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Przekazywanie dworców kolejowych
jednostkom samorządu terytorialnego
w celu ich przebudowy lub remontu
Lata 2013–2016

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, kwiecień 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Znaczna część majątku państwowego, będącego w zarządzie PKP S.A.
stała się zbędna dla potrzeb tej spółki (zwłaszcza budynki dworców
kolejowych wraz z obiektami towarzyszącymi)
 Na koniec 2013 r. PKP S.A. zarządzała 2397 dworcami,
a wykorzystywała do obsługi pasażerów zaledwie 625 (26,1%).
 Ustawa o restrukturyzacji PKP umożliwia przekazywanie JST zbędnego
dla PKP S.A. a atrakcyjnego dla JST majątku w kilku trybach.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Jak PKP S.A wykorzystała taką możliwość?
 Czy JST wywiązały się z przyjętych zobowiązań?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP S.A.

03 Co kontrolowaliśmy?
Czy przekazywanie dworców kolejowych JST było ekonomicznie
uzasadnione i dokonane zgodnie z przepisami prawa?
W szczególności:
 Czy doboru dworców kolejowych przekazanych samorządom
dokonano w sposób racjonalny i ekonomicznie uzasadniony?
 Czy przekazanie odbyło się z zachowaniem przewidzianych prawem
warunków?
 Czy PKP S.A. i jednostki samorządu terytorialnego wykonały przyjęte
zobowiązania wynikające z warunków przejęcia dworców,
w szczególności czy utrzymana została funkcja kolejowa dworców?

04 Kogo kontrolowaliśmy?
 PKP S.A. Centrala;
 Oddziały Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie,
Poznaniu i we Wrocławiu;
 13 jednostek samorządu terytorialnego na terenie województw:
dolnośląskiego,
podkarpackiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego.

05 Kogo kontrolowaliśmy?
Województwo dolnośląskie
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06 Kogo kontrolowaliśmy?
Województwo podkarpackie
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07 Kogo kontrolowaliśmy?
Województwo wielkopolskie
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09 Stwierdzony stan
W zarządzie PKP S.A. pozostawało:
— na koniec 2013 r. 2397 dworców, z tego: 625 (26,1%)
wykorzystywanych było do obsługi pasażerskiego transportu
kolejowego;
— na koniec 2016 r. 2117 dworców, z tego: 613 (29,0%)
wykorzystywano do obsługi pasażerskiego transportu kolejowego.
W okresie objętym kontrolą PKP S.A. zbyła łącznie 265 dworców
kolejowych, w tym 200 na rzecz JST.

10

Stwierdzony stan – nie wszystkie dworce

wyłączone z użytkowania stanowiły ofertę dla JST
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11 Stwierdzony stan
 Dobór dworców kolejowych do przekazania na rzecz JST był
ekonomicznie uzasadniony, poprzedzany analizami uwarunkowań
związanych z ich utrzymaniem.
• PKP S.A. przekazywała dworce, w których przychody nie pokrywały
kosztów utrzymania oraz wymagające znacznych nakładów na remont
bądź modernizację.
• Najczęściej stosowany tryb - na zadania własne JST w dziedzinie
transportu (art. 39 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji PKP).
• Warunek określony w ww. przepisie zniechęcał JST do przejmowania
mienia, ponieważ samorządy miały potrzeby wykorzystania go na inne
zadania publiczne.

12

Stwierdzony stan – zagospodarowanie dworców

przejętych od PKP S.A.
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13 Stwierdzony stan
Nie wszystkie JST wypełniły zobowiązania i zagospodarowały nabyty
majątek na wskazany cel.
Spośród 23 przejętych dworców kolejowych:


7 przeznaczono na cele określone w ustawie;



10 podjęto konkretne działania, w celu zagospodarowania zgodnie
z zakładanym celem;



5 nie zostało zagospodarowanych zgodnie z warunkami określonymi
w umowach i brak perspektyw aby ten cel był osiągnięty;



1 sprzedaż osobie fizycznej, wbrew art. 39 ust. 3 ustawy
o restrukturyzacji PKP.

14

Stwierdzony stan – przykłady dworców zagospodarowanych

niezgodnie z przeznaczeniem

Dworzec kolejowy w Barlinku wykorzystywany
jako zakład wulkanizacyjny

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

15

Stwierdzony stan
PKP S.A. nie przekazała mienia w trybie art. 18d ustawy o restrukturyzacji
PKP, który pozwalał na zabezpieczenie interesów PKP S.A. – utrzymanie
poczekalni w przekazywanych budynkach dworców oraz zagospodarowanie
przez JST pozostałych części budynków na dowolne cele.
Powody:
 tryb odpłatny (w odróżnieniu od trybu z art. 39 ust. 3)
 brak zainteresowania JST przejęciem w tym trybie.

Dworzec Ustrzyki Dolne – fragment poczekalni
Źródło: Materiały z kontroli NIK.

16

Stwierdzony stan – stan techniczny przejętych dworców

dwa dworce

bezpośrednie niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia ludzkiego

działania kontrolerów NIK przewidziane art. 51 ust. 1 ustawy o NIK.
jeden dworzec

zlecenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego kontroli stanu technicznego obiektu

decyzja administracyjna – zobowiązanie do naprawy elementów
konstrukcyjnych budynku.

