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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/034 – Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie 
inwestycji drogowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Kontrolerzy 1. Jacek Stadnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91344 z dnia 21 października 2014 r. 

2. Natasza Sikora, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91342 z dnia 21 października 2014 r. 

3. Anna Woźniakiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 91343 z dnia 21 października 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53, 
zwana dalej GDDKiA lub Generalną Dyrekcją. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

W okresie od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r., pełniącą obowiązki 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad była Pani Ewa Tomala-Borucka. 
Obecnie pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
dalej „Generalnym Dyrektorem DKiA” od dnia 24 kwietnia 2015 r. jest Pan Tomasz 
Rudnicki.  

(dowód: akta kontroli str. 7 - 9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Podejmowane przez GDDKiA działania, w zakresie eliminacji barier, na które miała 
bezpośredni lub pośredni wpływ w procesie planowania, przygotowania i realizacji 
inwestycji drogowych, nie były w pełni skuteczne. W konsekwencji tego wystąpiły 
m.in. opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wzrost ich kosztów. 

W trakcie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych występowały 
bariery zarówno zależne od GDDKiA oraz takie, na których występowanie nie miała 
ona wpływu lub wpływ ten był ograniczony. 
Wśród czynników, które przyczyniły się do konieczności wydłużenia terminów 
kontraktowych realizowanych odcinków dróg, w tym „Czasu na Ukończenie” (CnU1), 
jak i wzrostu kosztów ich realizacji, zaistniało wiele przyczyn zarówno 
obiektywnych – niezależnych od działań GDDKiA, jak również przyczyn 
o charakterze organizacyjnym, formalnym i realizacyjnym do których zaistnienia 
przyczyniły się działania GDDKiA, tj.: 

- niezapewnienie skutecznego nadzoru nad odbiorem dokumentacji 
projektowej, który skutkował jej błędami i koniecznością wprowadzenia 
istotnych zmian projektowych w trakcie realizacji robót, 

                                                      
1 Czas na ukończenie inwestycji drogowej. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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- niezapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej przez Inżyniera 
kontraktu przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

- zawieranie umów na realizację robót budowlanych przed uzyskaniem przez 
Skarb Państwa prawa własności nieruchomości niezbędnych do realizacji 
inwestycji. 

Nieuwzględnienie w kolejnych PBDK2 inwestycji, które zostały rozpoczęte i na które 
poniesiono już nakłady, ustalanie limitu finansowego w Programach w wysokości 
niewystarczającej do realizacji rozpoczętych inwestycji oraz długotrwały proces 
wydawania decyzji administracyjnych, stanowiły główne bariery zewnętrzne mające 
wpływ na realizację przez GDDKiA inwestycji drogowych. W zakresie rzeczowym 
skutkowały one m.in. unieważnieniem przetargów, opóźnieniem ich ogłoszenia, jak 
również opóźnieniem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji. W zakresie 
finansowym doprowadziły do bezpowrotnej utraty wydatków poniesionych na ich 
przygotowanie. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i przygotowanie inwestycji do realizacji 

1.1. Stan zaawansowania badanych inwestycji 

W okresie kontrolowanym3 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(Centrala i Oddziały) realizowała ogółem 172 zadania inwestycji drogowych 
wykazane w PBDK4.  

Łączna długość dróg oddanych do ruchu w okresie kontrolowanym stanowiła  
1753,2 km, w tym: 510,4 km autostrad, 763,9 km dróg ekspresowych i 478,9 km 
pozostałych dróg krajowych. 

Szczegółowymi badaniami kontrolnymi objęto 23 inwestycje drogowe (kontrakty), 
realizowane w 8 województwach, obejmujące 376,0 km dróg, w tym 47,3 km 
autostrad 267,2 km dróg ekspresowych oraz 61,6 km innych dróg krajowych.  

GDDKiA w latach 2010 – 2014 (I półrocze) dysponowała środkami na finansowanie 
inwestycji drogowych, w szczególności 23 odcinków inwestycyjnych objętych 
szczegółowym badaniem. Łączne koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
23 badanych odcinków drogowych (wg stanu na dzień 31 października 2014 r.) 
wynosiły 17.214.899,6 tys. zł, z tego m.in.: na przygotowanie dokumentacji 
projektowej i decyzji – wydatkowano kwotę 152.333,9 tys. zł, badanie podłoża 
gruntowego – 10.046,3 tys. zł, przetargi (SIWZ, materiały przetargowe i inne) – 
13.132,5 tys. zł, realizację robót według kontraktów – 11.074.049,1 tys. zł. 

(dowód, akta kontroli, str. 58 - 86, 330 - 380, 425 - 437, 687 - 749, 941 -1037) 

Spośród 23 skontrolowanych inwestycji, do 18 listopada 2014 r., roboty budowlane 
zakończono w przypadku 17, a 6 było w trakcie realizacji. Jedynie realizację trzech 
inwestycji zakończono w terminie pierwotnym. Wydłużenie terminu zakończenia 

                                                      
2 Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008-2012 (uchwała RM nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r.),a 
następnie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (przyjęty uchwała RM nr 10/2011 
z dnia 25 stycznia 2011 r.). 
3 Od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. 
4 W latach 2010-2014 (I półrocze) GDDKiA realizowała zadania drogowe wykazane w Programie Budowy Dróg Krajowych 
i Autostrad na lata 2008-2012 (uchwała RM nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r.), a następnie wykazane w Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (przyjęty uchwała RM nr 10/2011 z dnia 
25 stycznia 2011 r.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizacji dotyczyło 20 inwestycji (od 1 do ponad 52 miesięcy5). Jednym z powodów 
przedłużenia zakładanych pierwotnie terminów realizacji inwestycji było 
wypowiedzenie umowy przez GDDKiA z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
W przypadku realizacji inwestycji - Budowa autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki 
odc. węzeł Świerklany – Gorzyczki, termin ten został przekroczony o ponad cztery 
lata na skutek dwukrotnego zerwania kontraktu. 

