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I. Dane identyfikacyjne 
PKP PLK SA Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach1 

ul. Marii Goeppert-Mayer 14, 40-078 Katowice 

 

Dariusz Bitniok, Komendant Regionu2, od 1 lipca 2016 r. do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych, tj. do 14 maja 2019 r. 

(akta kontroli str.44)  

Działania podejmowane w celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK.  

Informacje przesłane do NIK o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.  

 

Od października 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 14 maja 
2019 r. oraz działania wcześniejsze o ile miały wpływ na kontrolowaną działalność.  

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Krzysztof Baron, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/113/2019 z 25 kwietnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: KR. Straż Ochrony Kolei, dalej: SOK. 

2 Dalej: Komendant. 

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez KR wniosku 
pokontrolnego i uwag po kontroli P/17/031.  

 

W trakcie kontroli „Bezpieczeństwa przewozów kolejowych” przeprowadzonej  
w KR w 2017 r. sformułowano jeden wniosek pokontrolny i cztery uwagi. Wniosek 
pokontrolny i trzy uwagi zostały zrealizowane, a jedna uwaga – oznaczona nr 1 -  
pozostawała w trakcie realizacji. KR podjął działania w celu realizacji tejże uwagi, 
a opóźnienie  jej wykonania wynikało z przyczyn niezależnych od KR.  

Wszystkie działania wskazane w piśmie Komendanta5, dotyczące sposobu realizacji 
wniosku i uwag, zostały faktycznie zrealizowane, zgodnie z przesłaną informacją. 

 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

1. Realizacja wniosku pokontrolnego i uwag zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 września 2017 r.  

W 2017 r. została przeprowadzona w KR kontrola P/17/031 – Bezpieczeństwo 
przewozów kolejowych. Głównym celem kontroli była ocena działań KR w zakresie 
skuteczności kontroli przestrzegania przepisów porządkowych, ochrony życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach 
kolejowych.  

1.1. Realizacja wniosku 

W wyniku kontroli P/17/031 sformułowano wniosek pokontrolny o następującej 
treści: 

Podjęcie działań mających na celu efektywne wykorzystywanie w działaniach 
operacyjnych posiadanych sił i środków technicznych, w celu zabezpieczenia 
przewożonych towarów koleją przed kradzieżami, w szczególności przed tzw. 
usypami, kierując się przy tym ryzykami wynikającymi z analiz bezpieczeństwa, 
sporządzanych dla terenu działania poszczególnych posterunków i linii kolejowych. 

W KR podjęto działania w celu realizacji wniosku. W związku z faktem, że nasilenie 
przewozów paliw stałych występuje od jesieni do wiosny roku następnego, dla 
kolejnych dwóch okresów przełomu roku opracowano „Plany wzmożonych działań 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa przesyłek towarowych w okresie 
jesienno-zimowym, tzw. „Bezpieczna przesyłka”6. Plany te ukierunkowano na 
skuteczną ochronę przesyłek wagonowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliw 
stałych i złomu na najbardziej zagrożonych kradzieżami liniach kolejowych, w tym 
na terenie Posterunku Bytom, gdzie zdiagnozowano największe zagrożenia.  

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2019 r. na terenie Posterunku Bytom, 
oprócz ww. działań realizowano także m.in. działania w ramach edycji „24 - Blue-
RAD”. KR podejmowała również współpracę z Biurem Bezpieczeństwa Centrali PKP 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Pismo znak: IOK-091-15/17 z dnia 3.10.2017 r. 

6 Dotyczy planów działań z aneksami: „Bezpieczna przesyłka 2017-2018” (pierwotny plan przesłano pismem IOKOD1-25191-
200/17 z 31.10.2017 r. ) i „Bezpieczna przesyłka 2018-2019”(odpowiednio IOKOD1-25191-155/18). 
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Cargo SA7. Do działań prewencyjnych i operacyjnych na ww. obszarze Bytomia 
wykorzystywano urządzenia dron stanowiące własność Biura Bezpieczeństwa. 

