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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Minister Minister właściwy do spraw transportu: aktualnie (od 9 stycznia 2018 r.) 
Minister Infrastruktury, wcześniej (od 22 września 2014 r.) Minister 
Infrastruktury i Rozwoju;

Generalny Dyrektor Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

Dyrektor Oddziału Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

Oddział Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

Generalna Dyrekcja, 
GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

KFD Krajow y Fundusz Drogow y o którym mowa w art . 39 ustaw y z dnia 
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym1;

POliŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

Wykonawca Oznacza wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych2, który zawarł umowę z GDDKiA;

ZRID Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – dokument, o którym mowa 
w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych3;

Program inwestycji Dokument, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa4;

Inwestycje Poszczególne odcinki budowanej drogi ekspresowej S19;

FIDIC Wzory umów funkcjonujących w obrocie międzynarodowym pod nazwą 
„Warunki Kontraktowe FIDIC”, których twórcą  jest Międzynarodowa Federacja 
Inżynierów Konsultantów  z siedzibą w Genewie, znana szerzej jako FIDIC;

GDDKiA wykorzystuje zarówno „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót 
inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” (wydanie 
angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, 
tzw. Czerwona książka) – jest to umowa o wykonanie robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez inwestora 
(formuła Buduj), jak również „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (tzw. Żółta książka) 
– czyli kontrakt, przy którym to wykonawca projektuje w uzgodnieniu 
z zamawiającym i wykonuje roboty budowlane (formuła Projektuj i Buduj);

Komisja Oceny 
Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych, 
KOPI

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych powołana przy Generalnym 
Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, w celu oceny projektów przedsięwzięć 
inwestycyjnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg krajowych, 
dla których inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

Zespół Oceny 
Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych, 
ZOPI

Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych powoływany przez dyrektora 
właściwego Oddziału GDDKiA w celu oceny projektów przedsięwzięć 
inwestycyjnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg krajowych, 
dla których inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

1  Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, ze zm.
2  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j.t.
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 j.t.
4  Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579.
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DŚU, Decyzja  
o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Dokument o którym mowa w art. 71 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określający 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

PBDK, Program 
Budowy Dróg 

Krajowych

Wieloletnie Programy budowy dróg krajowych. W okresie objętym kontrolą 
obowiązywał ustanowiony uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)5 
(dalej PBDK 2014–2023).

Wcześniej funkcjonował „Program Budowy Dróg Krajowych na lata na lata 
2011–20156 (dalej PBDK 2011–2015).

Program 
funkcjonalno- 

-użytkowy

Dokument o którym mowa w § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego7.

Szczególne Warunki 
Kontraktu, SWK

Opracowane i stosowane przez GDDKiA – z dokonanymi modyfikacjami 
funkcjonujące w obrocie międzynarodowym pod nazwą Warunki Kontraktowe 
FIDIC wraz z wzorami umów.

Instytucja 
Pośrednicząca

Dla projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA w ramach działania 
3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T – instytucją pośredniczącą jest 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

STEŚ Stosowanie w GDDKiA opracowanie, którego celem jest: wstępne określenie 
zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego 
efekt y wności; uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów 
(na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie 
typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych; 
dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie 
celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego; 
umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

STEŚ II Etap Opracowanie STEŚ w II etapie polega na wykonaniu kompletnego studium 
dla wariantów wybranych po I etapie. Dokumentacja zawiera treść etapu I, 
uzupełniona i uszczegółowiona we wskazanych rozdziałach oraz nowe 
rozdziały, po raz pierwszy opracowywane w etapie II;

5  Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą 
do 2025 r.), z późniejszymi zmianami. 

6  Uchwała Nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, z późniejszymi 
zmianami.

7  Dz. U. z 2013 r. poz. 1129.
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STEŚ-R Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji 
Programowej jest dwuetapowym opracowaniem projektowym: pierwszy 
etap o charakterze ogólnym; drugi etap stanowiący uszczegółowienie 
opracowanych w pierwszym etapie rozwiązań. Celem opracowania jest: 
w pierwszym etapie: wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego 
przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności; uściślenie przebiegu tras 
poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych 
opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów 
technicznych obiektów budowlanych; dostarczenie informacji do podjęcia 
wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu 
czasowego realizacji zadania inwestycyjnego; umożliwienie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w drugim etapie: uściślenie zakresu 
rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań 
geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic 
terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu 
dla kluczowych elementów przedsięwzięcia; określenie wytycznych dla 
projektu budowlanego; wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej 
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej 
realizacji;

Kierownik Projektu Kierownik Projektu to pierwszy reprezentant Zamawiającego w stosunku 
do Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. W stosunku do nich podejmuje 
on działania w imieniu Zamawiającego w zakresie określonym przez „Warunki 
Kontraktu na Roboty/Nadzór” (przy czym w określonych przypadkach 
konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora Oddziału na podjęcie takich 
działań). Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za terminową i zgodną 
z Warunkami Kontraktu realizację Projektu, za terminowe prowadzenie 
rzetelnej sprawozdawczości nt. postępów w realizacji projektu, występujących 
problemów na etapie przygotowania i realizacji poszczególnych kontraktów 
oraz podejmowanie stosownych działań dotyczących identyfikowania oraz 
minimalizowania ewentualnych zagrożeń i ryzyk;

KoPr Koncepcja programowa – stanowi materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji 
właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego 
wariantu przebiegu drogi. Jest uszczegółowieniem rozwiązań technicznych, 
przedstawieniem wariantowo: niwelety, węzłów, skrzyżowań, obiektów 
inżynierskich, układu dróg poprzecznych, dróg zapewniających dojazd 
do działek itp.;

GDOŚ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji 
rządowej, o którym mowa w art. 121, ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Powołany do 
realizacji zadań, o których mowa w art. 127 ust. 1. tej ustawy;

RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – organ administracji rządowej 
niezespolonej, o którym mowa w art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeńst wa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział ywania 
na środowisko. Właściwy do realizacji zadań, o których mowa w art. 131 ust. 1 
ww. ustawy, na obszarze województwa;

KIO Krajowa Izba Odwoławcza – jednostka o której mowa w art. 172 ust 1 Prawa 
zamówień publicznych;

UoFP Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8;

8  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
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Ustawa 
środowiskowa

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko9;

Ustawa drogowa Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych10;

Rozporządzenie ws. 
inwestycji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa11.

Prawo zamówień 
publicznych, Pzp

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12;

Prawo geologiczne  
i górnicze

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze13;

Ustawa  
o udostępnianiu 

informacji  
o środowisku  

i jego ochronie

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko14;

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny15.

9  Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.
10  Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.
11  Dz. U. z 2010 r. nr. 238, poz. 1579.
12  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm.
14  Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.
15  Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.
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Polska wraz z innymi krajami Europy środkowo-wschodniej zaangażowana 
jest w rozwijanie międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia, który 
w roku 2013, w ramach negocjacji z Komisją Europejską nad nowymi 
wytycznymi UE dla sieci TEN-T został uwzględniony jako element tej sieci. 

Na terenie Polski, w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki 
dróg: S61, S16, S19 pomiędzy m. Budzisko, Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, 
Rzeszów, Barwinek. 

Mapa nr 1 
Planowany przebieg drogi Via Carpatia na terenie Polski

– liczba odcinków

– brak odcinków w danej fazie realizacji

– liczba odcinków w danej fazie realizacji

 

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Inicjatywa korytarza Via Carpatia, którego głównym elementem jest droga 
ekspresowa S19 od granicy ze Słowacją w Barwinku aż do Białegostoku 
(Knyszyn), stanowi priorytet na następne lata, ponieważ zależy na jak 
najszybszym połączeniu krajów bałtyckich z krajami wschodniej części UE 
i jej południowych sąsiadów. 

Budowa drogi ekspresowej S19, która stanowi główny element korytarza 
Via Carpatia, przyczyni się do realizacji celów określonych w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które dotyczą rozwoju gospodar-
czego regionów Polski Wschodniej, szczególnie połączenia najważniejszych 
ośrodków gospodarczych i stolic województw, tj. Białegostoku, Lublina 
i Rzeszowa. Budowa tego ciągu przyczyni się także do poprawy powiązań 
komunikacyjnych – na północy – z Białorusią (przejście graniczne w Kuź-
nicy Białostockiej) oraz na południu – ze Słowacją (przejście graniczne 
w Barwinku). 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy działania podejmowane 
przez administrację rządową 
w celu doprowadzenia 
do zbudowania drogi 
ekspresowej S19  
prowadzone są w sposób 
rzetelny i właściwy?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy Minister właściwy 
ds. transportu  
zapewnił ujęcie  
w Programie Budowy 
Dróg Krajowych 
zadań inwestycyjnych 
dotyczących budowy 
drogi S19 oraz ich 
finansowanie?

2.  Czy minister właściwy 
ds. transportu należycie 
realizował nadzór 
nad przygotowaniem 
i realizacją zadań 
dotyczących budowy 
drogi S19?

3.  Czy Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych  
i Autostrad należycie 
realizował zadania 
dotyczące planowania  
i przygotowania  
do realizacji inwestycji 
budowy drogi S19?

4.  Czy Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych 
 i Autostrad prawidłowo 
wykonywał zadania 
dotyczące realizacji 
i rozliczania robót 
budowlanych związanych 
z budową drogi S19.

Jednostki kontrolowane 

Ministerstwo Infrastruktury 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
(Centrala i oddziały  
w Białymstoku, Lublinie  
i Rzeszowie).

Okres objęty kontrolą

Lata 2013–2018 (do czasu 
zakończenia kontroli)  
z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym 
okresem jeśli miały związek  
z budową drogi S19.
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Z uwagi na fakt, że obecnie wiele z odcinków planowanej drogi S19 znaj-
duje się na etapie przygotowawczym, poprzedzającym rozpoczęcie robót 
inwestycyjnych, Izba uznała za istotne przeprowadzenie kontroli, by ocenić 
aktualnie prowadzone przez GDDKiA prace i rozpoznać ewentualne ryzyka 
mogące wpłynąć na nieterminowe zakończenie planowanej inwestycji.



OCENA OGÓLNA2. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania prowadzone przez 
ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, mające na celu zbudowanie drogi ekspresowej S19. 
W ocenie NIK prace te prowadzone są w sposób rzetelny i właściwy.

Zadania dotyczące budowy drogi ekspresowej S19 były sukcesywnie ujmo-
wane w PBDK 2011–2015, a następnie w PBDK 2014–2023. Po ostatniej 
zmianie, wprowadzonej do PBDK 2014–2023 12 lipca 2017 r., programem 
objęto wszystkie pozostające do realizacji odcinki w przebiegu S19. Zadania 
dotyczące budowy drogi S19, ujęte w Programach Budowy Dróg Krajowych, 
obowiązujących w okresie objętym niniejszą kontrolą, miały zapewnione finan-
sowanie na zasadach określonych dla tych Programów.

Minister właściwy ds. transportu należycie realizował nadzór nad przygotowa-
niem i realizacją zadań dotyczących budowy drogi S19.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i autostrad zapewnił rzetelne i terminowe 
opracowanie dokumentacji dotyczącej przygotowania inwestycji. Na dzień 
zakończenia kontroli nie odnotowano opóźnień stanowiących istotne ryzyko 
niezrealizowania w zakładanych terminach inwestycji na drodze S19. 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad należycie realizował zadania 
dotyczące planowania i przygotowania do realizacji inwestycji budowy drogi 
S19. Centrala GDDKiA oraz objęte kontrolą Oddziały prawidłowo wykony-
wały zadania określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz 
wewnętrznych regulacjach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
odnoszących się do procesu inwestycyjnego.

W odniesieniu do inwestycji realizowanych przy udziale środków europejskich, 
GDDKiA prawidłowo realizowała postanowienia zawartych umów o dofinan-
sowanie, a kontrole przeprowadzone przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (Instytucję Pośredniczącą) wykazały, że wszystkie wydatki 
wskazane przez GDDKiA we wnioskach o płatność należy uznać jako kwalifi-
kowalne.

Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości dotyczyły waloryzacji wykonanych 
prac oraz stosowania przepisów Pzp. Nie miały jednak istotnego wpływu 
na ocenę rzetelności realizacji inwestycji, a w szczególności nie powodowały 
opóźnień w prowadzonych zadaniach drogowych. 