 (dowód: akta kontroli str. 58 - 86, 330 - 380, 941 -1037, 1205 - 1324) 

W przypadku inwestycji - budowa drogi ekspresowej S8 na odc. węzeł Walichnowy 
– Łódź „odc. węzeł Wrocław” (Łódź Południe), pomimo zakończenia robót 5 grudnia 
2013 r. oddanie do użytkowania zaplanowano dopiero w połowie 2017 r. (tj. po 
3,5 roku po wykonaniu tego odcinka). Przyczyną nieoddania tego odcinka do 
użytkowania było niezakończenie sąsiedniego odcinka autostrady A1, który jest 
niezbędny do korzystania z „Węzła Wrocław”6. 

Jako przyczynę nieskoordynowania terminów zakończenia realizacji ww. inwestycji, 
Generalny Dyrektor DKiA wskazała m.in. na konieczność uzupełniania i zmian 
wniosku w postępowaniu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji (ZRID), a następnie, 
w skutek niewywiązywania się z obowiązków przez wykonawcę, odstąpienie od 
umowy.  

Po wyłonieniu nowego wykonawcy odcinka A1, zaktualizowany został planowany 
termin jego zakończenia na sierpień 2016 r., tj. 10 miesięcy wcześniej niż 
przewidywano. NIK zwraca jednak uwagę, że nawet, jeżeli termin ten zostanie 
dotrzymany, użytkowanie inwestycji „Węzeł Wrocław” zostanie opóźnione o ponad 
dwa i pół roku. 

Na realizację całego zadania: budowy drogi S-8 na odcinku Węzeł Walichnowy – 
Łódź w. Walichnowy z Węzłem A1 (w. Łódź) zaplanowano koszty w wysokości 
6.038.681.5  tys. zł, w tym na realizację przedmiotu kontraktu – w. Łódź: 197.690,1 
tys. zł, a na nadzór Inżyniera kontraktu 10.968,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 58 - 86, 330 - 380, 941 -1037, 1205 - 1324) 

Zdaniem NIK sprawny nadzór nad terminową realizacją powiązanych ze sobą 
funkcjonalnie odcinków i węzłów drogowych jest elementem niezbędnym dla 
wyeliminowania przypadków, gdzie w dłuższym czasie nie jest możliwe korzystanie 
z osiągniętych już efektów zrealizowania jednego z zadań drogowych.  

 

1.2. Kwalifikacja inwestycji do Programu Budowy Dróg 
Krajowych 

GDDKiA uczestniczyła w aktualizacji i przygotowaniu PBDK7, m.in. przekazując 
informacje na temat konkretnych zadań inwestycyjnych, tj. stanu przygotowania 
inwestycji do realizacji oraz wartości kosztorysowych i prognozy wydatków 
w poszczególnych latach oraz analiz możliwości wykorzystania i alokacji środków 
Unii Europejskiej. GDDKiA nie miała jednak decydującego wpływu na ustalenie listy 
zadań drogowych uwzględnionych przez Radę Ministrów w uchwalonych 
Programach8. 

                                                      
5 Termin zakończenia realizacji sześciu inwestycji wydłużono o ponad rok, w tym na budowę obwodnicy A1 Sośnica - 
Gorzyczki - pierwotny termin zakończenia robót 15.01.2010 r. został przekroczony na skutek dwukrotnego zerwania umowy 
z wykonawcą, a realizację zakończono 23.05.2014 r. 
6 Obecna nazwa: Węzeł Łódź. 
7 PBDK na lata 2008-2012, 2011-2015 oraz projektu PBDK na lata 2014-2023. 
8 PBDK na lata 2008-2012 oraz 2011-2015. 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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(dowód: akta kontroli, str. 199 - 214, 381 - 430) 

GDDKiA na etapie kwalifikowania inwestycji do projektu PBDK na lata 2011-2015, 
informowała ministra właściwego ds. transportu o możliwości wystąpienia 
negatywnych skutków związanych z ustaleniem limitu środków finansowych  
w wysokości niegwarantującej zrealizowanie rozpoczętych w ramach PBDK 2008 -
2012 zadań drogowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 87-189, 438 - 448) 

Na skutek zmniejszenia limitów środków na realizację PBDK na lata 2011-2015, 
unieważniono 6 postępowań przetargowych, co jednak nie spowodowało zgłoszenia 
roszczeń przez wykonawców o wypłatę odszkodowań.  

W wymiarze rzeczowym, na skutek zmniejszenia limitów środków, wystąpiły 
opóźnienia w ogłoszeniu przetargów dla 2 inwestycji, które wyniosły: 3 miesiące 
(budowa drogi S8 Powązkowska - Marki odc. Powązkowska – Modlińska), oraz 
36 miesięcy (budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Poznań A2 węzeł Głuchowo 
– Wronczyn). Ponadto, opóźniono rozpoczęcie realizacji dwóch inwestycji: 
rozpoczęcie budowy zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 etap IIb 
o 25 miesięcy, a rozpoczęcie budowy obwodnicy Kępna odłożono na termin po 
2014 r. Zdecydowano również o rezygnacji do 2015 r. z realizacji zadania budowy 
obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15. 