W okresie od listopada 2017 r. do marca 2019 r. na zagrożonych odcinkach 
w obszarze działania Posterunku Bytom  zaangażowano do służby 281 patroli 
z psem służbowym, w tym 155 patroli z Posterunku Bytom oraz 126 z innych 
Posterunków. Przeprowadzono 22 działania wspólnie z Policją i 4 akcje z biurem 
Bezpieczeństwa Cargo. Na teren tego Posterunku 332 razy skierowano do działań 
funkcjonariuszy z posterunków z Katowic, Częstochowy i Gliwic. 71 razy na tym 
obszarze wykorzystywano Mobilne Centrum Monitoringu (MCM). 

Efektem działań prowadzonych na terenie działania KR w ww. okresie był spadek 
liczby kradzieży paliw stałych i złomu. O ile w obszarze działania KR w 2016 r. 
zanotowano 699 przypadków kradzieży przesyłek wagonowych, w tym 403 usypy  
(z tego najwięcej takich zdarzeń wystąpiło na terenie działania Posterunku  
w Bytomiu – 263 przypadki, w tym 162 usypy), to w 2018 r. odnotowano 421 
przypadków kradzieży przesyłek wagonowych, w tym 236 usypów, (a na obszarze 
działania Posterunku Bytom odnotowano 171 przypadków kradzieży przesyłek 
wagonowych, w tym 123 usypy). 

Nastąpił więc w 2018 r. w stosunku do 2016 r. spadek liczby kradzieży przesyłek 
wagonowych ogółem o 278 (tj. o 39,8%) i liczby usypów o 167 (tj. o 41,4%),  
w tym na obszarze Bytomia liczba kradzieży przesyłek spadła odpowiednio o 92  
(tj. o 40,0%), w tym o 39 liczba usypów (tj. o 24,1%). 

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odnotowano 248 kradzieży, 
w tym 133 usypów; a na terenie działania Posterunku Bytom 90 kradzieży, w tym  
62 usypy, zaś w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r., odpowiednio 
171 kradzieży, w tym 88 usypów, a na terenie Bytomia 73 kradzieże, w tym  
53 usypy. 

W wyniku prowadzonych działań w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 
2019 r. na terenie działania Posterunku Bytom: 
- wykryto 18 kradzieży wagonowych i ujęto 16 sprawców, 
- wykryto 276 usypów i ujęto 333 sprawców, 
- sporządzono 313 wniosków o ukarania do sądów, 
- nałożono 492 grzywny w postępowaniu mandatowym na kwotę 37 530zł. 

Podejmowane działania i opracowane plany opierano na przeprowadzanych w KR 
analizach bezpieczeństwa, które sporządzano na podstawie miesięcznych informacji 
otrzymywanych z wszystkich posterunków. W okresie od listopada 2017 r. do marca 
2019 r. sporządzono 17 informacji miesięcznych, sześć kwartalnych, trzy półroczne  
i dwie roczne, w których porównywano częstotliwość zjawisk kradzieży, w tym 
usypów.  
Niezależnie od powyższego dwie analizy wykonano na potrzeby planów działań 
„Bezpieczna przesyłka”. Wniosek został zrealizowany. 

(akta kontroli str. 145-286,306-309, 310-312)  

1.2. Realizacja uwag 

W wyniku kontroli P/17/031 sformułowano cztery uwagi: 

1) uwagę nr 1:  

Wyposażenie stanowisk kierowania KR i poszczególnych posterunków SOK 
w urządzenia rejestrujące czas i treść prowadzonych rozmów telefonicznych 
umożliwiłoby rzetelną ocenę działania funkcjonariuszy, zarówno wykonujących 

                                                      
7 Dalej: Biuro Bezpieczeństwa 
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zadania na stanowiskach kierowania (komendanci, dyżurni), jak i w terenie. 
Pozwalałoby to również na wprowadzenie mierników czasu reakcji na zdarzenia, 
których stosowanie ma decydujące znaczenie dla skuteczności podejmowanych 
przez SOK działań. 