Rzetelne działania 
administracji rządowej 

dotyczące budowy drogi 
krajowej S19
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Minister właściwy ds. transportu zapewnił ujęcie w Programie Budowy 
Dróg Krajowych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy drogi S19 
oraz ich finansowania. W wyniku ostatniej zmiany, wprowadzonej do PBDK 
2014–2023 12 lipca 2017 r., Programem tym zostały objęte wszystkie pozo-
stające do realizacji odcinki na przebiegu drogi S19.  [str. 14]

W dwóch skontrolowanych jednostkach, tj. w Oddziale w Rzeszowie 
i w Białymstoku Dyrektorzy poinformowali o występujących niedoborach 
kadrowych w komórkach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację 
inwestycji. W ocenie Dyrektorów, jeżeli nie zostaną zatrudnione nowe 
osoby, to istnieje ryzyko że, obecnie pracujący nie będą w stanie wykonać 
nałożonych zadań.  [str. 22]

W ocenie NIK, opracowane mechanizmy kontroli procesu inwestycyjnego 
pozwalały na sprawowanie stałego i rzetelnego nadzoru nad realizacją 
zadań budowy drogi S19, zarówno przez Ministra jak i Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych. Mechanizmy te obejmowały elektroniczny system 
zbierania informacji o terminowości realizacji poszczególnych etapów 
inwestycji, procedury opiniowania dokumentacji poprzez działające w Cen-
trali GDDKiA Komisje Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a w oddziałach 
Zespoły Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i uczestnictwo w naradach 
inwestycyjnych, a także uzgadnianie Programów inwestycji. Minister 
właściwy do spraw transportu był na bieżąco informowany o postępach 
prac dotyczących przygotowania i realizacji zadań związanych z budową 
drogi S19. Zespół do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego 
korytarza transportowego Via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej16 nie funkcjonował zgodnie z przepisami zarządzenia17 Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa, na mocy którego został ustanowiony. Jednak, 
z uwagi na fakt, że jego zadania i cele były realizowane w ramach cyklicz-
nych narad inwestycyjnych, nie miało to wpływu na ocenę działań Ministra 
 [str. 17]

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono istotnych zagrożeń, które 
mogą spowodować nieterminowe rozpoczęcia inwestycji. Należy jedno-
cześnie zauważyć, że szeroki zakres przygotowywanej dokumentacji, czy 
możliwość wystąpienia dodatkowych wymagań organów uczestniczących 
w tym opracowaniu, może wymusić przeprowadzenie czasochłonnych 
korekt, powodujących ostatecznie wydłużenie procesu inwestycyjnego. 
Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania inwestycji była opracowy-
wana w terminach wynikających z przyjętych harmonogramów, a stwier-
dzone przypadki zmiany tych terminów były, w ocenie NIK, uzasadnione 
(np. koniecznością opracowania dodatkowych wariantów przebiegu drogi 
czy inwentaryzacji przyrodniczych).

Na skutek niezgodnych – w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej – z obowią-
zującym prawem działań dotyczących postępowań przetargowych Oddziału 
GDDKiA w Rzeszowie, jednostka była zobowiązywana do usunięcia stwier-

16  Dz. Urz.MIiB.2017.49.
17  Zarządzeniem nr 31 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Ujęcie budowy drogi S19  
w Programie Budowy 
Dróg Krajowych

Przygotowanie 
organizacyjne  
– niedobory kadrowe

Nadzór nad realizacją 
inwestycji

Przygotowanie inwestycji
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dzonych błędów, jak również ponosiła na rzecz odwołującego zasądzone 
dodatkowe koszty (łącznie w kwocie 37 200 zł).  [str. 26]

Kontrola inwestycji będących w fazie realizacji, w większości przypad-
ków nie wykazała istotnych nieprawidłowości. Natomiast w przypadku 
budowy obwodnicy Lublina stwierdzono nieprawidłowość polegającą 
na niezwaloryzowaniu wartości robót wykonanych w Czasie na Ukończenie, 
co było wymagane warunkami kontraktu. NIK zwrócił także uwagę na fakt, 
że w przypadku tej inwestycji Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu 
trwał prawie tyle, co jej realizacja.  [str. 37]

Według stanu na 31 lipca 2018 r., ukończono budowę odcinków drogi S19 
o długości 55 km. Objęte PBDK 2014–2023 odcinki S19, będące w realizacji 
oraz planowane do realizacji, wg stanu na 31 lipca 2018 r., liczyły łącznie 
592,9 km (578,4 km odcinków dwujezdniowych oraz dobudowa 14,5 km 
drugich jezdni), z czego: 99,0 km stanowiło dziewięć odcinków będących 
na początkowym etapie inwestycji, tj. po podpisaniu umów z wykonaw-
cami, 29,7 km stanowiły trzy odcinki, znajdujące się w końcowej fazie 
postępowania przetargowego, a 464,2 km stanowiło 20 odcinków, które 
były na etapie przygotowania inwestycji.  [str. 13]

Inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko były prowadzone zgodnie z zapisami umów o dofinansowa-
nie. Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych) uznały poniesione przez Oddział 
wydatki za kwalifikowalne i poniesione zgodnie z warunkami umowy 
o dofinansowanie.  [str. 38–39]

Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 − niepełnej waloryzacji wartości prac wykonanych w Czasie na Ukoń-
czenie18 (co było wymagane warunkami kontraktu), w ramach reali-
zacji umowy na budowę obwodnicy Lublina przez Oddział GDDKiA 
w Lublinie; [str. 37–38]

 − niezgodnych z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych elementów 
postępowań przetargowych Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (dotyczą-
cych nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia). W konsekwencji 
jednostka była zobowiązywana do usunięcia stwierdzonych błędów, 
jak również ponosiła zasądzone dodatkowe koszty na rzecz odwołują-
cych się (łącznie 37 200 zł); [str. 26]

 − nieuzgodnienia przez GDDKiA z Ministrem trzech Programów Inwesty-
cyjnych. Nieprawidłowość ta wynikała ze spóźnionych działań byłego 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczą-
cych uzyskania od Ministra Finansów interpretacji przepisów rozporzą-
dzenia ws. finansowania inwestycji.  [str. 16]

18   Czas na Ukończenie, odpowiadający czasowi realizacji Kontraktu, który od strony prawnej kończy 
się, wydaniem Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera Kontraktu.

Realizacja inwestycji

Inwestycje realizowane  
w ramach POIiŚ

Stwierdzone 
nieprawidłowości
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Minister Infrastruktury i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:

1) Dokonanie analizy potrzeb dotyczących zatrudnienia pracowników 
w komórkach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji 
drogowych oraz zlikwidowanie ryzyka niewykonania zadań z powodu 
niedoborów kadrowych.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:

1) Dokonanie analizy możliwości wprowadzenia mechanizmów kontrolnych 
pozwalających na minimalizację wystąpienia przypadków przedłużają-
cych się odbiorów inwestycji. 

2) Dokonanie analizy mechanizmów kontroli pracy Konsultanta, by uniknąć 
przypadków niezrealizowania zapisów kontraktowych dotyczących 
np. waloryzacji wynagrodzenia wykonawców czy stwierdzonych nie-
prawidłowości, dotyczących danych umieszczanych w Przejściowych 
Świadectwach Płatności. 

Odpowiedni adresaci 
poszczególnych 
wniosków
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5.1. Ujęcie w Programie Budowy Dróg Krajowych zadań 
inwestycyjnych dotyczących budowy drogi S19  
oraz ich finansowanie

Minister właściwy do spraw transportu i Generalny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad rzetelnie realizowali zadania mające na celu włączanie 
do Programów Budowy Dróg Krajowych zadań inwestycyjnych dotyczących 
budowy drogi S19.

Do PBDK 2011–2015, a następnie do PBDK 2014–2023 wprowadzane były 
zadania dotyczące budowy drogi ekspresowej S19. W kolejnych wersjach 
tych Programów zakres zadań był sukcesywnie zwiększany. W wyniku 
ostatniej zmiany, wprowadzonej do PBDK 2014–2023 12 lipca 2017 r., 
Programem tym zostały objęte wszystkie pozostające do realizacji odcinki 
na przebiegu drogi S1919.

Zadania inwestycyjne, dotyczące budowy dróg ekspresowych i autostrad, 
w tym S19, wybierano do PBDK na podstawie priorytetów ustalonych w: 
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Doku-
mencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.), Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020.

W okresie objętym kontrolą, zadania dotyczące budowy drogi S19, ujęte 
w obowiązujących PBDK, miały ustalone finansowanie na zasadach określo-
nych dla tego Programu20. Prace przygotowawcze poprzedzające realizację 
zadań dotyczących budowy S19 finansowane są ze środków budżetu pań-
stwa, na podstawie uzgodnionych Programów Inwestycji, w ramach przy-
znawanych GDDKiA rocznych limitów tych środków. Źródłem finansowania 
budowy drogi ekspresowej S19, określonym w PBDK jest KFD21. 

5.2. Nadzór Ministra właściwego do spraw transportu  
nad przygotowaniem i realizacją zadań dotyczących 
budowy drogi S19

Minister właściwy do spraw transportu rzetelnie nadzorował przygotowa-
nie i realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy drogi S19.

Zasady nadzoru Ministrów nad jednostkami podległymi zostały określone 
w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów22. Zgodnie z art. 34 

19  Uchwała Nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017r zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

20  Ujęcie zadania w PBDK 2014–2023 co do zasady gwarantuje zapewnienie środków KFD na jego 
realizację na zasadzie wyrażenia woli Rady Ministrów.

21  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
Krajowym Funduszu Drogowym, wydatkowanie środków w ramach KFD możliwe jest 
na podstawie zatwierdzonego rocznego Planu Finansowego KFD. Plan Finansowy KFD 
przygotowywany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego a następnie jest uzgadniany przez 
Ministra Finansów i ministra właściwego ds. transportu oraz opiniowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. Dopiero na podstawie uzgodnionego rocznego Planu 
Finansowego KFD możliwe jest pokrywanie z KFD wydatków związanych z realizacją zadań 
ujętych w PBDK (art. 39n).

22  Dz. U. z 2012 r. poz. 392, ze zm.

Program Budowy Dróg 
Krajowych

Zapewnienie 
finansowania

Przepisy określające 
obowiązek nadzoru
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ust. 1 tej ustawy, minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność 
podporządkowanych organów, urzędów i jednostek. Ustawa ta stanowi, 
że minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w sto-
sunku do których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów 
ustawowych – na zasadach określonych w tych przepisach (art. 34 ust 2). 
Przepisy ustawowe dotyczące dróg są zawarte w ustawie z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych23, która w art. 17 ust. 1 pkt 6 stanowi, 
że do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu należy 
sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Auto-
strad.

W okresie objętym kontrolą, nadzór dotyczący przygotowania inwestycji 
odbywał się, poprzez:

 − uzgadnianie Programu Inwestycji dla każdego zadania inwestycyjnego 
finansowanego ze środków budżetu państwa, a następnie uzgodnie-
nie każdej zmiany wysokości wydatków, zgodnie z rozporządzeniem 
ws. inwestycji;

 − zatwierdzanie wartości kosztorysowych wszystkich zadań inwestycyj-
nych, finansowanych z budżetu państwa i KFD;

 − analizowanie i ocenianie dokumentacji związanej z inwestycjami drogo-
wymi, w tym Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Kon-
cepcji Programowej oraz uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych, działającej przy Generalnym Dyrektorze 
Dróg Krajowych i Autostrad;

 − opiniowanie i weryfikowanie pod względem technicznym, inwestycji 
ujętych bądź przewidzianych do uwzględnienia w PBDK;

 − cykliczne sprawozdania z wykonania środków budżetu państwa w ukła-
dzie zadaniowym i tradycyjnym;

Nadzór nad realizacją zadań drogowych odbywał się poprzez:

 − comiesięczne sprawozdania ze stanu postępowań przetargowych dla 
zadań ujętych w PBDK oraz z ich realizacji, zarówno w układzie rze-
czowym (dla zadań na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą), 
jak i finansowym;

 − tygodniowe sprawozdania z realizacji zadań ujętych w tym programie 
– w ujęciu rzeczowym oraz przez miesięczne sprawozdania finansowe;

 − cykliczne spotkania właściwego członka kierownictwa resortu z kierow-
nictwem GDDKiA oraz dyrektorami oddziałów regionalnych GDDKiA.

Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowana 
ze środków budżetu państwa po spełnieniu przez inwestora warunków 
określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. finansowania inwestycji. 
Jednym z warunków jest to, by inwestor miał Program Inwestycji, zawie-
rający określone w tym rozporządzeniu elementy. Program ten musi być 
uzgodniony z dysponentem części budżetowej 39 – Transport.

23  Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.

Nadzór Ministra 
właściwego ds. transportu

Programy inwestycji
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W przypadku zadań ujętych w PBDK 2014–2023 (z perspektywą 
do 2025 r.), w tym drogi ekspresowej S19, ze środków budżetu państwa 
finansowane są tylko prace przygotowawcze dla zadań dotyczących budowy 
odcinków S19. Finansowanie to następuje w ramach rocznych limitów tych 
środków budżetu państwa, przyznawanych GDDKiA. 

Natomiast finansowanie etapu budowy drogi ekspresowej S19, ujętego 
w PBDK następuje z pozabudżetowego źródła, tj. KFD, na podstawie 
zatwierdzonego rocznego Planu Finansowego KFD.

Dla wszystkich zadań dotyczących realizacji S19, które w okresie objętym 
kontrolą były w przygotowaniu, dysponent uzgodnił Programy Inwestycji24. 
Kontrola dokumentacji dotyczącej procesu uzgadniania przez dysponenta 
Programów Inwestycyjnych (pięciu z 11 będących w fazie prac przygoto-
wawczych zadań inwestycyjnych, dotyczących budowy drogi S19), wyka-
zała, że Programy Inwestycyjne były uzgadniane po uprzednim potwier-
dzeniu przez dysponenta części budżetowej 39 Transport że spełniają one 
wymogi określone przepisami rozporządzenia ws. finansowania inwestycji.

W okresie działalności byłego Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, dla trzech zadań inwestycyjnych budowy drogi 
S1925, nie wyegzekwowano obowiązku określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia ws. finansowania inwestycji, dotyczącego przedsta-
wienia przez inwestora (GDDKiA) do uzgodnienia dysponentowi części 
budżetowej Programów Inwestycyjnych. Przyczyną tej nieprawidłowości 
były spóźnione działania byłego Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, dotyczące uzyskania od Ministra Finansów inter-
pretacji przepisów rozporządzenia ws. finansowania inwestycji. Departa-
ment Dróg i Autostrad Ministerstwa wystąpił do Ministerstwa Finansów 
o interpretację tych przepisów dopiero po niemal trzech latach od wejścia 
tego rozporządzenia w życie26. Po uzyskaniu przedmiotowej interpretacji 
dla wszystkich inwestycji wymagano opracowania Programów inwestycji.

Powołany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Zespół do spraw 
przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego 
Via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej27 nie funkcjonował 
zgodnie z przepisami zarządzenia28, na mocy którego został ustanowiony. 
Od chwili powołania Zespołu (28.06.2017 r.) odbyło się jedynie jedno jego 
posiedzenie (w dniu 26 lipca 2017 r.), na którym przedstawiony został stan 
zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach realizacyjnych. Stwier-
dzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na:

24  Wg stanu sprawdzanego na początku sierpnia 2018 r.
25  Budowy drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. „Dąbrowica”–w. „Konopnica” 

(lata realizacji 2014–2016), Budowy drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ 
bez węzła–Stobierna (lata realizacji 2014–2017) i Budowy drogi S19 Lublin–Rzeszów, 
odc. w. Świlcza–w. Rzeszów Południe (lata realizacji 2014–2017).

26  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa weszło w z dniem 1 stycznia 2011 r.

27  Dz.Urz.MIiB.2017.49.
28  Zarządzeniem nr 31 z dnia 28 czerwca 2017 r.
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 − niewskazaniu, w związku ze zmianą na stanowisku podsekretarza stanu, 
osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego tego Zespołu;

 − zaniechaniu organizowania posiedzeń Zespołu do spraw przygotowania 
i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia 
z częstotliwością określoną w tym zarządzeniu (tj. przynajmniej raz 
na pół roku).

Według wyjaśnień i informacji przedstawionych przez Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Dróg Publicznych, sytuacja ponad półrocznej przerwy 
w funkcjonowaniu Zespołu wynika z faktu, że podjęta została decyzja 
o realizacji zadań i celów Zespołu w ramach cyklicznych – organizowanych 
raz w miesiącu – narad inwestycyjnych. Opisane powyżej nieprawidłowości 
nie miały wpływu na ocenę nadzoru Ministra nad realizacją i finansowa-
niem inwestycji, budowy drogi ekspresowej S19. NIK zwraca jednak uwagę 
na fakt, że działalność tego Zespołu formalnie nie została zakończona.

5.3. Realizacja przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad zadań dotyczących planowania i przygotowania 
do realizacji inwestycji budowy drogi S19

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad rzetelnie realizował zada-
nia dotyczące planowania i przygotowania do realizacji budowy drogi S19.

Według stanu na 31 lipca 2018 r. przewidziano do realizacji budowę 
578,4 km dwujezdniowych odcinków drogi S19, które stanowią pozostałe 
do realizacji 92,3% długości przebiegu tej drogi oraz dobudowę 14,5 km 
drugich jezdni na zrealizowanych dotychczas jako jednojezdniowe, dwóch 
obwodnicach Międzyrzeca Podlaskiego oraz Kocka i Woli Skromowskiej29. 

Infografika nr 1 
Stan realizacji budowy odcinków drogi S19 ujętych w PBDK 2014–2023 według stanu  
na 31 lipca 2018 r.

– liczba odcinków

– brak odcinków w danej fazie realizacji

– liczba odcinków w danej fazie realizacji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GDDKiA.

29  Dobudowa drugiej jezdni na pozostałych odcinkach, zrealizowanych dotychczas jako 
jednojezdniowe – Sokołów Młp.–Stobierna oraz części odcinka Stobierna–w. Rzeszów 
Wschód (A4), o łącznej długości ok. 15 km, nie była dotychczas obejmowana PBDK. Wynikało 
to z ograniczonych środków finansowych i braku uzasadnienia dla ich pilnej realizacji, 
wynikającego z analizy natężenia ruchu. Przeprowadzenie prac przygotowawczych dla tej 
dobudowy planowane jest na lata 2018–2020, natomiast termin realizacji drugiej jezdni 
uzależniony będzie od zapewnienia finansowania.

Stan przygotowania  
i realizacji budowy  
drogi S19
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Spośród objętych PBDK 2014–2023 odcinków S19, będących w trakcie 
realizacji oraz planowanych do realizacji, według stanu na 31 lipca 
2018 r.:

a)  99,0 km stanowiło dziewięć odcinków będących na początkowym 
etapie inwestycji30, tj. po podpisaniu umów z wykonawcami. Rozpoczęcie 
budowy tych odcinków planowane było w okresie marzec–wrzesień 
2019 r., a zakończenie w okresie marzec–październik 2021 r., tj. w okresie 
realizacji określonym w zaktualizowanym PBDK 2014–202331;

b)  29,7 km stanowiły trzy odcinki, znajdujące się w końcowej fazie 
przetargu32 (podpisanie umów z wykonawcami planowane było w okre-
sie sierpień–wrzesień 2018 r. Rozpoczęcie budowy tych odcinków jest 
planowane w okresie grudzień 2019 r.–marzec 2020 r., a zakończenie 
w okresie marzec–kwiecień 202233;

c)  464,2 km stanowiło 20 odcinków, które były na etapie przygotowania 
inwestycji34. W tej grupie znajdowały się dwa odcinki o łącznej długości 
14,5 km, na których będzie dobudowywana druga jezdnia do wcześniej 
zrealizowanych odcinków jednojezdniowych.

Dla tych 20 odcinków podpisanie umów z wykonawcami planowane jest 
w okresie czerwiec 2020–luty 2022 r., rozpoczęcie ich budowy w okresie 
marzec 2020 r.–sierpień 2023 r., a zakończenie w okresie czerwiec 2024 
–listopad 2025 r.

30  Etap budowy w procesie inwestycyjnym – dla potrzeb PBDK rozpoczęcie etapu budowy rozumiane 
jest jako data podpisania umowy z wykonawcą zadania. Natomiast faktyczna (fizyczna) realizacja 
inwestycji rozpoczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy zgodnie 
z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.). 

31  Na 99,0 km jezdni składały się następujące odcinki:
–  wymienione w poz. 60 załącznika nr 1, w zaktualizowanym PBDK 2014–2023 – dalej 

nazywanym załącznikiem nr 1 – zadanie „Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. Lublin 
–koniec obw. Kraśnika” o długości 41,9 km i planowanym okresie realizacji w latach 
2017–2021. Budowa tego odcinka podzielona została na trzy odcinki realizacyjne,  
tj.: Lublin–w. Niedrzwica Duża, w. Niedrzwica Duża–Kraśnik Północ i obw. Kraśnika 
(w. Kraśnik Północ – w. Kraśnik Południe).

–  sześć odcinków o łącznej długości 57,1 km, stanowiących część wymienionego w poz. 61 
załącznika nr 1 zadania „Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika 
–w. Sokołów Młp. Północ” o długości 86,7 km i planowanym okresie realizacji w latach 
2017–2021. Te sześć odcinków realizacyjnych, będących w początkowym stadium budowy 
to: w. Kraśnik Południe–Janów Lubelski Północ, obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski 
Północ–w. Janów Lubelski Południe), w. Janów Lubelski Południe–Lasy Janowskie, w. Lasy 
Janowskie–w. Zdziary, w. Zdziary–w. Rudnik nad Sanem i w. Rudnik nad Sanem–w. Nisko Pd.

32  Początkiem etapu przetargu jest data ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania, zarówno w systemie tradycyjnym (czyli Buduj) jak i systemie Projektuj 
i Buduj, obejmującym zarówno zaprojektowanie drogi jak i jej budowa.

33  Odcinki te wchodziły w skład wymienionego w poz. 61 załącznika nr 1 w zaktualizowanym PBDK 
2014–2023 zadania „Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika–w. Sokołów 
Mł p. Północ” o dł ugości 86,7 km, podzielonego ogółem na dziewięć odcinków 
realizacyjnych. Te trzy odcinki realizacyjne to: w. Nisko Południe–w. Podgórze, w. Podgórze 
–w. Kamień i w. Kamień–w. Sokołów Młp. Północ.

34  Etap przygotowania ma zróżnicowany zakres rzeczowy w zależności od przyjętej formuły realizacji 
danego zadania inwestycyjnego. W przypadku zadań realizowanych w systemie Buduj, etap 
przygotowania obejmuje całą procedurę związaną z przeprowadzeniem procesu wyznaczenia 
przebiegu drogi, uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowaniem 
dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
W przypadku zadań realizowanych w systemie Projektuj i Buduj etap przygotowawczy, leżący 
po stronie GDDKiA kończy się najczęściej na opracowaniu Koncepcji Programowej wraz 
z materiałami do postępowania przetargowego i przeprowadzeniu tego postępowania.
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Zakończenie budowy 12 odcinków o łącznej długości 264,3 km plano-
wane jest w końcowym okresie realizacji PBDK 2014–2023, tj. w latach 
2024–202535.

W odniesieniu do ośmiu odcinków, o łącznej długości 199,9 km, 
zakończenie budowy planowane jest o pięć do 19 miesięcy później 
w stosunku do terminów realizacji ujętych w zaktualizowanym PBDK 
2014–2023. W żadnym z tych przypadków przesunięty termin plano-
wanego zakończenia inwestycji nie wykracza poza 2025 r., tj. poza okres 
obowiązywania tego Programu36.