(dowód: akta kontroli, str. 87-189, 438 - 448) 

W uchwalonym przez Radę Ministrów Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011-2015, w pkt 2.3. „Stadia rozwojowe sieci dróg krajowych”  określono m.in., że: 
„Do roku 2015 … powinna zostać zakończona realizacja wszystkich kluczowych 
odcinków autostrad za wyjątkiem A2 na odcinku od Mińska Mazowieckiego do 
wschodniej granicy państwa. Powinny zostać zakończone wszystkie prace 
przygotowawcze dla dróg ekspresowych ujętych w Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2008-2012 oraz na wybranych ciągach realizowanych  
w perspektywie finansowej 2015-2020. Realizacja dróg ekspresowych powinna 
zostać zakończona na wybranych ciągach i uruchomiona na pozostałych ciągach 
priorytetowych. Powinny być realizowane najpilniejsze z punktu widzenia natężenia 
ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa zadania „obwodnicowe” oraz uruchomiony 
proces prac przygotowawczych na zadaniach realizowanych w przyszłych 
perspektywach finansowych. Powinno zostać zakończone dostosowywanie sieci 
dróg krajowych do przenoszenia nośności 11,5 tony/oś na głównych szlakach 
tranzytowych (…)”. NIK zwraca uwagę, że w załącznikach do ww. PBDK9 nie 
uwzględniono kluczowych inwestycji10, których realizacja jest niezbędna dla  
osiągnięcia przyjętych w Programie założeń. 

(dowód: akta kontroli, str. 190 - 214, 626-686, 1244-1267) 

 

W uchwalonym przez Radę Ministrów PBDK na lata 2011 – 2015 nie uwzględniono 
finansowania łącznie 62 zadań inwestycyjnych, które wcześniej były ujęte w PBDK 
na lata 2008 -2012.  

Wyłączenie z realizacji Programu 62 inwestycji skutkowało: m.in.: unieważnieniem 
wszczętych postępowań przetargowych dotyczących 3 inwestycji. Wydatki 
poniesione w procesie przygotowania 62 inwestycji wyłączonych z planowanej 
realizacji PBDK na lata 2008 – 2012, według stanu na dzień 31 października 2014 r. 

                                                      
9 Załącznik nr 1 do PBDK na lata 2011 – 2015 zawiera wszystkie odcinki, których realizacja miała się rozpocząć do 2013 r. 
10 Przykładowo: budowa autostrady A1 na odcinku: Częstochowa – Piotrków Trybunalski. 



 

6 

stanowiły kwotę 339.429,1 tys. zł, w tym w okresie po 31 grudnia 2010 r. poniesiono 
koszty w kwocie 54.820,2 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli, str. 87 - 92, 190 - 193, 215 - 220, 294 - 329, 485 - 546, 575 - 
597) 

Z 62 wyłączonych inwestycji, w projekcie PBDK na lata 2014 - 202011, do realizacji 
zostało uwzględnionych 23 drogowych zadań inwestycyjnych, z tego: 12 zadań 
umieszczono na liście podstawowej, 11 zadań zamieszczono na liście rezerwowej. 
Dla pozostałych 39 zadań inwestycyjnych wyłączonych z PBDK na lata 2008 – 2012 
nie określono perspektywy ich realizacji, zarówno czasowej jak i finansowej.  

W opinii Generalnej Dyrektor DKiA, 39 inwestycji, które zostały ujęte w PBDK na 
lata 2008-2012 i dotychczas nie zostały zrealizowane, nie spełnia kryterium 
kontynuacji ciągu12, co może stanowić przyczynę ich nieujęcia w aktualnym 
projekcie PBDK na lata 2014 - 2023.  

 (dowód: akta kontroli, str. 87 - 92, 190 - 193, 215 - 220, 294 - 329, 485 - 546, 575 - 
597) 

Na przygotowanie realizacji 39 inwestycji, których nie ujęto w projekcie PBDK na 
lata 2014 – 2023, dotychczas wydatkowano kwotę 172.007,3 tys. zł, z czego: 

- 12.017,5 tys. zł wydatkowano na przygotowanie przebudowy drogi S8 na odc. 
Białystok – granica państwa, a prace przerwano w związku ze zmianą przebiegu 
drogi S813. Kwota 8.332,4 tys. zł wydatkowana na dokumentację stała się kwotą 
bezpowrotnie utraconą, a za kwotę 3.685,1 tys. zł dokonano wykupu gruntów, które 
w ocenie GDDKiA będą możliwe do wykorzystania budowy dk nr 8. 

– 671,0 tys. zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi 
nr 16 na odc. Ełk – Augustów. W wyniku rozpoczęcia prac nad inwestycją budowa 
drogi S-61, której przebieg zaplanowano w rejonie Ełku i Augustowa, prace 
projektowe związane z przebudową drogi nr 16 zakończono w 2010 r. na etapie 
I Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego. Kwota poniesiona na 
przygotowanie ww. dokumentacji została utracona w całości bezpowrotnie. 

Razem kwota wydatków bezpowrotnie utraconych na ww. inwestycje wyniosła 
9.003,4 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli, str. 87 - 92, 190 - 193, 215 - 220, 294 - 329, 485 - 546, 575 - 
597) 

GDDKiA przekazywała ministrowi właściwemu ds. transportu informacje dotyczące 
wydatków poniesionych na inwestycje znajdujące się w aktualnym PBDK.  
W przekazywanych informacjach nie wykazano jednak kwot bezpowrotnie 
utraconych oraz kwot „zamrożonych”, poniesionych na przygotowanie inwestycji 
drogowych nie ujętych w projekcie PBDK na lata 2014 – 2023.  

