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I. Dane identyfikacyjne 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie1,  
ul. Boya-Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa 
 
 
Helmut Klabis, Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie  
od  dnia 24 kwietnia 2012 r. 
 
 
Działania podejmowane w celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK. 
Informacje przesyłane do NIK o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych. 
 
 
Od października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze 
o ile miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 
 
 

 Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  1.
do kontroli nr LKA/112/2019 z 25 kwietnia 2019 r.  
 

 Szymon Gruca, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKA/119/2019 z 7 maja 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dalej: Zakład. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Zakład w pełni zrealizował dwa z trzech wniosków pokontrolnych NIK. Wnioski te 
dotyczyły: zakresu i terminów realizacji obchodów torowisk oraz konserwacji 
i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym4 oraz prawidłowego 
dokumentowania wykonywanych czynności.  
W sprawie realizacji trzeciego wniosku, dotyczącego dostosowania obowiązującej 
w Zakładzie struktury organizacyjnej do wymogów Ramowego Regulaminu 
Organizacyjnego, Dyrektor podejmował działania w celu realizacji wniosku, jednak 
do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK w jednostce wniosek nie został 
zrealizowany.  
Informacja Dyrektora Zakładu o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz 
o podjętych działaniach przekazana NIK, stosownie do art. 62 ustawy o NIK, była 
rzetelna. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja wniosków pokontrolnych 
1. Realizacja wniosku dotyczącego przeprowadzania obchodów torów oraz 
zabiegów konserwacyjnych i przeglądów urządzeń srk w zakresie i terminach 
zgodnych z wymogami instrukcji ld-7 i le-12 

W wyniku badanie książek obchodów torowisk6 stwierdzono, że w miesiącach 
marzec i kwiecień 2019 r. obchody na liniach kolejowych nr 61 (Fosowskie - Kielce: 
tor 1 km 65,248-70,694, tor 2 km 65,248-70,583) oraz nr 1 (Warszawa Zachodnia-
Katowice: tor 1 km 264,800-276,700, tor 2 km 273,260-275,000) były wykonywane 
w zakresie i terminach zgodnych z wymogami instrukcji Id-77 oraz Ie-128. 
Konserwacje i przeglądy urządzeń srk w pięciu wybranych lokalizacjach9, 
w miesiącach czerwiec i grudzień 2018 r. oraz kwiecień 2019 r. były wykonane 
w zakresie przewidzianym harmonogramami rocznymi.  

(akta kontroli str.4-41) 

2. Realizacja wniosku dotyczącego prawidłowego dokumentowania czynności 
związanych z obchodami torowisk oraz przeglądami i zabiegami 
konserwacyjnymi urządzeń srk 

Dokonanie obchodów torowisk na ww. liniach kolejowych oraz przeprowadzenie 
konserwacji i przeglądu urządzeń srk w pięciu wybranych lokalizacjach zostało 
prawidłowo udokumentowane. W Książkach kontroli obchodów dokonywano wpisów 
o treści jednoznacznie wskazującej, że na torowiskach nie stwierdzono usterek, 

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

opisowej. 
4 Dalej: srk. 

5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

6 Książki prowadzono wg obowiązującego wzoru D-803. 
7 Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych wprowadzona uchwałą Nr 1222/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych Id-7”. 
8 Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym le-12  
(E 24) wprowadzona uchwałą Nr 1248/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r. 
9 Częstochowa Osobowa nastawnia dyspozytornia CO, Wyczerpy posterunek odgałęźny WY, Częstochowa 
Osobowa posterunek 1, Rudniki-Wyczerpy samoczynna blokada liniowa, Wyczerpy-Częstochowa samoczynna 
blokada liniowa. 
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a w harmonogramach zabiegów konserwacyjnych i przeglądów wpisywano terminy 
dokonanych czynności. Oględziny wykazały, że na posterunkach znajdowały się 
dzienniki oględzin rozjazdów i skrzyżowań torów, w których dokonywano wpisów 
z obchodów torowisk oraz czynności konserwacyjnych rozjazdów i skrzyżowań 
torów.  

(akta kontroli str.4-41) 

3. Realizacja wniosku dotyczącego dostosowania obowiązującej w Zakładzie 
struktury organizacyjnej do wymogów określonych w Ramowym Regulaminie 
Organizacyjnym 

Według stanu na dzień 15 maja 2019 r. inspektor ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych Zakładu zatrudniony był w komórce ds. organizacyjno-
prawnych. Oznacza to, że obowiązująca w Zakładzie struktura organizacyjna nie 
została dostosowana do wymogów Ramowego Regulaminu Organizacyjnego, 
według których inspektor ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych 
winien być zatrudniony w Dziale Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej.  
Dyrektor Zakładu wystąpił do Zarządu PLK pismem z dnia 11 października 2017 r. 
o wyrażenie zgody na odstępstwo od wymogów Ramowego Regulaminu 
Organizacyjnego i do czasu kontroli10 nie otrzymał odpowiedzi Zarządu w tej 
sprawie. 

(akta kontroli str. 42-73) 

Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Eksploatacyjnych11 wyjaśniła, że w ocenie Zakładu 
funkcjonujące obecnie rozwiązanie organizacyjne jest właściwe i nie wywołuje 
negatywnych konsekwencji dla realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 
przewozu materiałów niebezpiecznych i towarów wysokiego ryzyka. 

Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Eksploatacyjnych wyjaśniła ponadto, że od 1 maja 
2019 r. w komórce: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zaplecza 
Technicznego, Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej12 został zatrudniony nowy 
pracownik na stanowisku Inspektora zakładowego, spełniający wymagania  
do uzyskania świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych. Po przeszkoleniu i zdaniu stosownego egzaminu będzie  
on realizował zadanie dotyczące „bezpieczeństwa przewozu materiałów 
niebezpiecznych i promieniotwórczych”, które zostanie przeniesione do komórki 
IZSP.  

(akta kontroli str. 72-73) 

Zrealizowanie tych działań zapewni wykonanie ww. wniosku.  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
W ocenie NIK, Zakład w pełni zrealizował dwa z trzech wniosków pokontrolnych. 
W sprawie ostatecznej realizacji trzeciego wniosku podjęto działania w maju 2019 r. 
Do tego czasu funkcjonujące rozwiązanie organizacyjne w sprawie umiejscowienia 
w strukturze organizacyjnej stanowiska inspektora ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych nie wywołało negatywnych konsekwencji dla realizacji 
zadań z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i towarów 
wysokiego ryzyka.  

                                                      
10 13 maja 2019 r. 
11 Działająca w zastępstwie Dyrektora Zakładu. 
12 Dalej: IZSP. 
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2. Rzetelność informacji przesłanych do NIK 
Informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach Dyrektor Zakładu przekazał NIK w piśmie z 24 października 2017 r13. 
Ustalenia dokonane w trakcie niniejszej kontroli wskazują, że przekazane informacje 
były rzetelne.  

(akta kontroli str.4-73) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
NIK ocenia pozytywnie rzetelność informacji dotyczącej sposobu wykonania 
wniosków pokontrolnych.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje 
od formułowania wniosków i uwag. 

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 29 maja 2019 r. 
 
 
 
                     Kontroler 
               Mariusz Podolski 
Gł. specjalista kontroli państwowe 

Najwyższa Izba Kontroli 
       …………………………………………                                Delegatura w Katowicach 

                                                      
13 Znak: IZKia-0910-44/2017. 
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