Wydatki na zadania inwestycyjne budowy drogi ekspresowej S19 do końca 
2017 r. wyniosły 1 318 816,4 tys. zł. Na przygotowanie i realizację 12 zadań 
ujętych w PBDK37, dotyczących drogi ekspresowej S19, na lata 2018–202538, 
zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 25 457 537,6 tys. zł, z tego, 
ze środków budżetu państwa w kwocie 72 290,3 tys. zł ze środków 
Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 25 385 247,3 tys. zł. Niemal 
67% (16 983 427,3 tys. zł) wydatków zaplanowanych na lata 2018–2025, 
na budowę drogi ekspresowej S19, zostanie wykorzystane w latach 
2022–2024.
W aktualnym Wykazie Projektów Zidentyfikowanych (dalej WPZ)39, dla 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 ujęto 
do współfinansowania unijnego 16 (z 35) odcinków drogi S1940, które 
GDDKiA przewidziała do realizacji w latach 2014–2021. W WPZ ujmowane 
były w pierwszej kolejności projekty, które miały zapewnić, od początku 
realizacji perspektywy finansowej 2014–2020, możliwości jak najszybszego 

35  W skład tych odcinków wchodziły:
–  wymienione w poz. 56 załącznika nr 1 zadanie „Budowa drogi S19 Białystok –Lubartów, 

odc. gr. woj. podlaskiego–Łosice–gr. woj. Lubelskiego” o długości 32,4 km i planowanym 
okresie realizacji w latach 2022–2025.;

–  wymienione w poz. 57 załącznika nr 1 zadanie „Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, 
gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego–Lubartów, w. Lubartów Północ” o długości 81,4 km 
i planowanym okresie realizacji w latach 2019–2024.;

–  wymienione w poz. 58 załącznika nr 1 zadanie „Budowa drogi S19 odc. Lublin–Lubartów, 
(w. Lublin Rudnik/bez węzła–w. Lubartów Północ)” o długości 23,8 km;

–  wymienione w poz. 65 załącznika nr 1 zadanie „Budowa drogi S19 Rzeszów–Barwinek, 
w. Babica (bez węzła)–Barwinek o długości 74,9 km.

36  Zgodnie z zapisem w punkcie 2.1.1 „Realizacja Programu” w znowelizowanym w lipcu 2017 r. 
PBDK: „Podstawowy okres realizacji Programu zaplanowano na 10 lat (do 2023 zgodnie z zasadą 
n+3 rozliczenia środków UE dla perspektywy UE 2014–2020). Przewiduje się także dodatkowy 
okres dwóch lat na zakończenie realizacji wszystkich zadań przewidzianych do realizacji 
Programu. Łączny okres obowiązywania Programu będzie wynosił 12 lat”.

37  35 odcinków realizacyjnych o planowanej łącznej długości 621,3 km.
38  Według stanu na 13 lipca 2018 r.
39  Dokument stanowiący Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, tj. Wykaz projektów zidentyfikowanych 
przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego – wersja obowiązująca 
od 31.07.2018 r.

40  Całkowita długość 16 odcinków realizacyjnych wynosi 167,5 km, co stanowi 27% łącznej długości 
całej drogi S19.

Informacje ogólne 
dotyczące wydatków
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uzyskiwana refundacji wydatków ze środków Unii Europejskiej41. W okresie 
objętym kontrolą podpisano trzy umowy o dofinansowanie, a w WPZ ujęto 
16 odcinków drogi42.

5.3.1. Centrala GDDKIA
W GDDKiA obowiązywała procedura przekazywania i uzgadniania Kart 
Projektu43, która została określona w kolejnych pismach kierowanych 
do Oddziałów. W objętych kontrolą Kartach Projektu dla poszczególnych 
zadań inwestycyjnych, związanych z budową drogi S19, przesłanych przez 
Oddziały GDDKiA do Centrali GDDKiA, nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Karty Projektu zostały sporządzone zgodnie z procedurami wewnętrznymi, 
obowiązującymi w GDDKiA.

W przypadku sześciu zadań (spośród 12), dotyczących realizacji drogi S19, 
planowane terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, ujęte 
w Kartach Projektu (według stanu na 13.07.2018 r.), były późniejsze niż 
określone w PBDK, i tak:

 − poz. 54 PBDK „Budowa drogi S19 gr. państwa–Białystok” – lata realiza-
cji wg PBDK: 2019–2023; przewidywany okres realizacji wg GDDKiA44: 
2020–2025; 

 − poz. 55 PBDK Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów odc. Choroszcz–
Ploski–Chlebczyn – lata realizacji wg PBDK: 2019–2022; przewidywany 
okres realizacji wg GDDKiA: 2020–2024;

 − poz. 57 PBDK Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, gr. woj. mazo-
wieckiego i lubelskiego–Lubartów, w. Lubartów Północ – lata realiza-
cji wg PBDK: 2019–2024; przewidywany okres realizacji wg GDDKiA: 
2020–202445;

41  W praktyce oznaczało to zidentyfikowanie w pierwszej kolejności do dofinansowania unijnych 
projektów, które miały lub będą mieć w najbliższej perspektywie podpisane umowy na realizację 
robót budowlanych oraz w ramach których poniesione zostały znaczne wydatki potencjalnie 
kwalifikowalne, a także których realizacja oraz rozliczenie jest przewidywane do końca 2023 r. 
(tj. do końca okresu, w którym możliwa jest realizacja oraz rozliczenie projektów unijnych 
w perspektywie finansowej 2014–2020).

42  Projekty: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek–w. Lublin 
Węglin, oraz budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów obejmujący dwa odcinki: 
w. Sokołów Młp. Północ–Stobierna oraz Świlcza–w. Rzeszów Południe.

43  Karty projektu sporządzone zostały dla każdego odcinka inwestycyjnego. Dokumenty 
te stanowią źródło danych na temat zadania inwestycyjnego; w szczególności o jego zakresie 
rzeczowym, harmonogramie przygotowania i realizacji oraz poniesionych i planowanych 
wydatkach na przygotowanie i realizację projektu. Dane zawarte w Kartach Projektu stanowią 
podstawę do: przekazywania informacji do właściwego Ministerstwa ds. Transportu, celem 
wprowadzenia danych w ramach tworzonych, aktualizowanych dokumentów programowych; 
monitoringu wydatków w ramach obowiązujących limitów KFD ustalonych w programach 
wieloletnich pn. Program Budowy Dróg Krajowych; opracowania projektów planów/zmian 
planów KFD; opracowania sprawozdania do właściwego Ministerstwa ds. Transportu, Ministra 
Finansów dotyczącego prognozy wydatków KFD oraz kwot prefinansowania w układzie 
programu wieloletniego; uzgodnienia harmonogramów do wniosków o płatność UE; uzgodnienia 
miesięcznego zapotrzebowania do BGK zgodnie z Porozumieniem z BGK; uzgodnienia Programów 
Inwestycyjnych/Inwestycji; opracowania sprawozdań, analiz i informacji.

44  Daty ujęte w Kartach Projektu.
45  W przypadku zadania ujętego w poz. 57 – według danych GDDKiA wynika prawdopodobnie 

z omyłki pisarskiej w tekście PBDK.

Karty Projektu
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 − poz. 60 PBDK Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. Lublin–koniec 
obw. Kraśnika – lata realizacji wg PBDK: 2017–2021; przewidywany 
okres realizacji wg GDDKiA: 2018–2021;

 − poz. 61 PBDK Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów odc. koniec obw. Kra-
śnika–w. Sokołów Młp. Północ – lata realizacji wg PBDK: 2017–2021; 
przewidywany okres realizacji wg GDDKiA: 2017–2022;

 − poz. 64 PBDK Budowa drogi S19 Rzeszów–Barwinek, odc. w. Rzeszów 
Południe (bez węzła)–w. Babica (z węzłem) – lata realizacji wg PBDK: 
2019–2023; przewidywany okres realizacji wg GDDKiA: 2020–2024. 

Rozbieżności dotyczące okresu realizacji tych zadań inwestycyjnych wyni-
kały w szczególności:
a)  w przypadku zadań ujętych w poz.: 54, 55 i 64 – z przesunięcia zakoń-

czenia procesu przygotowawczego, w tym:
 � dla zadania z poz. 54: 

 − powiązania tego zadania z przejściem granicznym z Białorusią 
w Kuźnicy i koniecznością wypracowania ze służbami granicz-
nymi właściwych rozwiązań eliminujących kolejki na istnieją-
cej DK19; 

 − konieczności opracowania dodatkowego korytarza przebiegu 
S19 po starym śladzie (z Sokółki do Białegostoku a nie do Kory-
cina), co spowoduje opóźnienie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach;

 − nieznanym, do czasu wydania tej decyzji (kwiecień 2020 r.), 
przebiegiem S19, który wstrzymuje wszelkie decyzje dotyczące 
uruchomienia opracowania dalszych etapów;

 � dla zadania z poz. 55:
 − aktywności komitetów protestacyjnych na etapie opracowania 

STEŚ oraz – z uwagi na potencjalne protesty – wydłużonej pro-
cedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(do 10 m-cy od złożenia wniosku); 

 � dla zadania z poz. 64: 
 − zlecenia dodatkowych badań geologicznych i geofizycznych 

dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich, 
co wiąże się z przedłużeniem czasu opracowania KP;

b)  w przypadku zadań ujętych w poz.: 60 i 61 – z przedłużającej się pro-
cedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót, w tym z uwagi 
na zmianę wzorcowych dokumentów przetargowych (Programu Funk-
cjonalno-Użytkowego i Warunków Szczególnych Kontraktu, długotrwałej 
procedury uzgadniania wzorcowej umowy na roboty), dużej liczby pytań 
złożonych przez oferentów na etapie postępowania przetargowego, 
odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej;

Pomimo różnic z terminami przewidzianymi dla poszczególnych zadań 
inwestycyjnych ujętych w PBDK Planowane daty realizacji, ujęte w Kartach 
Projektu, nie wykraczały poza terminy obowiązywania tego programu.
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W GDDKiA przyjęto uregulowania wewnętrzne46, określające przypadki, 
w których dokumentacja Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowisko-
wego i Koncepcji Programowej podlega opisanej w tych zarządzeniach 
ocenie na posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 
Do 31 sierpnia 2018 r. odbyły się posiedzenia KOPI, na których dokonano 
oceny dokumentacji:

 − STEŚ dla wszystkich odcinków, dla których było wymagane jej sporzą-
dzenie47.

 − KP dla wszystkich odcinków, dla których było wymagane jej sporządzenie48.

5.3.2. Oddziały GDDKIA
W dwóch skontrolowanych jednostkach, tj. w Oddziale w Rzeszowie 
i w Białymstoku dyrektorzy poinformowali o występujących niedoborach 
kadrowych w komórkach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację 
inwestycji. 

W ocenie Dyrektora Oddziału w Rzeszowie, liczba pracowników w tych 
komórkach organizacyjnych jest niewystarczająca, aby zrealizować zadania 
nałożone na Oddział. Pomimo składanych w tej sprawie wniosków, sytuacja 
nie poprawiła się49. Natomiast w Oddziale w Białymstoku kierownik jed-
nostki kontrolowanej oszacował, że dla zapewnienia terminowej realizacji 
zadań inwestycyjnych konieczne jest wzmocnienie o 36 etatów obsady 
kadrowej w kluczowych komórkach organizacyjnych, związanych z przy-
gotowaniem i realizacją inwestycji. Przeprowadzane w latach 2013–2018 
rekrutacje jedynie w przypadku około połowy postępowań zakończyły 
się zdobyciem pracowników. W oddziale w Lublinie, w ocenie kierownika 
jednostki, obsada pracowników była odpowiednia do nałożonych zadań.

Do czasu kontroli NIK w Oddziale GDDKiA w Białymstoku stopień zaawan-
sowania przygotowań do realizacji inwestycji budowy drogi S19 na terenie 
województwa podlaskiego nie wymagał powołania Kierowników Projektu 
i Zespołów Kierownika Projektu. Natomiast w Oddziałach w Rzeszowie 
i Lublinie powoływano na te stanowiska osoby, które spełniały wymogi 
określone w Procedurach beneficjenta projektów realizowanych w ramach 
POIiŚ 2014–2020.

46  Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01.03.2011 r. 
w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych; Zarządzenie nr 15 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01.03.2011 r. w sprawie Zespołów Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 
Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych] Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych; Zarządzenie nr 28 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

47  28 z 35 odcinków.
48  15 z 35 odcinków.
49  w latach 2017–2018 Dyrektor Oddziału wystosował pięć pism do Generalnego Dyrektora 

wnioskując o zwiększenie ilości pracowników określonych specjalności o 14 osób, niezbędnych 
do realizacji nałożonych zadań.