(dowód: akta kontroli, str. 500 - 591) 

                                                      
11 W grudniu 2014 r. projekt zmienił nazwę na PBDK na lata 2014-2023. 
12 W Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjętym przez 
Radę Ministrów w dniu 13.10.2014 r. (uchwała RM nr 201/2014), określono dodatkowe kryteria wyboru projektów do realizacji.  
13 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych wprowadzono m.in. zmianą w przebiegu drogi ekspresowej S-8, polegającą na zakończeniu jej 
trasy na odcinku do Białegostoku. (Dz.U z 2009 r. Nr 187 poz.1446). 
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Generalny Dyrektor DKiA wyjaśniła, że nie widzi możliwości oszacowania kwot 
wydatków, które nie zostaną bezpowrotnie utracone z kwoty 159,3 mln14 wydatków 
zamrożonych.  

Odnośnie kosztów poniesionych na przygotowanie inwestycji, które w wyniku 
nieujęcia w nowym PBDK ulegną zamrożeniu przynajmniej na okres do końca 
2020 r. Generalny Dyrektor DKiA potwierdziła, że będzie wymagana aktualizacja 
sporządzonej dokumentacji oraz uzgodnień i decyzji, które utracą ważność, lecz 
„Obecnie nie można… określić niezbędnych dodatkowych kwot wydatków na 
aktualizację…, gdyż zakres aktualizacji będzie zależny od upływu czasu…”.  

(dowód: akta kontroli str. 463 - 470, 500 - 591, 1238 - 1324) 

W wyniku analizy otrzymanych przez NIK danych, można wskazać, że kwota 
2.550,4 tys. zł poniesiona została na przygotowanie dokumentacji dla 3 zadań 
(budowa obwodnicy Gorajca na drodze nr 74, budowa łącznika dk nr 35 
z autostradą A4 węzeł Strzeganowice, przebudowa drogi nr 8 odcinek: Katrynka – 
Przewalanka), która utraciła już ważność (przed dniem 31 grudnia 2014 r.). Wydatki 
w kwocie 74.699,0 tys. zł poniesione zostały na przygotowanie dokumentacji, której 
aktualność utraci ważność w przypadku niepodjęcia realizacji inwestycji przed  
2023 r.  

(dowód: akta kontroli str. 463 - 470, 500 - 591, 1238 - 1324) 

 

NIK zwraca uwagę, że nawet terminowa realizacja przez GDDKiA wszystkich 
inwestycji zawartych w załączniku nr 1 do PBDK na lata 2011 – 2015 nie zapewni 
osiągnięcia celów zawartych w części ogólnej tego Programu tj. zakończenia do 
roku 2015 realizacji wszystkich kluczowych odcinków autostrad za wyjątkiem A2 na 
odcinku od Mińska Mazowieckiego do wschodniej granicy państwa. W załączniku 
nr 1 nie zawarto kluczowych do realizacji tego celu inwestycji, w tym np. budowy 
autostrady A1 na odcinku: Częstochowa – Piotrków Trybunalski. 

Zdaniem NIK, GDDKiA na etapie prac nad projektem programu PBDK na lata 2014 
– 2023, powinna przekazać ministrowi właściwemu ds. transportu analizę 
wskazującą, jaka kwota wydatków zostanie bezpowrotnie utracona oraz 
„zamrożona” w wyniku nie ujęcia w tym Programie już rozpoczętych inwestycji. 

 

1.3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  

Procedury związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji zostały określone 
w Zarządzeniu Nr 5415 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
Zarządzeniem tym określono zadania komórek organizacyjnych Centrali GDDKiA 
oraz Dyrektorów Oddziałów tak na etapie przygotowania, jak i realizacji inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 598 - 625) 
 

                                                      
14 Od kwoty poniesionej na 39 inwestycji tj. 172.007,3 tys. zł odjęto koszty poniesione na dwie inwestycje, które nie będą już 
realizowane w planowanym zakresie tj. S8 na odc. Białystok – granica państwa oraz  droga nr 
16 na odc. Ełk – Augustów, w kwocie 12.688,5 tys. zł. 
15 Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. 
w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, zmienionego Zarządzeniem nr 115 z dnia 17 grudnia 2010 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
zmieniającym zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania 
i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
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W latach 2010 - 2014 (I półrocze) wystąpiły przypadki niedochowania 
przewidywanych terminów w zakresie m.in.: uzgadniania raportów oddziaływania na 
środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
(24,5% raportów z przekroczeniem założonych terminów16), przygotowania 
wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (46,4% 
sporządzonych z naruszeniem terminu17) oraz przygotowania wniosków o wydanie 
decyzji ZRID (odpowiednio 24,4%18).  

 (dowód: akta kontroli, str. 598 - 625, 1238 - 1324) 
Jako przyczynę opóźnień w przygotowaniu wniosków o wydanie decyzji  
o uwarunkowaniach środowiskowych oraz ZRID, Generalna Dyrektor DKiA 
wskazała m. in. na konieczność dokonywania dodatkowych uzupełnień 
w dokumentacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole Komisji Oceny 
Projektów Inwestycyjnych lub jej poprawy oraz na konieczność właściwego 
przygotowania materiałów do wniosku i zapewnienia optymalnej jakości wnioskom 
o ZRiD. Ponadto, zdaniem Generalnego Dyrektora DKiA, terminy określone w ww. 
zarządzeniu nie mają charakteru obligatoryjnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 598 - 625, 1238 - 1324) 
W ponad 80% decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i prawie 50% decyzji 
ZRID wydanych w okresie 2010-2014 I półrocze, nie zachowano terminów na ich 
uzyskanie określonych w Zarządzeniu nr 5419. 

(dowód: akta kontroli, str. 598 – 625, 1238-1324) 
 

NIK zauważa, że na brak dotrzymania terminów uzyskania decyzji  
o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji ZRID miały wpływ przede wszystkim 
czynniki zewnętrzne, niezależne od GDDKiA.  