17 Stwierdzony stan – niewłaściwy stan obiektów
Roszków, gmina Skoki, woj. wielkopolskie
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18 Stwierdzony stan – niewłaściwy stan obiektów
Bolechów, gmina Czerwonak, woj. wielkopolskie
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19 Stwierdzony stan – niewłaściwy stan obiektów
Tetyń, gmina Kozielice, woj. zachodniopomorskie
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20 Ocena ogólna
Dworce kolejowe przekazywane były przez PKP S.A. na rzecz JST
zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie
o restrukturyzacji PKP.
Transakcje były ekonomicznie uzasadnione dla PKP S.A. i JST.
Jedynie część przejętych przez JST dworców zostało
zagospodarowanych na cele określone w tej ustawie.
Dobór dworców do przekazania JST, dokonany został rzetelnie i był
gospodarczo uzasadniony. Poprzedzały go analizy, uwzględniające
uwarunkowania ekonomiczne związane z ich utrzymaniem.
Przekazywanie dworców kolejowych na rzecz JST poza trzema
przypadkami, odbywało się zgodnie z przepisami ustawy
o restrukturyzacji PKP i regulacjami wewnętrznymi Spółki. PKP S.A.
nie wystąpiła do ministra właściwego ds. transportu o uzyskanie zgody
na zbycie trzech nieruchomości, mimo iż ich wartości przekraczały
równowartość kwoty 50.000 euro. Zaniechanie to stanowiło
naruszenie art. 18 ust. 2 ww. ustawy.

21 Ocena ogólna
JST tylko w części przypadków przeznaczyły przejęte mienie na cele
określone w art. 39 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji PKP, tj. związane
z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu ich zadań
własnych w dziedzinie transportu.
Spośród skontrolowanych 23 dworców, 7 przeznaczono na cele
określone w tym przepisie, wobec 10 podjęto działania w celu ich
zagospodarowania na ten cel. W 5 przypadkach dworce zostały
przeznaczone na inny cel lub pozostają niewykorzystane, a JST nie
podejmowały wystarczających działań, aby zapewnić wykorzystanie
tych obiektów na cele określone w tym przepisie. W jednym
przypadku, nie przeznaczono przejętych obiektów na wskazane
w ustawie cele, a część przejętego mienia została sprzedana osobie
fizycznej, co było niezgodne z warunkami określonymi
w przywołanym przepisie.

22 Ocena ogólna
Warunek określony w art. 39 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji PKP
zniechęcał JST do przejmowania mienia, ponieważ samorządy miały
potrzeby wykorzystania go na inne zadania publiczne.
W 2 przypadkach stan techniczny przejętych dworców stanowił
bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.
W 1 przypadku organ nadzoru budowlanego, na wniosek NIK,
zobowiązał JST do podjęcia działań zabezpieczających.

23 Wnioski
Do PKP S.A.
PKP S.A. powinna podjąć działania zapewniające uzyskanie zgody ministra
właściwego ds. transportu, w przypadkach gdy wartość przekazywanego
mienia przekracza równowartość kwoty 50 000 euro, stosownie do
obowiązku określonego w art. 18 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji PKP.

Do jednostek samorządu terytorialnego
JST powinny podjąć działania zapewniające:
 wykorzystanie mienia przejętego od PKP S.A. w trybie art. 39 ust. 3
ustawy o restrukturyzacji PKP, na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu ich zadań własnych
w dziedzinie transportu.
 bieżące prowadzenie „książek obiektów budowlanych” dla obiektów
przejętych od PKP S.A. oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
technicznego tych obiektów, wymaganych przepisami ustawy Prawo
budowlane.

24 Wnioski
O zmianę przepisów prawa
 Art. 39 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji PKP, stanowi, że mienie PKP
S.A. może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy,
na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane
z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.
W ocenie NIK, złagodzenie tego ograniczenia zwiększyłoby
zainteresowanie JST wykorzystaniem zbędnego mienia PKP S.A. Zmiana
przepisu umożliwiłaby swobodne zagospodarowanie przez samorządy
tego mienia.
Nie wyklucza to zabezpieczenia potrzeb spółek Grupy PKP, poprzez
odpowiednie zapisy umów przenoszących prawa własności

25 Wnioski
O zmianę przepisów prawa
 Art. 18 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji PKP, stanowi, że: PKP S.A. (…)
jest obowiązana uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw
transportu na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia
składnikami aktywów trwałych (…) jeżeli wartość rynkowa przedmiotu
rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro,
obliczoną na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.
Zdaniem NIK w przepisie tym równowartość kwoty 50.000 euro, powinna
zostać zastąpiona podobną wartością wyrażoną w złotych (np. 200.000 zł).
Obecne brzmienie ww. przepisu – w ocenie NIK – zwiększa niepewność
obrotu i może sprzyjać obejściu obowiązku uzyskania zgody ministra.
Proponowana zmiana zmierza do podobnego uregulowania jak w art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.

26 Działania po kontroli

Spośród 24 wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych:
— 13 wniosków zrealizowano
— 8 przyjęto do realizacji
— 3 nie zrealizowano
(stan na styczeń 2018)
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