Ocena dokumentacji 
przez KOPI

Przygotowanie 
organizacyjne Oddziałów

Powoływanie 
Kierowników Projektu
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Jednostki prawidłowo realizowały przepisy Rozporządzenia ws. 
inwestycji, dotyczące opracowywania i uzgadniania Programów Inwe-
stycyjnych oraz aneksów do tych Programów. W Programach inwestycji, 
w uzasadnieniach celowości inwestycji wykazywano zwiększające się 
natężenia ruchu samochodowego, konieczność zapewnienia bezpośred-
niego połączenia z głównymi ośrodkami gospodarczymi kraju z państwami 
leżącymi na południu Europy oraz koniecznością redukcji negatywnego 
oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie, w oparciu o PBDK na lata 2014–2023 
opracowano trzy Programy inwestycji50 i dwa Programy inwestycyjne51 
budowy drogi ekspresowej S19. Konieczność sporządzania aneksów 
wynikała ze zmiany długości odcinka budowanej drogi, wprowadzania 
(w związku z wejściem w życie PBDK 2014–2023, wg którego należało 
kontynuować prace przygotowawcze dla tego odcinka S19) kosztów 
związanych z uruchamianiem postępowań przetargowych na wykonanie 
Koncepcji Programowej oraz wzrostu kosztów jej wykonania.

W Oddziale GDDKiA w Lublinie, w ramach przygotowania do budowy 
drogi ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego, opracowano 
cztery Programy Inwestycji i jeden Program Inwestycyjny, które obejmowały 
łącznie 189,84 km tej drogi. Opracowano także jeden Program inwestycji 
(32,4 km), dotyczący terenu województwa mazowieckiego, powierzony 
do realizacji temu Oddziałowi na podstawie zarządzenia nr 33 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: Generalny Dyrektor DKiA) 
z dnia 28 września 2017 r. Wprowadzane do Programów inwestycji i Pro-
gramów inwestycyjnych zmiany wynikały: ze zwiększonych kosztów prac 
przygotowawczych (np.: projektowych, archeologicznych), wydłużenia ter-
minów realizacji poszczególnych odcinków, zmiany zakresów rzeczowych 
zadań (np. długości budowanych odcinków), przesunięć limitów środków 
finansowych. Zmiany te znajdowały odzwierciedlenie w pięciu poddanych 
badaniu Kartach Projektów52.

Oddział w Białymstoku miał opracowane Programy Inwestycji, uzgod-
nione z właściwym ministrem, na wszystkie planowane do realizacji 
na terenie województwa podlaskiego odcinki drogi S19. W dokumentach 
tych nie wprowadzano zmian.

50  Przyczyny braku opracowania Programów inwestycji dla dwóch zadań zostały opisane w punkcie 
5.2 Nadzór ministra właściwego do spraw transportu nad przygotowaniem i realizacją zadań 
dotyczących budowy drogi S19.

51  Programy Inwestycyjne stopniowo zastępowane są przez Programy inwestycji. Z chwilą 
wejścia w życie Zarządzenia Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
15 grudnia 2017 r. w sprawie przygotowywania i uzgadniania Programów Inwestycji dla zadań 
inwestycyjnych została anulowana Procedura dotycząca uzgadniania Programów Inwestycyjnych 
dla zadań inwestycyjnych finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego. Od tego momentu 
wcześniej opracowane Programy Inwestycyjne nie podlegały aktualizacji, natomiast ustalanie 
wartości kosztorysowej lub ewentualne jej zmiany, jak tez zmiany dotyczące zakresu rzeczowego 
inwestycji wymagają Aneksów do Programów inwestycji. Tym samym, docelowo Programy 
inwestycji stopniowo zastępują Programy Inwestycyjne i obejmują zarówno wydatki z budżetu 
państwa jak i środki KFD oraz cały okres przygotowania i realizacji inwestycji.

52  Karta projektu stanowi załącznik do Programu Inwestycji dla procesu przygotowawczego 
i realizacji (rozdział 2 pkt 4 ust. 3) zarządzenia Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przygotowywania i uzgadniania Programów 
Inwestycji dla zadań inwestycyjnych.

Programy Inwestycji 
i Karty Projektu
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Oddziały opracowywały dokumenty STEŚ, STEŚ II Etap oraz STEŚ-R 
zgodnie z wewnętrznymi procedurami określonymi w zarządzeniach 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dokumenty 
te zostały przyjęte, zatwierdzonymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad, uchwałami KOPI. W trakcie opracowywania tej doku-
mentacji prowadzono konsultacje społeczne oraz zapewniono możliwość 
czynnego udziału i przedstawiania opinii i wniosków władzom samorzą-
dowym w trakcie posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Infografika nr 2 
Faza realizacji poszczególnych zadań w ramach budowy drogi S19

– liczba odcinków

– brak odcinków w danej fazie realizacji

– liczba odcinków w danej fazie realizacji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GDDKiA.

W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie wykonano opracowania STEŚ Etap 
II dla wszystkich odcinków poza odcinkiem w. Świlcza–w. Rzeszów Płd., 
ponieważ prace przygotowawcze, dotyczące analizy przebiegu drogi na tym 
odcinku, zostały przeprowadzone przed wejściem w życie Zarządzenia 
Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listo-
pada 2005 r. W harmonogramach przygotowania i realizacji inwestycji nie 
określano jednoznacznie terminów opracowania STEŚ Etap II. Określano 
jedynie krańcowe terminy uzyskania DŚU i niezbędnych materiałów do jej 
uzyskania. Wszystkie DŚU zostały uzyskane w terminach określonych 
w harmonogramach przygotowania i realizacji inwestycji.

W Oddziale GDDKiA w Lublinie, w latach 2009–2012, dla trzech odcin-
ków drogi ekspresowej S19 opracowano STEŚ Etap II53. W czasie kontroli 
NIK, w trakcie opracowania było STEŚ-R dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

53  STEŚ Etap II na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – koniec 
I etapu obwodnicy Lubartowa; STEŚ Etap II na odcinku koniec obwodnicy Lublina – granica 
województwa lubelskiego i podkarpackiego (z wyłączeniem odcinka obwodnicy Kraśnika 
oraz obwodnicy Janowa Lubelskiego); STEŚ–ETAP II „Budowy drogi ekspresowej S19 granica 
państwa–Białystok–Lublin–Nisko–Rzeszów–Barwinek–granica państwa na odcinku granica woj. 
lubelskiego i podkarpackiego–Nisko, tj. do węzła „Zapacz” na skrzyżowaniu z projektowaną 
drogą ekspresową S74 (bez tego węzła)”.

Opracowanie  
STEŚ i STEŚ-R
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drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego–Łosice–granica 
woj. lubelskiego”. Czas jego opracowania określony w umowie wykraczał 
poza okres trwania czynności kontrolnych.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku, zgodnie z przyjętymi harmono-
gramami termin przekazania przez Wykonawcę Studium Techniczno- 
-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z elementami Koncepcji Progra-
mowej), po uwzględnieniu uwag ZOPI i KOPI dla czerech odcinków drogi 
S1954, określony został na rok 2019, tj. na okres wykraczający poza termin 
zakończenia kontroli. Dla odcinków Korycin–Knyszyn, Knyszyn–Dobrzy-
niewo Duże, Dobrzyniewo Duże–Białystok Zachód, Oddział uzyskał decy-
zję środowiskową wydaną 21 grudnia 2015 r. (która stała się ostateczna: 
3 lutego 2016 r.), jednak prace przygotowawcze dla realizacji tego odcinka 
zostały wstrzymane do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla odcinka Sokółka–Korycin.

Skontrolowane jednostki prawidłowo realizowały zadania dotyczące 
opracowywania Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) – nie 
stwierdzono przypadków, w których rozpoczęcie postępowania prze-
targowego zostało opóźnione z uwagi na nieopracowanie lub opóź-
nienie w opracowaniu tego dokumentu55. Sporządzone dla odcinków 
drogi ekspresowej S19 PFU sprawdzane były przez Oddziały i uzgadniane 
przez Centralę GDDKiA. PFU były sporządzone zgodnie z Wzorcowym Pro-
gramem Funkcjonalno-Użytkowym V.2014.5, a na wprowadzone zmiany 
Oddział uzyskał zgodę Generalnego Dyrektora56.

W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie opracowano PFU dla ośmiu odcinków 
drogi S19: od Lasy Janowskie do m. Stobierna (siedem odcinków) oraz dla 
odcinka Świlcza–Rzeszów Płd. Nie opracowano natomiast, PFU dla sześciu 
odcinków od Rzeszów Płd. do Barwinka oraz dla Sokołów Młp.–Jasionka 
(II etap), ze względu na zaawansowanie prac przygotowawczych, które 
były na etapie realizacji umów na Koncepcje programowe57. Dla odcinka 
Sokołów Młp. Płn.–Jasionka (II etap) ostateczna data nie została ustalona, 
ponieważ Oddział nie dysponował zatwierdzonym Programem Inwestycji58. 

54  Kuźnica–w. Sokółka: 31 maja 2019 r., Sokółka–w. Korycin: 6 listopada 2019 r., Białystok Zachód 
–Ploski: 2 styczeń 2019 r., Ploski–Chlebczyn: 15 kwietnia 2019 r.

55  PFU są wykonywane w oparciu o koncepcję programową i stanowią element Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. PFU musi zostać opracowany najpóźniej do dnia ogłoszenia 
przetargu (w przypadku postępowania jednoetapowego) lub do dnia zaproszenia do złożenia 
ofert (w przypadku postępowania dwustopniowego).

56  W GDDKiA obowiązywała wewnętrzna procedura uzgadniania i opiniowania sporządzonych 
w Oddziałach PFU przez poszczególne Departamenty GDDKiA, wprowadzona Zarządzeniem 
nr 115 Generalnego Dyrektora z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. 
Obligatoryjnie stosowany był wzorcowy PFU, opracowany przez zespół ds. PFU z dnia 11 marca 
2011 r.

57  Koncepcja programowa stanowi materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji właściwego 
organu o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi. Jest 
uszczegółowieniem rozwiązań technicznych, przedstawieniem wariantowo: niwelety; węzłów, 
skrzyżowań; obiektów inżynierskich; układu dróg poprzecznych, dróg zapewniających dojazd 
do działek itp.

58  Przewiduje się opracowanie PFU dla tego odcinka w II kwartale 2021 r.

Opracowanie 
Programów 
Funkcjonalno- 
-Użytkowych
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W Oddziale GDDKiA w Lublinie opracowano PFU dla sześciu odcinków 
realizacyjnych budowy drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów: odcinek 
Lublin–koniec obwodnica Kraśnika (dla trzech odcinków realizacyjnych) 
oraz odcinek koniec obwodnicy Kraśnika-węzeł „Sokołów Młp. Północ” 
(dla trzech odcinków). Dla zadania Budowa drogi ekspresowej S19 
na obwodnicy Lublina. nie opracowywano PFU, gdyż opracowano kom-
pletną dokumentację projektową, a zadanie realizowano w systemie Buduj. 
Stwierdzono, że w PFU opracowanych dla sześciu odcinków realizacyjnych 
budowy drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów (trzech dla odcinków 
w części Lublin–koniec obwodnica Kraśnika i trzech dla odcinków w części 
koniec obwodnicy Kraśnika-węzeł „Sokołów Młp. Północ), nie zamiesz-
czono imion i nazwisk osób (pracowników Oddziału) opracowujących 
te dokumenty”.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku, z uwagi na nierozstrzygnięty 
przebieg drogi S19, do czasu zakończenia kontroli nie zostały opracowane 
programy funkcjonalno-użytkowe opisujące zamówienie, którego przed-
miotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
budowy drogi S19 na terenie województwa podlaskiego.

Na skutek niezgodnych – w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej– z obo-
wiązującym prawem działań dotyczących postępowań przetargowych, 
GDDKiA była zobowiązywana do usunięcia stwierdzonych błędów, jak 
również ponosiła na rzecz odwołującego zasądzone dodatkowe koszty. 