 

1.4. Wybór sposobu realizacji inwestycji drogowej i Programy 
Funkcjonalno Użytkowe 

Pomimo realizowania inwestycji drogowych w systemie „Projektuj i buduj”,  
w kontrolowanym okresie, GDDKiA nie ustaliła jednolitych kryteriów ich 
kwalifikowania do realizacji w tym systemie. Prace nad przygotowaniem 
wzorcowego Program Funkcjonalno – Użytkowego20, rozpoczęto w 2011 r.21,  
a wzorcowy program wprowadzono do stosowania dopiero 1 kwietnia 2014 r.  

Kryteria do kwalifikowania sposobu realizacji inwestycji w tym systemie zostały 
określone przez Generalnego Dyrektora DKiA dopiero dla zadań objętych 
Wieloletnimi Ramami Finansowania UE na lata 2014 – 2020. Przewidziano 2 grupy 
zadań przygotowywanych do realizacji w systemie „Projektuj i buduj”: zadania 
umożliwiające optymalizację rozwiązań projektowych ujętych w decyzji ZRiD oraz 

                                                      
16 W 13 (na 53) dokonanych uzgodnieniach raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w tym okresie, 
przekroczono siedmiodniowy termin, naruszając zapisy zawarte w załączniku nr 1 tabela nr 2 do Zarządzenia nr 54. 
17 Przygotowanie prawie połowy (32 z 69) wniosków trwało powyżej 21 dni, co było niezgodne z wymogami Zarządzenia Nr 54 
Generalnego Dyrektora DKiA.  
18 W latach 2010 – 2014 (I półrocze) przygotowano 82 wnioski o wydanie decyzji ZRID. Przygotowanie 
20 wniosków trwało dłużej niż 15 dni, nie spełniając wymogów Zarządzenia nr 54.  
19 Liczba decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskanych w terminie powyżej 145 dni wyniosła 75, 
a liczba decyzji o ZRID uzyskanych w terminie powyżej 170 dni wynosiła 64. Terminy określone zostały w tabelach 
„odpowiedzialność/terminy” stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 54. 
20 Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 
Program Funkcjonalno - Użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych. 
21 Generalny Dyrektora DKiA w 2011 r. powołał zespół do spraw związanych z programem funkcjonalno-użytkowym .  
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zadania projektowane na podstawie Koncepcji Projektowej przekazanej przez 
GDDKiA.  

(dowód: akta kontroli, str. 215 - 293) 

1.5.  Przekazanie nieruchomości wykonawcom w celu 
rozpoczęcia prac budowlanych 

W 19 na 10422 inwestycje, w których przedłużono termin zakończenia realizacji, 
jedną z przyczyn przedłużenia CnU było nieprzekazanie całości terenu placu 
budowy przed planowym rozpoczęciem robót budowlanych przez wykonawcę. 
Przykładowo, termin zakończenia realizacji inwestycji: budowa północno – 
wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S-69 Bielsko-Biała – Żywiec, 
przedłużono o 167 dni. 

Na przedłużenie CnU w związku z nieterminowym przekazaniem terenów placu 
budowy, miały wpływ przyczyny zarówno niezależne23 od GDDKiA, jak również 
takie, na które GDDKiA miała wpływ. Zawieranie przez Generalną Dyrekcję umów  
z wykonawcami przed uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na 
budowę i przejęciem na własność nieruchomości przez Skarb Państwa, 
powodowało, w sytuacjach przedłużających się postępowań administracyjnych, 
przekroczenia terminów umownych na przekazanie placu budowy i rozpoczęcie 
robót budowlanych.  

(dowód: akta kontroli, str. 58 - 70, 215 - 244, 560 - 574, 1238 - 1324) 

Zdaniem NIK, do przedłużenia czasu na zakończenie realizacji inwestycji w związku 
z nieterminowym przekazaniem placu budowy, przyczyniły się działania GDDKiA 
związane z zawieraniem umów z wykonawcami przed przejęciem na własność 
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.  

 

Generalna Dyrekcja nie zapewniła w części przypadków terminowego przekazania 
wykonawcom placu budowy, jak również terminowej realizacji przez pracowników 
wszystkich zadań, zmierzających do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych i ZRID. Brak terminowego przekazania placu budowy skutkował 
wydłużeniem czasu realizacji inwestycji drogowych. Ponadto, w ocenie NIK, 
GDDKiA winna w trakcie prac nad projektem PBDK na lata 2014 – 2023, przekazać 
ministrowi właściwemu ds. transportu analizę dotyczącą kwot wydatków 
bezpowrotnie utraconych oraz „zamrożonych”, poniesionych na inwestycje już 
rozpoczęte, a które nie zostały ujęte w  ww. projekcie.  

 

2. Realizacja robót budowlano - montażowych 

2.1. Umowy zawarte z konsultantami 

W przypadku 14 przetargów na nadzór nad 18 odcinkami drogowymi  realizowanymi 
w systemie „tradycyjnym”24, umowę z konsultantem zawarto po podpisaniu umowy 
z wykonawcą. Przykładowo dla: budowy drogi ekspresowej S-8 w. Walichnowy - 
umowę z konsultantem zawarto 111 dni po wyborze wykonawcy kontraktu; budowy 

                                                      
22 W okresie kontrolowanym, w przypadku 104 ze 172 realizowanych zadań nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia 
realizacji inwestycji. 
23 Przykładowo: blokowanie wejścia na teren nieruchomości przez byłych właścicieli z uwagi na opóźnienia związane z wypłatą 
odszkodowań z tytułu wywłaszczeń przez Wojewodę, problemy związane z przejmowaniem nieruchomości zabudowanych i 
zamieszkałych. 
24 Badaniem objęto 23 inwestycje, z czego 5 było realizowanych w systemie „Projektuj i buduj”. 
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drogi ekspresowej S2 w Warszawie odc. Konotopa - Puławska – umowę  
z konsultantem zawarto 155 dni po wyborze wykonawcy kontraktu, a w przypadku 
przebudowy drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa gr. woj. Radziejowice – 
umowę zawarto 121 dni po wyborze wykonawcy robót. 