W celu realizacji uwagi, w dniu 6 października 2017 r., Komendant wystąpił  
do Komendy Głównej SOK z prośbą o wyposażenie stanowisk służby dyżurnej 
w Komendzie Regionalnej SOK w Katowicach i podległych Posterunkach  
w urządzenia rejestrujące czas i treść prowadzonych rozmów telefonicznych, 
uzasadniając to umożliwieniem weryfikacji otrzymywanych zgłoszeń, określenie 
czasu i prawidłowości reakcji na pozyskane informacje. KR otrzymała od Naczelnika 
Wydziału ds. informatyki użytkowej i systemów ochrony Komendy Głównej SOK 
informację, że została zaplanowana na 2018 r. inwestycja dotycząca dostawy, 
instalacji oraz uruchomienia cyfrowych rejestratorów rozmów w Komendzie  
Głównej SOK oraz Komendach Regionalnych SOK. W 2018 r. zostało wszczęte 
postępowanie, w wyniku którego została wyłoniona firma wykonawcza, z którą 
podpisano umowę na realizację tego zadania inwestycyjnego. W 2018 r. 
zakończono uruchomienie rejestratorów rozmów w 15 Komendach Regionalnych 
SOK. Naczelnik Wydziału ds. Informatyki użytkowej i systemów ochrony, w toku 
kontroli NIK poinformował, że w dwóch lokalizacjach, a mianowicie w Komendzie 
Głównej i KR w Katowicach trwają czynności zmierzające do uruchomienia 
rejestratorów rozmów. Brak uruchomienia ww. urządzeń do dnia zakończenia 
kontroli wynika z problemów technicznych leżących po stronie operatora 
telekomunikacyjnego, na które SOK nie ma wpływu.  
Uwaga pozostawała w trakcie realizacji.  

(akta kontroli str.298-301)  

2) uwagę nr 2: 

Na funkcjonariuszach KR nałożony był obowiązek przestrzegania poleceń 
Komendanta Głównego SOK, w tym wytycznych określających zasady 
postępowania z przedmiotami znalezionymi w pociągach i obiektach kolejowych  
w związku z występującymi zagrożeniami terrorystycznymi. Tym samym 
tolerowanie, a nawet nagradzanie działań niezgodnych z nimi, nie wpływa 
prawidłowo na dyscyplinę pracy w SOK ani na poprawę szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa na kolei. 

W celu realizacji uwagi w 2018 r., w trakcie kursów doskonalących dla 
funkcjonariuszy SOK, w ramach modułu Bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, 
pociągach i innych pojazdach kolejowych, przeprowadzono szkolenie pn. 
Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. W tym trybie 
przeszkolono 272 funkcjonariuszy. Taka sama tematyka była poruszana na 
szkoleniu doskonalącym przeznaczonym dla funkcjonariuszy służby dyżurnej SOK. 
Szkoleniem tym objęto 42 funkcjonariuszy pełniących służbę dyżurną.  

Ponadto, na odprawach  omawiana była tematyka zagrożeń terrorystycznych.  
Do KR wpłynęło także pismo Komendanta Głównego SOK z dnia 8 lipca 2017 r.8 
przypominające o obowiązku stosowania obowiązujących procedur reagowania 
kryzysowego związanego z zagrożeniem terrorystycznym. Do pisma załączono 
skróconą instrukcję postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.  
Z pismem zapoznało się 367 funkcjonariuszy KR.  

Uwaga została zrealizowana.  

(akta kontroli str.45-130, 135-144, 287-297)  

 

                                                      
8 Znak IOOD7-2514-138/01/2017 r. 



 

6 

3) uwagę nr 3: 

Wprowadzenie na całym obszarze KR, jednolitych zasad koordynacji i działania 
jednostek organizacyjnych KR w zakresie prowadzenia kontroli sprawdzających 
pociągów i wagonów przewożących towary niebezpieczne, w tym towary wysokiego 
ryzyka9 mogłoby pozytywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa tego typu 
transportów. 