Oddział GDDKiA w Rzeszowie przeprowadził 25 postępowań przetar-
gowych, w trakcie których wpłynęły 22 odwołania, w wyniku których 
20 postępowań zostało przedłużonych od 13 do 46 dni. W trakcie kontroli, 
w trzech przypadkach, postępowania odwoławcze były w toku. Analizą 
objęto próbę czterech zakończonych postępowań przetargowych, które 
na skutek złożenia środków odwoławczych zostały przedłużone o 46 dni, 
36 dni i dwa postępowania o 28 dni. Łącznie, w analizowanych postępo-
waniach złożono siedem odwołań. KIO w trzech przypadkach oddaliła 
odwołanie, w dwóch przypadkach umorzyła postępowanie odwoławcze 
i w dwóch przypadkach odwołania uwzględniła. W żadnym z przypadków 
nie wniesiono skargi do Sądu Okręgowego na orzeczenia KIO. W wydanych 
wyrokach KIO: 59

 − w obu przypadkach nakazała zamawiającemu dokonanie zmian w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia60,

 − w jednym zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu,
 − w obu przypadkach zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołujące-

go kwotę po 18 600 zł, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego 
poniesione z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania oraz kosztów stro-
ny w postaci wynagrodzenia pełnomocnika.

Wydłużenie czasu trwania postępowań nie powodowało wydłużenia termi-
nów realizacji zadań określonych w harmonogramach.

59  O których mowa w dziale VI Środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych.
60  O której mowa w art. 36 ust. 1. Prawa zamówień publicznych.

Postępowania 
przetargowe  

– wpływ zastosowania 
środków ochrony 
prawnej59 na czas 

trwania postępowania 
przetargowego
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W Oddziale GDDKiA w Lublinie, w latach objętych kontrolą, w ramach 
postępowań przetargowych związanych z budową drogi S19, przeprowa-
dzonych w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, podpisano 
21 umów. Kontrola czterech postępowań przetargowych wykazała, 
że zostały przeprowadzone rzetelnie. Ich uczestnicy nie korzystali ze środ-
ków ochrony prawnej określonych w Prawie zamówień publicznych. 
Zamawiający nie był też zobligowany do powtarzania czynności na pod-
stawie informacji wykonawców o ewentualnych czynnościach bezprawnie 
podjętych lub zaniechanych.

W celu lepszego dopasowania zakresu zadań do zasobów poszczególnych 
oddziałów oraz dużego obciążenia Wydziału Zamówień Publicznych 
Oddziału w Lublinie, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
powierzył przeprowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicz-
nego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów” dwóm 
innym jednostkom organizacyjnym GDDKiA, tj.: Oddziałowi w Łodzi–dla 
odcinka koniec obwodnicy Kraśnika–węzeł Sokołów Młp. Północ, Oddzia-
łowi w Kielcach–dla odcinka Lublin–koniec obwodnicy Kraśnika.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku, w związku z przygotowaniem 
do realizacji inwestycji budowy drogi S19 na terenie województwa podla-
skiego, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w ramach któ-
rych ubiegający się o udzielenie zamówienia nie wykorzystywali środków 
ochrony prawnej.

W skontrolowanych jednostkach nie stwierdzono nieprawidłowości 
w procesie uzyskania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. 

Oddział GDDKiA w Rzeszowie uzyskał cztery decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach (DŚU)61 dla 13 z 14 odcinków drogi. W jednym przy-
padku, w Programie Inwestycji uzyskanie DŚU zaplanowano w terminie 
od maja 2018 r. do stycznia 2020 r. Cztery zakończone postępowania 
o wydanie DŚU trwały: 168, 348, 58962 i 1470 dni. Organ prowadzący postę-
powanie, w jednym przypadku (168 dni) nie wzywał Wnioskodawcy o uzu-
pełnienie wniosku, w pozostałych trzech przypadkach organy wystosowały 
16 pism zawierających uwagi i zastrzeżenia do wniosków oraz wezwania 
do jego uzupełnienia. Ustalenia kontroli wskazują na następujące przyczyny 
długiego czasu trwania postępowań:

 − postępowanie o wydanie DŚU dla odcinków od granicy województwa 
do Sokołowa Młp., które trwało 348 dni, dotyczyło drogi ekspresowej 
o długości ok. 52 km, wraz z ośmioma węzłami, kilkudziesięcioma obiek-
tami inżynierskimi oraz sieciami infrastruktury technicznej wymagają-
cymi uzyskania DŚU. Przedłużanie postępowania spowodowane było:

 � rozpatrywaniem ośmiu wariantów przebiegu drogi,

61  O której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

62  Postępowanie o wydanie DŚU dla odcinka Sokołów Młp.–Stobierna, które trwało 589 dni było 
przedmiotem kontroli Delegatury NIK w Rzeszowie. W wystąpieniu pokontrolnym NIK znak LRZ-
4114/1/09, S-09/001 z dnia 31 marca 2009 r. oceniono pozytywnie działania Oddziału jako Inwestora.

Oceny oddziaływania  
na środowisko
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 � kolidowaniem wariantów przebiegu drogi z łącznie 16 obszarami 
chronionymi i projektowanymi,

 � prowadzeniem przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
(RDOŚ63) analiz, które obejmowały bardzo duży obszar sąsiadujący 
z poszczególnymi wariantami przebiegu drogi (ok. 2.080 ha dla każ-
dego wariantu),

 � wezwaniem RDOŚ o uzupełnienie wniosku, w którym sformułowano 
78 pytań dotyczących różnorodnej tematyki; zdaniem GDDKiA wyni-
kały one z oceny RDOŚ w sprawie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko, wynikającej z ówczesnego doświadczenia i przekonania RDOŚ 
na temat preferowanych wówczas trendów i tzw. dobrych praktyk 
dotyczących ochrony środowiska, które w ocenie GDDKiA nie stano-
wiły przepisów prawa czy też obowiązujących w GDDKiA procedur,

 � koniecznością dwukrotnej zmiany wniosku o wydanie DŚU w związku 
z pojawiającymi się w trakcie postępowania konfliktami społeczny-
mi (postulaty władz samorządowych), dotyczącymi przebiegu dro-
gi, w wyniku których po przeprowadzeniu szeregu analiz zmienio-
no rekomendowany przez Inwestora wariant przebiegu drogi oraz 
z powodu zmian przepisów prawnych i zaakceptowaniem przez Radę 
Ministrów uzupełnienia sieci Natura 200064 o obszar Enklawy Pusz-
czy Sandomierskiej.

 − postępowanie o wydanie DŚU dla odcinków od Rzeszów Płd. do Bar-
winka, które trwało 1470 dni, dotyczyło inwestycji o ponadprzeciętnym 
zakresie, tj. drogi ekspresowej o długości ok. 85 km, wraz z ośmioma 
węzłami, ponad stoma obiektami inżynierskimi (w tym cztery tunele) 
oraz sieciami infrastruktury technicznej wymagającymi uzyskania DŚU. 
Raport o oddziaływaniu na środowisko (ROOŚ65) obejmował 720 stron, 
25 załączników i 17 rodzajów map tematycznych. Wszystkie warian-
ty drogi przebiegały przez obszary cenne przyrodniczo i kolidowały, 
w zależności od wariantu, w sumie z 26 obszarami Natura 2000, parka-
mi krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu i rezerwatami. 
Praktycznie na całym odcinku od Dukli do Barwinka droga przebiega 
przez nachodzące na siebie obszary Natura 2000 i trudno było uniknąć 
kolizji interesów. Jako główne przyczyny długotrwałego okresu uzyski-
wania DŚU GDDKiA wskazała:

 � zakres planowanej inwestycji: 85 km drogi przebiegającej w przewa-
żającej części na terenach podlegających ochronie, w tym kilkadzie-
siąt kilometrów na obszarach Natura 2000,

63   O którym mowa w art. 57 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie.

64  Obszar Natura 2000 – rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające znaczenie dla 
Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

65  O którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.
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 � ponadprzeciętne i nieznajdujące podstaw w ówczesnych i dzisiejszych 
przepisach prawa wymagania dotyczące zakresu ROOŚ66 i przepro-
wadzonych inwentaryzacji przyrodniczych.

Do wydanej DŚU zostało złożonych pięć odwołań (cztery przez osoby 
fizyczne i jedno przez organizację ekologiczną). Organ odwoławczy 
uwzględnił wyjaśnienia GDDKiA i nie uznał zasadności podniesionych 
zarzutów.

Oddział GDDKiA w Lublinie posiadał trzy decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach, obejmujące pięć z sześciu zadań i 12 z 15 odcinków 
realizacyjnych składających się na budowę drogi ekspresowej S19 na tere-
nie województwa lubelskiego. Decyzje uzyskano przed ustanowieniem 
PBDK na lata 2014–2023, tj.:

 − decyzję z 20 marca 2009 r., uzyskano po upływie 14,7 miesiąca od zło-
żenia wniosku (4 stycznia 2008 r.). i dotyczyło to zadania inwestycyjne-
go pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów na obwodnicy 
Lublina. Decyzja GDOŚ stała się ostateczna 2 listopada 2009 r.;

 − decyzję z 19 października 2012 r., uzyskano po upływie 15,7 miesiąca 
od złożenia wniosku (7 lipca 2011 r.), dla dwóch zadań inwestycyjnych:

 � Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok–Lubartów odc. gr. woj. mazo-
wieckiego i lubelskiego – Lubartów w. Lubartów Północ,

 � Budowa S19 Lublin–Lubartów odc. w. Lubartów Północ–Lublin 
(w. Lubartów). 

Decyzja RDOŚ stała się prawomocna (ostateczna) 8 lipca 2015 r. Na czas 
trwania postępowania wpływ miały także odwołania właścicieli 
nieruchomości. Zmieniona część decyzji GDOŚ dotyczyła nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w ramach postępowania o wydanie ZRID, z uwzględnieniem 
kwestii akustycznych i emisji wibracji, a także wygrodzenia placu 
budowy ekranami tymczasowymi pełnym;

 − Decyzję z 17 grudnia 2013 r., uzyskano po 26,6 miesiąca od złożenia 
wniosku (12 października 2011 r., uzupełnionego 8 maja 2013 r.), dla 
dwóch zadań:

 � Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. w. „Lublin Węglin” 
– koniec obwodnicy Kraśnika67;

 � Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. koniec obwodnicy  
Kraśnika – Lasy Janowskie68.

Decyzja ta nie była już zmieniana i uprawomocniła się 1 lutego 2014 r. 
Szczególnie długi okres, jaki upłynął od złożenia wniosku do uzyska-
nia tej decyzji, wynikał także z czasochłonnej oceny RDOŚ obszernego 
Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport obejmo-

66  O którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

67  Obejmującego trzy odcinki realizacyjne: (1) Lublin (w. „Lublin Węglin”)–w. „Niedrzwica Duża”, 
(2) w. „Niedrzwica Duża”–Kraśnik (w. Kraśnik Północ), (3) Obwodnica m. Kraśnik (w. „Kraśnik 
Północ–w. „Kraśnik Południe”).

68  obejmującego trzy odcinki realizacyjne: (1) Kraśnik (w. „Kraśnik Południe”)–Janów Lubelski 
(w. Janów Lub. Północ”), (2) Obwodnica m. Janów Lubelski (w. Janów Lub. Północ”)–w. „Janów 
Lub. Południe”), (3) Janów Lubelski (w. „Janów Lub. Południe”)–gr. woj. (w. „Lasy Janowskie”).
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wał analizę 13 wariantów planowej drogi ekspresowej S19 o długości 
ok. 70–80 km (w zależności od wariantu), których trasa przebiegała 
przez tereny o diametralnie różnych sposobach zagospodarowania 
i o różnych wrażliwościach przyrodniczych i środowiskowych – w tym 
Obszary Natura 2000. Wpływ miały również uwagi mieszkańców zgło-
szone w ramach prowadzonego przez RDOŚ postępowania z udziałem 
społeczeństwa oraz konieczność zmiany wariantu rekomendowanego 
do realizacji z alternatywnym przebiegiem trasy.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku, w przypadku jednego odcinka 
(Dobrzyniewo Duże–Białystok), decyzja o środowiskowych uwarunko-
waniach wydana została 21 grudnia 2015 r., tj. po upływie roku i sześciu 
dni od złożenia wniosku (15 grudnia 2014 r.). Decyzja stała się ostateczna 
3 lutego 2016 r. i jest ważna do 3 lutego 2022 r.