(dowód: akta kontroli str. 471 - 484, 1238 - 1267) 

Weryfikacji dokumentacji projektowej w 16 przypadkach25 dokonał Inżynier kontraktu 
po upływie od 28 do 229 dni od rozpoczęcia robót budowlanych. W szczególności 
po: 103 dniach – dla budowy drogi ekspresowej Kaczkowo – Korzeńsko, 121 dniach 
- dla przebudowy drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, 149 dniach – dla 
budowy drogi ekspresowej S8 węzeł Walichnowy i 229 dni dla budowy drogi 
ekspresowej S2 w Warszawie.  

Liczba zgłoszonych przez Inżynierów kontraktu uwag do dokumentacji 
projektowych, dla ww. 16 zadań drogowych, wynosiła od 24 do 834.  

W przypadku 6 z ww. 16 odcinków realizacyjnych, w których Inżynier kontraktu 
zweryfikował dokumentację projektową po rozpoczęciu robót budowlanych, 
nastąpiło przedłużenie CnU z uwagi m.in. na stwierdzone błędy projektowe. 

(dowód: akta kontroli str. 471 - 484, 1238 - 1267) 

W przypadku inwestycji realizowanych w systemie „Projektuj i buduj”, weryfikacja 
prowadzona była na bieżąco w trakcie opracowania dokumentacji.  

(dowód: akta kontroli str. 471 - 484, 1238 - 1267) 

 

Zdaniem NIK niezapewnienie weryfikacji przez Inżyniera kontraktu dokumentacji 
projektowej przed rozpoczęciem przez wykonawcę robót budowlanych, 
uniemożliwiło wcześniejsze wyeliminowanie w niej błędów, które skutkowały m.in. 
wydłużeniem terminów na zakończenie inwestycji.  

 

2.2.  Przebieg robót budowlano – montażowych  

Stan zaawansowanie realizacji przez GDDKiA zadań drogowych PBDK na lata 2011 
– 2015 nie pozwoli na zakończenie wszystkich kluczowych odcinków autostrad do 
2015 r., a wykazanych w załączniku Nr 1 do tego Programu. Nie ukończono bowiem 
kluczowych inwestycji tj.: budowy autostrady A1 Stryków – Tuszyn, budowy 
autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa, odc. Rzeszów (w. Wschód) – Jarosław 
(w. Wierzbna). Zakończenie ww. inwestycji przewiduje się odpowiednio na: III kw. 
2016 r. (pierwotny termin realizacji - sierpień 2014 r.) i II kwartał 2016 r. (planowa 
data zakończenia – kwiecień 2012 r.). 

 (dowód: akta kontroli, str. 190 - 214, 626 - 686, 1244 - 1267) 

Przebieg realizacji 104 na 172 (ponad 60%) realizowanych inwestycji drogowych 
GDDKiA w latach 2010-2014 (I półrocze), nie był zgodny z harmonogramem robót 
zaakceptowanym na etapie podpisania umowy z wykonawcą. Przyczynami 
wydłużenia „CnU” były w szczególności: 

- nieprzewidziane warunki atmosferyczne, 

- brak dostępu do placu budowy spowodowany opóźnieniem w przekazaniu 
wykonawcy nieruchomości, 

                                                      
25 W jednym przypadku, pomimo podpisania umowy z Konsultantem przed zawarciem umowy z Wykonawcą, weryfikacja 
projektu nastąpiła po rozpoczęciu robót budowlanych. 
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- wady, braki i zmiany dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji geologicznej, 

- zmiany zakresu rzeczowego umów i roboty dodatkowe,  

- brak porozumienia z gestorami istniejących sieci. 

Ponadto, uwarunkowania o charakterze przyrodniczym były przyczyną przedłużenia 
terminu realizacji 4 zadań drogowych26 od 60 do 275 dni.  

 (dowód: akta kontroli str. 66 - 70, 215 - 246, 1238 - 1324) 

W przypadku prawie 90% (20 spośród 23) odcinków dróg objętych szczegółowymi 
badaniami kontrolnymi, nie dotrzymano pierwotnie zapisanych w umowie terminów 
zakończenia inwestycji. Ponadto, niewłaściwe wywiązywanie się z warunków 
umowy przy realizacji 5 spośród 20 ww. odcinków dróg, doprowadziło do zerwania 
kontraktów z przyczyn leżących po stronie wykonawców (w przypadku jednej 
inwestycji zerwanie kontraktu nastąpiło dwukrotnie), czego efektem było wydłużenie 
terminów zakończenia realizacji inwestycji od 13,5 do 53 miesięcy. W przypadku 15 
spośród ww. 20 inwestycji, w których realizacji nie nastąpiło zerwanie kontraktu, 
wydłużenie CnU wyniosło od 30 do 487 dni. 

(dowód: akta kontroli, str. 66 - 70, 221 - 244, 1238 - 1324) 

Do 18 listopada 2014 r., dla 16 spośród 23 zbadanych inwestycji wystawione zostały 
Świadectwa Przejęcia, uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddano 
je do ruchu. Dla 2 inwestycji trwały czynności związane z wydaniem Świadectwa 
Przejęcia. Pięć inwestycji było w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 66 - 80) 

W trakcie realizacji 10 z ww. 16 inwestycji wystąpiły usterki, dla których GDDKiA 
wyznaczyła termin na ich usunięcie. Termin usunięcia usterek nie został dotrzymany 
w przypadku jednej inwestycji tj. przebudowa drogi ekspresowej S-8 Piotrków 
Trybunalski – Warszawa odc. Rawa Mazowiecka (dk nr 72 – granica woj. Maz.) 
o 8 dni27, co spowodowało naliczenie wykonawcy kary w wysokości 40 tys. zł. 

