 

umownych  

                                                      
25 Załącznik nr 3 do aneksu nr 11. 
26 Określony w pkt. 2.2.1.4 umowy o dofinansowanie (załącznik nr 3 do aneksu nr 10 do umowy) tj. zmniejszenie liczby 

poważnych wypadków oraz wypadków, które wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Zarządcy o 55 w stosunku do roku 
poprzedniego.  
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– za każdą minutę opóźnienia pociągu z przyczyn zależnych od zarządcy 
w miesiącu, w którym Punktualność Kwalifikowana uzyskała wartość poniżej 
określonego umową progu: 5 zł; 

– za nieterminowe przekazanie dofinansowującemu dokumentów wymaganych 
umową: 0,1% limitu kar umownych za każdy dzień opóźnienia;  

– gdy średnia prędkość na zarządzanej sieci ulegnie zmniejszeniu o taki procent 
limitu kar umownych, który odpowiada procentowemu zmniejszeniu średniej 
prędkości.  

Roczny limit kar umownych określono w pkt. 6.1.7 umowy na 25.000,0 tys. zł. 
W 2018 r. nie wystąpiły wypadki oraz poważne wypadki ponad określony cel oraz 
Punktualności Kwalifikowanej niższej od określonego umową progu.  

Wg raportu z rozliczenia dotacji za miesiąc grudzień 2018 r. liczba pociągów 
odwołanych z winy Spółki w 2018 r. wyniosła: 2369 pociągów pasażerskich tj. 0,14% 
z pociągów uruchomionych (1 617 715) i 6 pociągów towarowych tj. 0,001% 
pociągów uruchomionych (524 955). 

Wg raportu z rozliczenia dotacji za 2018 r. średnia prędkość handlowa27 dla 
pociągów pasażerskich wyniosła 57,12 km/h i była niższa o 6,3% od prędkości 
średniej z roku 2017 tj. 60,91 km/h.  
Średnia prędkość handlowa dla pociągów towarowych wyniosła 28,08 km/h i była 
wyższa o 26,7% od średniej prędkości z 2017 r. tj. 22,16 km/h.  
Zgodnie z postanowieniami umowy Spółka przekazywała terminowo miesięczne 
rozliczenia dotacji oraz roczne, złożone wraz z określonymi w umowie załącznikami 
dotyczącymi m.in.: raportów z osiągniętych celów w zakresie prędkości pociągów, 
wykazem odcinków linii wraz z przypisanymi kosztami, przychodami podstawowymi 
oraz obliczoną rentownością, wykazem odcinków linii i propozycji działań dla 
odcinków, których rentowność wyniosła poniżej 15%. 

(akta kontroli tom I nr 107-108, 127, 311, 316-322, 489-494) 

Zastępca Dyrektora Biura Audytu i Kontroli28 wyjaśnił, że na niższą średnią prędkość 
handlową uzyskaną w roku 2018 wpływ miały realizowane prace modernizacyjne 
i związane z nimi m.in.: zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości, konieczność 
jazdy drogami okrężnymi. Wzrost liczby odwołanych pociągów w 2018 r. wynikał 
m.in.: ze zmiany metodyki liczenia odwołanych pociągów, tj. uwzględniania 
wszystkich odwołanych pociągów również tych, za które uruchamiana była 
komunikacja zastępcza oraz wydłużonymi zamknięciami torowymi i związanymi 
z tym odwołaniami pociągów. 
Do dnia 6 marca 2019 r. Minister właściwy do spraw transportu nie naliczał kar 
umownych z powyższych tytułów za rok 2018. Kary takie nie były również naliczane 
w latach poprzednich.  

 (akta kontroli tom I nr 326, 488) 

11. Efekty rzeczowe wykorzystania dotacji 

Rzeczowymi efektami wykorzystania dotacji budżetowej za rok 2018 na 
dofinasowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową oraz kosztów ochrony 
tej infrastruktury, były m.in.: 

– remont krawędzi peronowych, wymiana nawierzchni peronowej i pokrycia 
dachowego przęsła wiaty peronowej na stacji Głogów, 

                                                      
27 W umowie o dofinansowanie nie określono definicji prędkości handlowej. Wg definicji zawartej w artykule „Prędkość jazdy 

jako funkcja parametrów infrastruktury kolejowej w aspekcie bezpieczeństwa” Logistyka 5/2014; autorzy: Zamiar Zenon, 
Surowiecki Andrzej i Zieliński Michał: „Prędkość handlowa vh - średnia prędkość przemieszczania się pociągu na całej 
drodze przejazdu od stacji początkowej do końcowej lub na określonym odcinku tej drogi, z uwzględnieniem postoju 
pociągu na stacjach pośrednich”.  

28 Wyjaśnienia opracowane przez Biuro Audytu i Kontroli na podstawie dokumentacji otrzymanej z jednostek/komórek 
organizacyjnych PKP PLK S.A. 
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– dofinansowanie 11 095 przeglądów okresowych i napraw bieżących 
w zakresie prac z branży energetyki, 

– dofinansowanie 224 zadań z branży drogowej dotyczących remontów 
i modernizacji mostów, wiaduktów irozjazdów. 

Ponadto z informacji przekazanych przez Zakłady Linii Kolejowych29 wynika, że 351 
osób podniosło kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach 
finansowanych ze środków dotacji, dotyczących m.in. ochrony danych osobowych, 
kosztorysowania, bhp, zamówień publicznych i procesów inwestycyjnych (odbiory 
robót, zabezpieczenie wykonania umowy).    

(akta kontroli tom I nr 311,399-409)   

Wykorzystanie dotacji z umowy o dofinansowanie było skontrolowane przez Ministra 
Infrastruktury w ramach kontroli planowej „Realizacji zadań finansowanych 
z budżetu państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony”. 
W wyniku kontroli, którą  objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 29 października 
2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom I nr 436-445)       

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

VII. 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. 

Warszawa, dnia        marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  
Rafał Sowa 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

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

Kontroler 
Monika Mazurek-Szczepaniak 

 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

                                                      
29 Dane liczbowe przedstawiło 14 Zakładów Linii kolejowych 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


