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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli1 przeprowadziła w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad (GDDKiA), kontrolę realizacji przez GDDKiA przedsięwzięć w systemie partnerstwa 

publiczno-prywatnego (PPP) w latach 2009-2012. 

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 24 lipca 2012 r., 

Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 602 ustawy o NIK, przekazuje Panu Generalnemu Dyrektorowi 

niniejsze wystąpienie. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie GDDKiA do realizacji przedsięwzięć 

z udziałem partnera prywatnego polegających na podziale zadań i ryzyk pomiędzy partnera publicznego 

i prywatnego3, a także nadzór GDDKiA nad realizacją dwóch przedsięwzięć zawartych w tej formule 

w przeszłości. 

1. W strukturze organizacyjnej GDDKiA od 16 czerwca 2008 r. funkcjonuje Departament Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego (dalej: DPP), do którego zadań należy m.in. przygotowywanie i prowadzenie projektów 

inwestycyjnych realizowanych w systemie koncesyjnym i partnerstwa publiczno-prywatnego. Spośród 

28 pracowników zatrudnionych w DPP, 5 osób zajmuje się tylko projektami realizowanymi w PPP, a 9 osób 

uczestniczy w ich realizacji wykonując przy tym inne zadania pozostające w kompetencji Departamentu. 

                                                           
1  Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
2  W związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. Nr 227, poz. 

1482 – dalej ustawa o zmianie ustawy o NIK), w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują przepisy 
ustawowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

3  Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP). 



 2

Procedury związane z kontrolą projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, PPP 

oraz w zakresie dostosowania do poboru opłat i dzierżawy miejsc obsługi podróżnych ustanowiono dopiero 

w dniu 18 maja 2012 r., tj. po upływie 3 lat od chwili zapowiedzi przez GDDKiA ich wprowadzenia. Jednak mimo 

braku sformalizowanych procedur DPP oraz 6 Oddziałów GDDKiA przeprowadzały okresowe kontrole realizacji 

zobowiązań wynikających z umów o budowę autostrad w systemie koncesyjnym pod kątem wykonywania 

obowiązków przez koncesjonariusza. Do dnia 1 czerwca 2012 r. GDDKiA przeprowadziła 14 kontroli 

koncesjonariuszy autostrad A1, A2 i A4. Ponadto dwukrotnie zlecono firmie zewnętrznej wykonanie analizy 

pomiaru czasu oczekiwania pojazdów w dwóch punktach poboru opłat na autostradzie A4.  

GDDKiA przed rozpoczęciem realizacji inwestycji drogowej dokonywała analizy różnych wariantów jej 

realizacji (oceniając jaki system jej budowy jest najbardziej korzystny) pod kątem wpływu danego wariantu 

realizacji na wielkość zobowiązań finansowych Skarbu Państwa. Opracowała też komparatory sektora 

publicznego, których przedmiotem jest porównanie kosztów i korzyści wynikających z realizacji inwestycji 

w formule PPP do kosztów i korzyści w przypadku realizacji inwestycji jedynie przez podmiot publiczny. 

W ramach prac nad realizacją komparatorów, GDDKiA opracowała także matrycę ryzyk, która zawiera symulacje 

podziału ryzyka pomiędzy stroną publiczną a stroną prywatną dla różnych wariantów realizacji inwestycji.  

2. W badanym okresie GDDKiA sprawowała nadzór nad realizacją czterech projektów w formule PPP. Były 

to przedsięwzięcia dotyczące budowy i eksploatacji autostrad oraz przystosowania autostrad do wymogów 

autostrady płatnej. W formule PPP zawarte zostały następujące umowy: 

• o budowę i eksploatację autostrady A1 na odcinku Rusocin - Nowe Marzy - Czerniewice z 31 sierpnia 

2004 r. 

• o budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin z 12 września 1997 r. 

• o budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Świecko Nowy - Tomyśl z 30 sierpnia 2008 r. 

