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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ponad połowa inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez PKP PLK SA jeszcze w kwietniu miała 

znaczne opóźnienia. Niektóre z tych opóźnień sięgały nawet dwudziestu dziewięciu miesięcy w stosunku do 

pierwotnie ustalonych terminów. Według instytucji kontrolujących, w tym Naczelnej Izby Kontroli, PKP 

PLK SA nie są dobrze przygotowane do sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych. Unijne środki po-

mocowe, zwłaszcza z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013, dawały 

szansę na powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, jednak, jak czytamy w raportach kontrolnych, 

nie udało się do końca tej szansy wykorzystać, głównie z powodu opóźnień. 

Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2013, z perspektywą do roku 2015 

łączna kwota na inwestycje kolejowe ma wynieść 19,2 miliarda zł, w tym 13,7 miliarda zł w ramach Progra-

mu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i 1,5 miliarda zł z regionalnych programów operacyjnych. 

Zdaniem NIK zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA, nie jest wystarczają-

co przygotowany pod względem organizacyjnym i kadrowym do terminowej realizacji inwestycji. PLK miały 

trudności z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Trudno-

ści wynikały głównie z braku zabezpieczenia wkładu krajowego w odpowiednich kwotach i terminach – cho-

dzi o pieniądze z budżetu państwa, z Funduszu Kolejowego oraz środki własne PLK. W tym miejscu wskazu-

je się na niewystarczający nadzór właścicielski ministra właściwego do spraw transportu nad funkcjonowa-

niem PLK. 

W przypadku braku pełnego zabezpieczenia wkładu krajowego istnieje ryzyko niezrealizowania projek-

tów określonych w Wieloletnim Planie Inwestycji Kolejowych, zaś złe zarządzanie w zakresie planowania 

inwestycji rodzi pytania o zagrożenia dotyczące realizacji tychże inwestycji. 

Po upływie połowy okresu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Kolejowych nie podpisano umów o 

dofinansowanie osiemnastu z trzydziestu dwóch zaplanowanych zadań o łącznej wartości prawie 

6 miliardów zł. Wynikało to między innymi ze zmian dokonywanych w projektach, z nierzetelnego przygo-

towania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń administracyjnych czy też z opóźnień w przepro-

wadzaniu przetargów. W rezultacie średni czas, jaki upływał od złożenia dokumentów do podpisania umowy 

o dofinansowanie, wynosił trzysta osiemdziesiąt trzy dni. PLK nie miały też przygotowanych projektów za-

pasowych w razie wystąpienia trudności z realizacją bieżących zadań. 

Od publikacji wspomnianych raportów minęły już trzy miesiące. Chciałbym zapytać, czy Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadziło jakikolwiek plan naprawczy bądź zaleciło 

władzom spółki PKP PLK SA wprowadzenie planu naprawczego, aby przyspieszyć realizację zaplanowa-

nych inwestycji i uporządkować bałagan dokumentacyjny. 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