W celu realizacji uwagi Komendant Regionu, w dniu 14 grudnia 2017 r. wprowadził10 
„Wytyczne postępowanie z przesyłkami wagonowymi zawierającymi Towary 
Wysokiego Ryzyka na obszarze Komendy Regionalnej SOK w Katowicach”,  
które stanowiły zbiór zakresu czynności funkcjonariuszy SOK związanych  
z zabezpieczeniem przesyłek zawierających TWR11. Służba dyżurna SOK po 
otrzymaniu informacji od pracowników kolei (tj. dyspozytor planowania produkcji, 
personel posterunków ruchu, pracownicy przewoźnika, dyżurny ruchu)  
o uruchomieniu (przejeździe) pociągów z przesyłkami TWR wpisywała powyższe 
informacje do prowadzonego w systemie informatycznym Rejestru przesyłek TWR 
KR Katowice. Rejestr ten prowadzony był od stycznia 2018 r. W rejestrze 
znajdowały się informacje o liczbie pociągów, dacie przejazdu danego pociągu, 
numerze pociągu, relacji pociągu, liczbie wagonów, pozycji rejestru KR oraz 
oznaczenie osoby dokonującej wpisu do rejestru. 
Uwaga została zrealizowana. 

(akta kontroli str.3-30)  

4) uwagę nr 4: 

Włączenie do prac Śląskiego Regionalnego Zespołu Bezpieczeństwa samorządów 
terytorialnych, które przejęły w zarządzanie elementy infrastruktury kolejowej 
(dworce), mogłoby sprzyjać realizacji na terenie województwa śląskiego zadań 
przewidzianych w „Strategii działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa  
na obszarach kolejowych i w pociągach”. 

W celu realizacji tej uwagi KR zorganizowała w dniu 7 grudnia 2017 r. spotkanie,  
w ramach Regionalnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych,  
na które zaproszono przedstawicieli 10 jednostek samorządu terytorialnego  
(do których należą stacje kolejowe), przedstawicieli trzech przewoźników,  
trzech Zakładów Linii Kolejowych i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
Program spotkania obejmował określenie zasad współpracy przy zabezpieczeniu 
obiektów dworcowych pomiędzy podmiotami grupy PKP, przewoźnikami 
pasażerskimi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz wymianę doświadczeń  
w zakresie przeciwdziałania zakłócaniu porządku publicznego na ww. obiektach. 
Omówiono również zagadnienia związane z bezpieczeństwem imprez 
organizowanych w przyszłości, takich jak: EURO – U21 w Tychach czy szczyt 
klimatyczny w Katowicach w 2018 r. W spotkaniu brało udział 18 przedstawicieli  
zaproszonych instytucji. Uczestnikom spotkania przekazano dane kontaktowe KR  
i poszczególnych posterunków SOK w celu ułatwienia kontaktów, w przypadku 
potrzeby jego pilnego nawiązania.  Uwaga została zrealizowana. 

(akta kontroli str.31-43) 

                                                      
9 Towary niebezpieczne, dalej: TN; Towary wysokiego ryzyka, dalej: TWR. 
10 Pismem znak: IOKOD1-25191-223/17. 

11 Zgodnie z §6 ust1. Instrukcji Towary Wysokiego Ryzyka - TWR to grupa towarów wyodrębnionych z TN, 
których użycie niezgodne ze swoim przeznaczeniem, tj. do celów terrorystycznych mogą spowodować poważne 
skutki takie jak liczne ofiary, masowe zniszczenia lub szczególnie w przypadku klasy 7, masowe zakłócenia 
społeczno-gospodarcze. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację wniosku i uwag skierowanych 
przez NIK po kontroli P/17/031.   
 

2. Rzetelność informacji przesłanych do NIK 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Komendant w piśmie z dnia 
3 października lutego 2017 r.12 poinformował NIK o stanie realizacji wniosku  
i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK.  
W toku niniejszej kontroli stwierdzono, że podjęte działania wskazane w piśmie 
Komendanta zostały zrealizowane zgodnie z przekazaną informacją, 
w sposób opisany w pkt 1 niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str.3-43, 45-305) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rzetelność informacji o stanie realizacji 
wniosku i uwag, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

 

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 Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Katowice, dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

                

               Kontroler 

         Krzysztof Baron 

główny specjalista k.p.           Najwyższa Izba Kontroli 

                                                                                         Delegatura w Katowicach 

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

 

                                                      
12 znak: IOK-091-15/17 
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