• o budowę przez przystosowanie i eksploatację autostrady A4 do wymogów autostrady płatnej na odcinku 

Katowice - Kraków z 19 września 1997 r. 

Umowy zostały zawarte na podstawie ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych4, a wykonawcom przyznane zostały stosowne koncesje. 

Spośród tych umów, kontroli poddano nadzór GDDKiA nad wykonaniem umów dotyczących autostrady 

A1 i A4 w zakresie eksploatacji tych dróg. 

2.1. NIK pozytywnie ocenia nadzór GDDKiA nad realizacją umowy o budowę i eksploatację autostrady A1 

zawartej w 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Gdańsk Transport Company SA (GTC), postanowienia 

której Generalny Dyrektor przyjął do wiadomości oraz do stosowania.  

                                                           
4  Dz.U. Nr 127, poz. 627 ze zm. 
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Etap I umowy obejmujący budowę odcinka Rusocin - Nowe Marzy został zakończony dopuszczeniem 

tego odcinka do użytkowania przed terminem określonym w umowie. Pomiędzy stronami powstał spór 

interpretacyjny dotyczący wiążącego strony terminu zakończenia realizacji robót budowlanych Etapu II, który 

jednak nie wpłynął negatywnie na przebieg realizacji umowy. W związku z nieosiągnięciem porozumienia 

pomiędzy stronami wyznaczony został przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu ekspert, który wydał 

opinię przyznającą rację stronie publicznej. Zapowiedź wykonawcy o zamiarze skierowania sprawy do 

rozstrzygnięcia w postępowaniu arbitrażowym do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie została 

zrealizowana.  

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących zobowiązań 

i należności Skarbu Państwa związanych z realizacją umowy. W celu monitoringu i kontroli wprowadzone zostały 

w GDDKiA procedury dotyczące wypłat dla GTC z tytułu wynagrodzenia za dostępność, rozliczenia z tytułu 

gwarantowanego przychodu z opłat, rozliczenia udziału w dochodzie netto z miejsca obsługi podróżnych oraz 

czynszu dzierżawnego. Weryfikację merytoryczną faktur polegającą na sprawdzeniu poprawności wyliczenia 

wynagrodzenia przeprowadza Wydział PPP3, natomiast weryfikacja formalna faktur dokonywana jest przez Biuro 

Ekonomiczno-Finansowe GDDKiA. 

Z tytułu realizacji umowy Skarb Państwa wypłacił GTC z Krajowego Funduszu Drogowego  kwotę 

1 058,6 mln zł, natomiast GTC przekazała do Krajowego Funduszu Drogowego kwotę 108,9 mln zł. 

Z określonych w umowie zobowiązań sprawozdawczych GTC wywiązywała się prawidłowo i terminowo. 

2.2. W ocenie NIK system rozliczeń z Koncesjonariuszem oraz działania podjęte w ramach realizacji 

zawartej w dniu 19 września 1997 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczpospolitej 

Polskiej a spółką Stalexport SA umowy koncesyjnej na budowę przez przystosowanie i eksploatację autostrady 

A4 na odcinku Katowice – Kraków do wymogów autostrady płatnej5, w okresie objętym kontrolą nie budzą 

zastrzeżeń. 

Zgodnie z umową koncesyjną usługi eksploatacji i utrzymania prowadzone były przez spółkę 

operatorską Stalexport Transroute SA na podstawie umowy o eksploatacji i utrzymaniu autostrady A4 zawartej 

z koncesjonariuszem w dniu 22 marca 2006 r. Wszystkie wymagane sprawozdania przekazywane były do 

GDDKiA terminowo i zgodnie z umową. 