W przypadku inwestycji Budowa drogi ekspresowej S2 odc. Konotopa - Puławska – 
wystąpiły niezgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
Generalna Dyrekcja przewiduje wydłużenie okresów gwarancyjnych dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

(Dowód: akta kontroli, str. 1038 - 1087, 1134 - 1204, 1238 - 1348) 

Kolizje z istniejącymi urządzeniami nieuwzględnionymi w projektach były jedną 
z przyczyn sporządzenia dodatkowej lub zamiennej dokumentacji projektowej 
w prawie 30% skontrolowanych inwestycji (7 z 23). Wystąpiły przypadki nawet 
cztero i pięciokrotnej konieczność opracowania dokumentacji dodatkowej.  

Braki w dokumentacji dotyczyły m.in.: nieuwzględnienia dodatkowego odwodnienia 
pod konstrukcją drogi, nieuwzględnienia odprowadzenia wody przy ogródkach 
działkowych, nieuwzględnienia konieczności odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Konsekwencją wykonania dodatkowych robót było poniesienie 
kosztów w wysokości 9.338,5 tys. zł. oraz przedłużenie terminu zakończenia 
inwestycji. 

 (dowód: akta kontroli str. 463 - 470, 500 - 591, 1238 - 1324) 

                                                      
26 Budowy obwodnicy Wasilkowa w ciągu dk nr 19, budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń, 
budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), budowy drogi ekspresowej S-3 Szczecin – Gorzów 
Wlkp. 
27 Termin usunięcia usterek wyznaczony na 6.11.2013 r., a faktyczny termin usunięcia usterek: 13.11.2013 r. 



 

12 

Błędy i braki w dokumentacji projektowej, które generują dodatkowe koszty 
inwestycji, zdaniem NIK, świadczą o nierzetelnym opracowaniu i odbiorze tej 
dokumentacji. Ww. braki i błędy przyczyniły się zarówno do wydłużenia terminu 
zakończenia inwestycji, jak i wzrostu kosztów ich realizacji. Ponadto, fakt 
niedotrzymania terminów realizacji ponad 60% inwestycji świadczy o konieczności 
wzmocnienia nadzoru GDDKiA nad działalnością Oddziałów w celu m.in. podjęcia 
skutecznych działań dla identyfikacji i eliminacji najczęściej występujących przyczyn 
przedłużenia CnU. 

W ocenie NIK tak duża liczba realizowanych z opóźnieniem inwestycji, występujące 
usterki oraz odstępstwa od SST świadczą o słabym nadzorze inwestorskim ze 
strony GDDKiA nad realizowanymi inwestycjami. W przypadku większości badanych 
inwestycji, GDDKiA nie zapewniła również, weryfikacji dokumentacji projektowej 
przez Inżyniera kontraktu przed rozpoczęciem robót budowlanych, co skutkowało 
wydłużeniem czasu na ich zakończenie oraz zwiększeniem kosztów ich realizacji.  

3. Przygotowanie organizacyjne do realizacji inwestycji 
drogowych oraz nadzoru nad realizacją zadań 
inwestycyjnych 

Struktura organizacyjna GDDKiA określona regulaminami organizacyjnymi 
odpowiadała zadaniom i procedurom określonym w treści zarządzenia Nr 54 
Generalnego Dyrektora DKiA. 

(dowód: akta kontroli, str. 7 - 57, 1317 - 1324) 

W połowie Oddziałów nie było zatrudnionych osób na stanowiskach geologów28 
(stan na styczeń 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli, str. 217- 244, 750 - 940, 1135 -1204, 1238 - 1324) 

Spośród 23 odcinków realizacyjnych objętych badaniem kontrolnym dla 
20 wyznaczono Koordynatorów Projektu29, którzy uczestniczyli w realizacji inwestycji 
oraz w procesie porealizacyjnym30. Za pośrednictwem m.in. Koordynatora Projektu, 
Generalny Dyrektor DKiA prowadzi monitoring poszczególnych inwestycji. Przerwy 
w sprawowaniu funkcji Koordynatora Projektu wystąpiły w realizacji 6 odcinków 
inwestycji drogowych (4 w systemie „Projektuj i buduj”, 2 w systemie „Tradycyjnym”) 
i wynosiły od 16 – 62 dni. W okresach, w których nie wyznaczono Koordynatorów, 
obowiązki w tym zakresie należały do zadań pracowników Departamentu Realizacji 
Inwestycji w ramach systemu zastępstw. 

Zmiany na stanowisku Koordynatorów Projektu wystąpiły w przypadku 18 odcinków 
realizacyjnych (dla 8 odcinków – 2 zmiany, dla 5 odcinków – 3 zmiany, dla 
3 odcinków – 4 zmiany i dla 2 odcinków - 5 zmian). Ponadto Koordynatorów 
20 odcinków realizacyjnych wyznaczono spośród pracowników Departamentu 
Realizacji Inwestycji, którzy jednocześnie koordynowali realizację od 1 do 7 
projektów. 