Powyższe oceny zostały sformułowane niezależnie od oceny sformułowanej przez NIK w wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 12 stycznia 2006 r.6 W wystąpieniu tym  negatywnie oceniono pod względem rzetelności 

i legalności oraz gospodarności i celowości działalność kolejnych Generalnych Dyrektorów, związaną z realizacją 

przedsięwzięcia określonego umową koncesyjną, polegającą na budowie przez przystosowanie do warunków 

autostrady płatnej drogi A4 Katowice – Kraków i jej eksploatacji. NIK wskazała wówczas w szczególności na 

                                                           
5  Aneksem nr 5 z dnia 21 marca 2005 r. umowa została zmieniona i ujednolicona. 
6  P/05/065, KKT-41001-4/05 – kontrola przeprowadzona przez Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 

NIK. 
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niezakończenie wszczętego postępowania w sprawie rozwiązania umowy koncesyjnej oraz na niewłaściwe 

zorganizowanie i prowadzenie negocjacji zmiany warunków umowy, dotyczących aneksu nr 5. Ponadto, jako 

nienależyte NIK oceniła ówczesne wykonywanie zadań przewidzianych w umowie koncesyjnej do realizacji 

bezpośrednio przez GDDKiA w zakresie przestrzegania przez koncesjonariusza warunków określonych 

w przedmiotowej umowie. NIK wskazywała: przyjęcie przez Generalnego Dyrektora DKiA niekorzystnych 

warunków umowy z Niezależnym Inżynierem7 oraz niepełne egzekwowanie od niego rzetelnego wywiązywania 

się z obowiązków z zakresu nadzoru na przebiegiem robót budowlanych; nieegzekwowanie od koncesjonariusza 

obowiązków związanych z eksploatacją i utrzymaniem oraz zapewnieniem wymaganych standardów autostrady 

płatnej; niedostateczną kontrolę działań koncesjonariusza w zakresie finansowania przedsięwzięcia i jego 

rozliczania oraz nieegzekwowanie od koncesjonariusza umownych obowiązków, związanych z prowadzeniem 

wymaganej ewidencji i sprawozdawczości. 

GDDKiA w ramach realizacji wniosków pokontrolnych NIK z dnia 12 stycznia 2006 r. przygotowała m.in. 

aneks nr 6 do umowy koncesyjnej, który uwzględniał m.in. zastrzeżenia NIK dotyczące uprawnień kontrolnych 

i monitoringowych nad przedsięwzięciem koncesyjnym, zrównoważenia pozycji gospodarczej stron ww. umowy 

koncesyjnej w zakresie ich uprawnień i obowiązków oraz dostosowania postanowień umowy do standardu 

przyjętego w pozostałych projektach koncesyjnych funkcjonujących w Polsce. Aneks powyższy został przekazany 

koncesjonariuszowi w dniu 7 stycznia 2010 r. Pomimo starań GDDKiA, koncesjonariusz nie przystąpił do 

negocjacji zmian do umowy koncesyjnej, większość propozycji została przez niego odrzucona. Żądania 

koncesjonariusza, warunkujące przystąpienie do negocjacji były nie do przyjęcia przez stronę publiczną, 

ponieważ wykraczały poza uprawnienia ustawowe, kompetencyjne, czy komercyjne8. W związku z powyższym  

GDDKiA w październiku 2010 r. zarekomendowała Ministrowi Infrastruktury przywrócenie w trybie pilnym 

w ustawie o autostradach płatnych zapisów, umożliwiających cofnięcie decyzji koncesyjnej i rozwiązanie umowy 

koncesyjnej ze względu na ważny interes publiczny. Zdaniem GDDKiA, zapisy takie pozwoliłyby stronie 

publicznej dyscyplinować koncesjonariusza, a Ministrowi podjąć stosowne kroki w sytuacji, gdy koncesjonariusz 

nie będzie się wywiązywać z umowy lub będzie tego wymagał interes publiczny. W dniu 5 stycznia 2011 r. 

GDDKiA przekazała Ministrowi analizę w sprawie potencjalnej wysokości odszkodowania za rozwiązanie umowy 

z koncesjonariuszem autostrady A4 oraz kalkulację potencjalnych przychodów SP, jakie mógłby osiągnąć 

eksploatując ww. odcinek autostrady. W dniu 26 marca 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych przesłał do GDDKiA projekt ustawy o zmianie ustawy 

o autostradach, który przewiduje dodanie przepisu w tym zakresie, a w kwietniu GDDKiA przekazała do 

Ministerstwa uwagi do projektu ustawy.  

3. W latach 2009-2012 (I półrocze) nie zostały wszczęte przez GDDKiA nowe przedsięwzięcia w formule 

PPP, a prowadzone jeszcze na początku 2009 r. końcowe negocjacje warunków umów dwóch projektów, 

                                                           
7  Podmiot powoływany przez strony umowy do monitorowania jej wykonania np.: śledzenia postępów prac budowlanych, 

działań doradczych, przyjmowania zawiadomień o zdarzeniach odszkodowawczych itp. 
8  Wg wyjaśnień GDDKiA z dnia 4 lipca 2012 r. odnośnie realizacji wniosków pokontrolnych NIK. 
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tj. budowy i eksploatacji autostrady A1 Stryków I – Pyrzowice i budowy i eksploatacji autostrady A2 Stryków I – 

Konotopa nie zakończyły się skutecznym podpisaniem umów. 

Dla odcinka A1 Stryków I – Pyrzowice zawarta została w dniu 22 stycznia 2009 r. umowa warunkowa 

z inwestorem prywatnym. Ze względu na nieosiągnięcie zamknięcia finansowego przez inwestora prywatnego 

w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowa przestała obowiązywać. Nastąpiła zmiana formuły 

realizacji przedsięwzięcia i odcinek Stryków – Tuszyn realizowany jest w modelu tradycyjnym „projektuj i buduj”9. 

Przed wygaśnięciem ww. umowy partner prywatny wykonał dokumentację projektową, którą przekazał do 

GDDKiA w dniu 21 stycznia 2010 r. W ocenie GDDKiA i Ministra Infrastruktury, dokumentacja ta nie  spełniała 

wymogów przepisów prawa i wymogów wynikających z umowy, a wynagrodzenie wykonawcy mogło dotyczyć 

wyłącznie zwrotu kosztów Niezależnego Inżyniera w czasie wykonywania prac projektowych. Skierowany przez 

inwestora w dniu 9 grudnia 2011 r. pozew przeciwko Skarbowi Państwa jest rozpatrywany przez Sąd Okręgowy 

w Warszawie. 

W kwestii odcinka Tuszyn – Pyrzowice GDDKiA przekazała Ministrowi Infrastruktury analizę 

22 wariantów realizacji tego odcinka (w tym trzy  warianty w formule PPP), rekomendując realizację odcinka 

w systemie tradycyjnym „buduj i utrzymuj”10. Minister Infrastruktury dotychczas nie podjął decyzji w tej sprawie. 

W odniesieniu do odcinka Stryków I – Konotopa negocjacje zakończono  w dniu 27 lutego 2009 r. bez wyłonienia 

partnera prywatnego. Realizację tego odcinka rozpoczęto w systemie tradycyjnym „projektuj i buduj”. 

4. Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 6011 ust. 2 ustawy o NIK, Najwyższa Izba 

Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i w związku z tym nie oczekuje od Pana Dyrektora odpowiedzi na 

wystąpienie pokontrolne. 

Stosownie do art. 6112 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia do Kolegium Najwyższej Izby 

Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.  

 

            Wiceprezes  

       Najwyższej Izby Kontroli 

       (-) Marian Cichosz 

                                                           
9  Wyko nawca odpowiada za zaprojektowanie oraz wykonanie inwestycji. 
10  Inwestor jest zaangażowany do wybudowania i utrzymania infrastruktury w okresie trwania umowy. 
11  W związku z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o NIK, w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują 

przepisy ustawowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 
12  Patrz przypis 11. 