(dowód: akta kontroli str. 449 - 462) 

                                                      
28 W całej GDDKiA zatrudnionych jest 18 osób na stanowiskach geologów. 
29 Dla inwestycji realizowanych w systemie „Buduj” na podstawie §5 ust. 3 rozdziału 4 Zarządzenia nr 54, a dla inwestycji 
realizowanych w systemie Projektuj i buduj na podstawie §1 ust. 2 rozdziału 5 zarządzenia nr 54. Dla pozostałych 3 odcinków 
realizacyjnych nie wyznaczono Koordynatorów Projektu z powodu braku takiego wymogu (zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 
54 – dot. sposobu finansowania). 
30 W przypadku, gdy nie ma obowiązku powołania, a zostaje wyznaczony przez Generalnego Dyrektora DKiA: uczestniczy 
w realizacji inwestycji oraz może uczestniczyć w procesie porealizacyjnym. 
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Częste zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji Koordynatora Projektu 
w trakcie realizacji inwestycji wynikały ze zmian wprowadzanych w strukturze 
organizacyjnej GDDKiA oraz wystąpiły w wyniku fluktuacji kadr w Departamencie 
Realizacji Inwestycji. Zdaniem Generalnego Dyrektora DKiA zmiany struktury 
organizacyjnej nie wpływały niekorzystnie na przebieg realizacji inwestycji. Zdaniem 
GDDKiA nadzór nad kontraktami został zachowany pomimo braku formalnej 
ciągłości sprawowania tej funkcji, a ponadto nie jest możliwe wskazanie konkretnej 
liczby projektów inwestycyjnych, jakimi powinien zajmować się równolegle 
Koordynator Projektu wyznaczony przez Generalnego Dyrektora DKiA. 

(dowód: akta kontroli, str. 449 - 462, 500 - 510) 

Do dnia zakończenia kontroli, w GDDKiA nie funkcjonował pełny i sprawny system 
umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących inwestycji do 
których dostęp mieliby wszyscy pracownicy związani z procesem przygotowania 
i realizacji inwestycji. Od kwietnia 2014 r. funkcjonuje system zawierający dane 
dotyczące etapu przygotowania dokumentacji projektowej, natomiast baza 
zawierająca dane dotycząca planowania i przetargów, ma zostać przygotowana do 
października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 217 - 244, 750 - 940, 1135 - 1204, 1238 - 1324) 

W trakcie realizacji przez Oddziały zadań, Centrala GDDKiA gromadzi dane 
dotyczące poszczególnych inwestycji, bez możliwości systemowego zestawiania 
danych problemowo i sporządzania ich analizy. Przykładowo, aby uzyskać na 
potrzeby niniejszej kontroli dane dotyczące problemowych zagadnień m.in.: kwot 
wypłacanych podwykonawcom w trybie art. 6471 kc31, liczby uzyskiwanych decyzji 
w procesie przygotowania inwestycji, aneksów przedłużających czas na realizację 
inwestycji, przyczyn opóźnień realizacji kontraktów i wzrostu kosztów budowy, 
każdorazowo występowano do Oddziałów w celu zebrania danych i przedstawienia 
ich w zestawieniu.  

(dowód: akta kontroli, str. 217 - 244, 750 - 940, 1135 -1204, 1238 - 1324) 

 

NIK zwraca uwagę, na fakt, że powierzanie jednej osobie obowiązków Koordynatora 
Projektu dla wielu (nawet siedmiu) inwestycji jednocześnie, częste w trakcie 
realizacji inwestycji rotacja osób wyznaczonych do sprawowania tej funkcji, 
występowanie przypadków niezapewnienia formalnej ciągłości jej sprawowania, 
mogło mieć wpływ na prawidłowy nadzór nad inwestycjami.  

Występujące przedłużenia czasu na realizację inwestycji32 na skutek odmiennych, 
od założonych na etapie przygotowania inwestycji, warunków gruntowych, zdaniem 
NIK, świadczą o potrzebie zapewnienia ich fachowego odbioru przez GDDKiA – 
zgodnie z założeniami obowiązującej „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych”33. Zdaniem NIK potrzebne jest wzmocnienie 
merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim 
dokumentacji geologicznej. 

Ponadto, brak pełnego sprawnego systemu umożliwiającego nie tylko gromadzenie, 
ale i przetwarzanie, a w konsekwencji analizowanie danych w zakresie inwestycji 
prowadzonych przez wszystkie Oddziały, znacznie utrudnia sprawny nadzór ze 
strony Centrali nad realizowanymi przez Oddziały inwestycjami. 

                                                      
31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – Dz.U. z 2014 r. poz. 121 tj. ze zm. 
32 Przynajmniej w przypadku 9 realizowanych w okresie kontrolowanym, odcinków CnU zostało przedłużone 
z uwagi m.in. na nieprzewidziane na etapie sporządzania projektu, warunki gruntowe. 
33 Wprowadzonej Zarządzeniem nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 11 lutego 1998 r. 
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Generalna Dyrekcja nie zapewniła skutecznego nadzoru na odbiorem dokumentacji 
projektowej (geologicznej) oraz nie zapewniła formalnej ciągłości w sprawowaniu 
funkcji przez Koordynatorów Projektów. Ponadto, GDDKiA nie posiadała sprawnie 
działającego systemu z danymi dotyczącymi realizowanych inwestycji. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli34, wnosi o: 

1. Wzmocnienie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją poszczególnych 
inwestycji przez Oddziały. 

2. Podjęcie działań w celu zapewnienia weryfikacji dokumentacji projektowej 
przez Inżyniera kontraktu przed rozpoczęciem przez wykonawcę robót 
budowlanych. 

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 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 24 dnia kwietnia 2015 r. 

  

  
Najwyższej Izby Kontroli 

Departament Infrastruktury 

Dyrektor 

 

/ - / Tomasz Emiljan 
 

 

. 

  
 

Tekst ostateczny wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 kwietnia 2015 r. ujednolicony na 
podstawie uchwały Nr 56/2015 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 lipca 2015 r.  

                                                      
34 Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zmianami. 
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