W przypadku pozostałych odcinków drogi postępowanie nie zostało zakoń-
czone:

 − dla odcinka drogi S19 Kuźnica–Sokółka termin złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został zapla-
nowany na 31 stycznia 2019 r. 

 − dla odcinków drogi S19 Ploski–Chlebczyn oraz Choroszcz–Ploski wnio-
sek został złożony w RDOŚ 5 września 2012 r. 

Oddziały GDDKiA rzetelnie realizowały zadania dotyczące opraco-
wania Koncepcji Programowych. Dokumenty były opracowywane 
w terminach wynikających z harmonogramów. W części uzasadnio-
nych przypadków terminy były przesunięte względem pierwotnych 
planów i uzgodnione z GDDKiA (np. z powodu konieczności wykonania 
dodatkowych czynności przez wykonawcę dokumentacji). Oddziały 
sprawowały stały nadzór nad jakością składanej przez wykonawców 
dokumentacji.
Oddział GDDKiA w Rzeszowie, po uzyskaniu DŚU zapewnił opracowa-
nie KoPr dla 13 z 14 realizowanych odcinków i pododcinków drogi S19. 
W jednym przypadku69 Oddział został zwolniony przez KOPI z opracowania 
KoPr. Trzy KoPr dla siedmiu odcinków i pododcinków S1970 opracowano 
w terminach ustalonych w harmonogramach. W pozostałych przypadkach 
przesunięcia terminów ostatecznego opracowania dokumentów były 
uzgodnione z Oddziałem GDDKiA i uzasadnione głównie koniecznością 
wykonania dodatkowych prac (np. opracowań zamiennych dokumentacji 
geologiczno-inżynierskich, korekty przebiegu trasy w związku z wnioskiem 
władz samorządowych) lub wydłużeniem okresu oceny dokumentacji. Dla 
pięciu odcinków – od Rzeszów Płd. do Barwinka – KoPr były w trakcie reali-
zacji – w czterech przypadkach terminy opracowania wynikające z umów 
upłyną w latach 2019–2020, a w jednym przypadku pierwotny termin 
wykonania opracowań zamiennych oraz kompletnej KoPr przesunięto 
z 10 września 2018 r. na 13 lutego 2019 r.

69  Sokołów Młp.–Stobiema.
70  Dla odcinków: 1) od granicy województwa do w. Zapacz, 2) w. Zapacz–w. Rudnik, 3) w. Rudnik 

–w. Nisko Pd., 4) Nisko Pd.–w. Podgórze, 5) w. Podgórze–w. Kamień, 6) w. Kamień–w. Sokołów 
Młp., 7) w, Świlcza–w. Rzeszów Płd.

Opracowanie Koncepcji 
Programowych (KoPr)
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W Oddziale GDDKiA w Lublinie, dla wszystkich 12 odcinków realizacyjnych 
budowanej drogi ekspresowej S19, na które uzyskano decyzje o uwarunko-
waniach środowiskowych, KoPr były opracowane w terminach określonych 
w Programach Inwestycji i zaktualizowanych w Kartach Projektu. Koncepcje 
te opracowano przed uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowisko-
wych71, przy czym dla dwóch odcinków zostały one opracowane jeszcze 
w latach 2001–200272, tj. przed zmianą przepisów i kompetencji organów, 
które dotyczą ochrony środowiska73. Po uzyskaniu ostateczności decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, Oddział zlecił 
opracowanie kolejnych KoPr. Na dzień zakończenia kontroli NIK, Oddział miał 
aktualne KoPr dla sześciu z 14 odcinków S19, które przydzielono kontrolowa-
nej jednostce, a które jeszcze nie zostały zrealizowane, a dla ośmiu były one 
w toku opracowania, w tym dla jednego w ramach STEŚ-R74.

Ponowne zlecenie wykonania takich opracowań wynikało z potrzeby 
dostosowania archiwalnych KoPr do wymogów, jakie muszą spełniać, aby 
zadania związane z budową drogi ekspresowej S19 mogły być realizowane 
w systemie Projektuj i Buduj75, tj. aby ich zawartość umożliwiła przygoto-
wanie PFU koniecznych dla ogłoszenia przetargów. W szczególności doty-
czyło to opracowań geologicznych, które w archiwalnych KoPr zawierały 
jedynie rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, a dla systemu Projektuj 
i Buduj, już na etapie wykonywania KoPr muszą być opracowane ze szcze-
gółowością jak dla projektu budowlanego76.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku do 28 września 2018 r. nie opraco-
wano KoPr dla odcinków drogi S19, dla których uzyskano decyzje o uwa-
runkowaniach środowiskowych, tj. dla odcinków Korycin–Knyszyn, Kny-
szyn–Dobrzyniewo, Dobrzyniewo–Białystok Zachód, pomimo że decyzje 
te uzyskano 21 grudnia 2015 r. Prace w tym zakresie zostały wstrzymane, 
ponieważ dla poprzedzającego odcinka Sokółka–Korycin procedowany jest 
obecnie dodatkowy wariant nr 5 na odcinku Sokółka–Czarna Białostocka 
–Wasilków–Sochonie–Dobrzyniewo, który w rezultacie może wprowadzić 

71  Zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r., Koncepcję Programową opracowuje się po uzyskaniu 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla wybranego wariantu przebiegu drogi. 
Podobnie stanowiły zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA nr 17/2009 i nr 30/2005.

72  Dotyczyło to Koncepcji Programowych dla: (1) zrealizowanego już odcinka Węzeł „Lublin 
Sławinek” [dawnej Dąbrowica bez węzła)] do węzła „Lublin Węglin” [dawniej „Konopnica” 
(wraz z węzłem)], dla którego Koncepcję Programową przyjęto 30.03.2001 r., a decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano w dniu 20.03.2009 r.; (2) planowanego 
do realizacji jednoodcinkowego zadania w. Lubartów Północ–Lublin (w. Lubartów), dla którego 
Koncepcję Programową przyjęto 30.04.2002 r., a decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
uzyskano w dniu 19.10.2012 r., która stała się ostateczna 8.07.2015 r. Umową z 24.01.2018 r. 
zlecono opracowanie nowej Koncepcji Programowej dla tego zadania. Umowny termin 
opracowania tej Koncepcji przypada w grudniu 2019 r. 

73  Tj. 15.11.2008 r. – wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. 

74  Odcinek granica woj. podlaskiego–Łosice–granica woj. lubelskiego.
75  Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem – żółta książka FIDIC – Dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 
przez wykonawcę.

76  O którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1202 j.t.).
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zmianę przebiegu drogi S19 (na podstawie zmiany rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspreso-
wych77), tj: zamiast obecnego przebiegu podstawowego: Kuźnica – Sokółka 
–Korycin–Knyszyn–Dobrzyniewo–Białystok Zachód może być ustanowiony 
przebieg alternatywny: Kuźnica Sokółka–Czarna Białostocka–Wasilków–
Sochonie–Dobrzyniewo–Białystok Zachód, co wpłynie na ewentualną 
konieczność zmiany procedowania dotychczasowych odcinków S19.

Oddziały rzetelnie zapewniały opracowanie dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej. Pomimo tego, w przypadku Oddziału w Bia-
łymstoku trzeba było zmienić zakres robót z uwagi na ujawnione 
warunki geologiczne, które nie zostały ustalone na etapie badań. 
Oddziały sprawowały nadzór nad prowadzeniem prac geologicznych 
poprzez uzgadnianie Projektów robót geologicznych i opracowywanej 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a także uzyskując od wyko-
nawców Programy zapewnienia jakości78, czy biorąc udział w prowa-
dzonych odwiertach, pobraniu próbek, kontroli sprzętu wiertniczego.

Oddział GDDKiA w Rzeszowie zapewniał opracowanie badań geolo-
giczno-inżynierskich dla przyjętych do realizacji odcinków drogi S19 
poprzez stosowne zapisy w umowach na sporządzenie KoPr. Dokumentacja 
Geologiczno-Inżynierska dla ośmiu odcinków, od granicy województwa 
do Stobiernej i od Świlczy do Lutoryża, sporządzona została na podsta-
wie czterech umów zawartych na wykonanie dokumentacji projektowej, 
na etapie wykonywania KoPr lub projektu budowlanego. Dokumentacja 
Geologiczno-Inżynierska dla pięciu odcinków od Rzeszowa Płd. do Bar-
winka sporządzona zostanie w latach 2019–2020, a w przypadku jednego 
odcinka Rzeszów Płd.–Babica terenowe badania geologiczno-inżynierskie 
zostały już zakończone (termin sporządzenia KoPr wraz z opracowaniami 
geologiczno-inżynierskimi przypadał na 13 lutego 2019 r.).

Oddział GDDKiA w Lublinie zlecił podmiotom zewnętrznym przygoto-
wanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej dla trzech 
z sześciu zadań inwestycyjnych budowanej drogi S19. Dokumentacje 
otrzymał w terminach określonych w umowach. Dla kolejnych trzech zadań 
inwestycyjnych przygotowanie takiej dokumentacji zaplanowano po termi-
nie zakończenia kontroli NIK (pierwszy na marzec 2019 r.).

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku, na etapie realizacji inwestycji pn. 
Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów na obwodnicy Lublina, 
w siedmiu przypadkach trzeba było zmienić zakres robót z uwagi na ujaw-
nione warunki geologiczne, które nie zostały ustalone na etapie badań. 
Pięć z nich nie spowodowało zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy79, 

77  Dz.U. z 2018 r. poz. 741 j.t.
78  Programy zawierały wykaz sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń 

pomiarowych i badawczych przeznaczonych do stosowania przy wykonaniu pomiarów, 
badań i ekspert yz z podaniem: ilości, podstawow ych parametrów technicznych, 
przypisanego zespołu lub osoby; kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
personelu i akredytacje na badania laboratoryjne

79  Polecenie zmiany nr 1 z 2.11.2015 r. – szacunkowa wartość netto zmiany -52 641,60 zł; Polecenie 
zmiany nr 2 z 2.11.2015 r. (-1 168 073,40 zł); Polecenie zmiany nr 3 z 3.11.2015 r. (-691 946,80 zł); 
Polecenie zmiany nr 5 z 11.12.2015 r. (-520 448,70 zł); Polecenie zmiany nr 11 z 5.05.2016 r. (0 zł).

Dokumentacja 
geologiczno-inżynierska
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natomiast w dwóch przypadkach80, w wyniku wykonania koniecznych robót 
dodatkowych, koszty inwestycji wzrosły o 1 497 817 zł. W tych przypad-
kach Oddział nie występował o zwrot kosztów robót dodatkowych na pod-
stawie zapisów umów81, zawartych z wykonawcą, z uwagi na fakt, że nie 
znaleziono przesłanek, które mogły wskazywać, że przyczyną wydania 
poleceń zmian były wady lub nieprawidłowości ujawnione w dokumentacji 
projektowej. W ocenie GDDKiA, rozpoznanie podłoża zostało wykonane 
zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych 
i mostowych GDDKiA oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zatrudnieni przez Oddziały wykonawcy rzetelnie składali wnioski 
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Oddział GDDKiA w Rzeszowie, w okresie objętym kontrolą złożył dwa 
wnioski o wydanie ZRID dla odcinków: Sokołów Młp. Płn.–Stobierna (wnio-
sek złożony 27 listopada 2014 r.) oraz Świlcza–Rzeszów Płd. (wniosek zło-
żony 12 listopada 2014 r.). Kompletne wnioski zostały złożone w terminach 
określonych w Programach Inwestycyjnych oraz umowach na wykonanie 
poszczególnych odcinków.

W Oddziale GDDKiA w Lublinie 30 sierpnia 2018 r. przypadały umowne 
(oraz określone w Karcie Projektu – sierpień 2018 r.) terminy złożenia wnio-
sków o wydanie ZRID dla trzech odcinków realizacyjnych zadania Budowa 
drogi ekspresowej S19 Lublin: Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Lasy 
Janowskie, realizowanego systemem Projektuj i Buduj. W dniach 29 i 30 sierp-
nia 2018 r. wykonawcy tych odcinków złożyli do Wojewody Lubelskiego wnio-
ski o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku pierwsze planowane terminy złoże-
nia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przypadały 
na rok 2021.

Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, była realizowana przez 
działające w Oddziałach Zespoły Oceny Przedsięwzięć Inwestycyj-
nych, według zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, 
że Generalny Dyrektor zatwierdzał wyniki prac ZOPI zgodnie z § 2 ust. 1 
pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie Zespołów Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach GDDKiA.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku i Lublinie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości dotyczących rzetelności wprowadzania danych do Centralnego 
Zasobu Danych. Informacje te były wpisywane na bieżąco i zgodnie ze sta-

80  Polecenie zmiany nr 6 z 17.12.2015 r. (518 737,35 zł); Polecenie zmiany nr 9 z 6.04.2016 r. 
(979 079,86 zł).

81  Według § 11 ust. 8 umowy 30.03.2010 r., Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, 
jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach 
budowlanych i w związku likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach 
budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych 
w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Zgodnie zaś z § 7 ust. 5 umowy 
z 17.04.2013 r., w przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających 
na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby, które będą wskazane w Programie 
Zapewnienia Jakości na koszt Wykonawcy.
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nem zaawansowania prac na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych. 
Natomiast w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie w jednym przypadku stwier-
dzono nieprawidłowe dane dotyczące daty odebrania dokumentacji STEŚ. 
Nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli NIK.

5.4. Prawidłowość wykonywania przez Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad zadań dotyczących realizacji 
i rozliczania robót budowlanych związanych z budową 
drogi S19

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad co do zasady rzetelnie 
realizował zadania dotyczące realizacji i rozliczania budowy drogi S19. 

5.4.1. Centrala GDDKiA
W GDDKiA powołano opiekuna projektu dla czterech projektów doty-
czących budowy drogi ekspresowej S1982. Opiekunowie projektu zostali 
powołani dla wszystkich czterech projektów przeznaczonych do współfi-
nansowania ze środków UE, we właściwym czasie, tj. najpóźniej z chwilą 
rozpoczęcia prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Generalny dyrektor ustanowił mechanizmy pozwalające na spra-
wowanie stałego i rzetelnego nadzoru nad przygotowaniem 
i realizacją zadań inwestycyjnych. Od kwietnia 2014 r. do września 
2017 r. monitoring odbywał się poprzez system informatyczny Wsparcia 
Przygotowania Inwestycji83. Następnie ten system został zastąpiony 
systemem informatycznym Centralnego Zasobu Danych (CZD)84, w któ-
rym określono zasady jego działania. Jest to narzędzie informatyczne, 
które umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i monitorowanie danych, 
dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego, prowadzonego przez 
GDDKiA na etapach planowania, przygotowania inwestycji, postępowań 
przetargowych oraz realizacji inwestycji drogowych, wymienionych 
w PDBK, bez uwzględnienia zadań z Programu Likwidacji Miejsc Nie-
bezpiecznych. Kontrola NIK wykazała, że dane do tego narzędzia były 
wpisywane rzetelnie i zapewniały Generalnemu Dyrektorowi DKiA aktu-
alną wiedzę na temat stanu przygotowania i realizacji poszczególnych 
inwestycji na drodze S19.

W okresie objętym kontrolą, GDDKiA zidentyfikowała następujące pro-
blemy, które wystąpiły podczas realizacji zadań inwestycyjnych: 

82  Zgodnie z „Procedurami Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla 
GDDKiA POIiŚ” opiekunem projektu jest pracownikiem Wydziału Projektowego w Departamencie 
Projektów Unijnych i Monitoringu. Jest on powoływany pisemnie przez Dyrektora Departamentu 
w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału, najpóźniej z chwilą rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem Wniosku o Dofinansowanie. Opiekun Projektu działa na rzecz optymalnego 
wykorzystania środków przyznanych GDDKiA dla projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

83  Służący początkowo do monitoringu prac przygotowawczych. W następnym roku nastąpiła 
rozbudowa systemu WPI o nowe moduły – „planowanie” oraz „przetargi”, a w czerwcu 2016 r. 
wprowadzono moduł „realizacje”.

84  Wprowadzonym Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
4.09.2017 r.
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 � odcinek w. Lublin Sławinek–w. Lublin Węglin – dokumentacja projekto-
wa wiaduktu kolejowego WK6, pozytywnie zaopiniowana przez PKP PLK 
S.A., zakładała zamknięcie linii kolejowej na okres ok. sześciu miesięcy. 
Mimo tych uzgodnień, PKP PLK S.A. na etapie realizacji robót poinfor-
mowała, że zamknięcie linii kolejowej jest możliwe na okres nie dłuższy 
niż 14 dni. Spowodowało to konieczność zmiany projektu konstrukcyj-
nego i technologicznego obiektu, a także zwiększenie ceny kontrakto-
wej o 2,2 mln zł;

 � odcinek w. Sokołów Młp. Północ–Stobierna – w trakcie realizacji kon-
traktu zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla m. Kielanówka. W efekcie wprowadzenia nowego planu zwiększyła 
się zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie drogi dojazdowej DG2. Z tego 
powodu lokalna społeczność postulowała wykonanie chodnika i oświe-
tlenia wzdłuż drogi DG2, grożąc zablokowaniem inwestycji. W związku 
z tym GDDKiA podjęła decyzję o wykonaniu chodnika, co spowodowało 
zwiększenie kwoty kontraktowej o 984 tys. zł.;

 � odcinek w. Świlcza – Rzeszów Południe – z powodu nieuzyskania kom-
pletu pozwoleń na użytkowanie w terminie określonym w umowie, 
wykonawcy naliczono karę umowną. Wysokość naliczonych kar wynio-
sła 286,4 tys. zł.

5.4.2. Oddziały GDDKiA

Infografika nr 3 

Terminy rozpoczęcia budowy poszczególnych odcinków drogi S19

– liczba odcinków

– brak odcinków w danej fazie realizacji

– liczba odcinków w danej fazie realizacji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GDDKiA.

Realizacja  
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inwestycyjnych



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

36

W okresie objętym kontrolą Oddział GDDKiA w Rzeszowie podpisał 
z wykonawcami sześć umów na realizację projektów inwestycyjnych 
budowy odcinków i pododcinków drogi ekspresowej S1985, w tym cztery 
umowy w systemie „Projektuj i buduj” oraz dwie umowy na kontynuację 
projektowania i budowę.
We wszystkich zawartych umowach pierwszym Kamieniem Milowym86 
było złożenie do właściwego organu administracji publicznej kom-
pletnego wniosku o ZRID. W przypadku pododcinków Lasy Janowskie 
–Zdziary, Zdziary–Rudnik nad Sanem, Rudnik nad Sanem–Nisko Płd. oraz 
Podgórze–Kamień, termin ten został określony na 10 miesięcy od Daty 
Rozpoczęcia (daty podpisania umów z Wykonawcami)87. Dla odcinków 
Sokołów Młp. Płn.–Stobierna oraz Świlcza–Rzeszów Płd. terminy określone 
w umowach zostały dotrzymane.

Do dnia zakończenia kontroli NIK, żadna z kontrolowanych inwestycji nie 
została zakończona. Zarówno odcinek drogi ekspresowej S19 Sokołów 
Młp. Płn.–Stobierna, jak i Świlcza–Rzeszów Płd. zostały oddane do użytku, 
jednakże oba odcinki były na etapie zgłaszania wad i usterek oraz końco-
wych rozliczeń kosztowych. Pododcinki: Lasy Janowskie–Zdziary, Zdziary 
–Rudnik nad Sanem oraz Rudnik nad Sanek–Nisko Płd. były na etapie 
projektowania. 
Wszystkie Kontrakty, dotyczące budowy drogi S19, podpisane i realizo-
wane w okresie objętym kontrolą, zawierały zapisy dotyczące waloryzacji 
wynagrodzenia Wykonawców w przypadku zmiany cen materiałów 
budowlanych (subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu Kon-
traktu). Z tej klauzuli skorzystano w przypadku realizacji dwóch odcinków 
budowy drogi ekspresowej S19, tj. odcinka Sokołów Młp. Płn.–Stobierna, 
oraz odcinka Świlcza–Rzeszów Płd. W obu przypadkach spowodowało 
to obniżenie wynagrodzenia wykonawców odpowiednio o kwotę wydat-
ków – o 829 782,79 zł netto dla odcinka Sokołów Młp. Płn.–Stobierna 
i o 1 099 009,53 zł netto dla odcinka Świlcza–Rzeszów Płd. Z uwagi na fakt, 
że do dnia zakończenia kontroli, żaden z kontrolowanych odcinków drogi 
ekspresowej S19 nie został w pełni rozliczony, tym samych Oddział nie spo-
rządzał rozliczeń określonych w § 16 ust. 1 rozporządzenia ws. inwestycji.

85  Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na pododcinku od węzła „Lasy Janowskie” 
do węzła „Nisko Płd.” z podziałem na trzy zadania:

 Zadanie „A” – od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości 
około 9,3 km – umowa podpisana 18 czerwca 2018 r.,

 Zadanie „B” – od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości 
około 9 km” – umowa podpisana 18 czerwca 2018 r.,

 Zadanie „C” – od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Płd.” (z węzłem) 
o długości około 6 km” – umowa podpisana 18 czerwca 2018 r.;

 „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Płd.” (bez węzła) 
do węzła „Sokołów Młp. Płn.” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie „B” od węzła 
Podgórze (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km” – umowa zawarta 
w dniu 9 sierpnia 2018 r.;

 „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. 
Płn. (bez węzła)–Stobierna” – umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2014 r.;

 „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) 
bez węzła–węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka z węzłem)” – umowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

86  Określony w umowie stopień zaawansowania prac wraz z terminem jego realizacji.
87  Termin ten upływał po zakończeniu czynności kontrolnych w Oddziale.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

37

W Oddziale GDDKiA w Lublinie, do 26 października 2018 r. zawarto 
siedem umów (kontraktów), dotyczących budowy drogi ekspresowej S19. 
Wykonawcy terminowo złożyli projekty budowlane i wnioski o ZRID dla 
wszystkich trzech odcinków realizacyjnych zadania związanego z projekto-
waniem i budową drogi ekspresowej S19 Lublin–Rzeszów, odcinek koniec 
obwodnicy Kraśnika–węzeł Lasy Janowskie88. Uzyskali tym samym, okre-
ślony w Kontrakcie, pierwszy Kamień Milowy. Planowany termin uzyskania 
drugiego Kamienia Milowego, polegającego na sporządzeniu dokumentacji 
wykonawczej, przypadał na 28 lutego 2019 r. Na tym etapie realizacji nie 
zidentyfikowano zagrożeń dla dochowania terminów jej zakończenia.

Do czasu zakończenia kontroli NIK zrealizowano tylko jedno zadanie, 
związane z budową drogi S19, tj. obwodnicę Lublina. Zasadnicze roboty 
budowlane zostały wykonane terminowo. Warunkowe pozwolenie na użyt-
kowanie obwodnicy uzyskano 1 grudnia 2016 r. Natomiast do 24 paździer-
nika 2018 r. nie dokonano ostatecznego odbioru inwestycji89.

We wszystkich kontraktach dotyczących budowy drogi ekspresowej 
S19 zmieniono treść Subklauzuli 13.8 FIDIC, określając, że dla oddania 
wzrostów lub spadków cen robót wartości robót poświadczonych w Przej-
ściowym Świadectwie Płatności będą poddane waloryzacji. Na podstawie 
umów w systemie „Projektuj i Buduj” nie dokonywano waloryzacji wyna-
grodzenia wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych, z uwagi 
na fakt, że inwestycje były na etapie projektowania.

W ramach realizacji umowy na budowę obwodnicy Lublina, Oddział GDDKiA 
w Lublinie częściowo dokonał waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy 
za roboty objęte kontraktem wykonane w Czasie na Ukończenie, co spowo-
dowało obniżenie wynagrodzenia wykonawcy o 886,2 tys. zł netto. Nato-
miast jednocześnie w przypadku tej inwestycji stwierdzono nieprawidło-
wość polegającą na niezwaloryzowaniu wartości robót wykonanych 
w Czasie na Ukończenie90, a rozliczonych po jego upływie. W odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne Dyrektor Oddziału poinformował, że zatrud-
niony Konsultant przystąpi do korygowania poszczególnych Przejściowych 
Świadectw Płatności niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia Kontraktu. NIK 
zwrócił także uwagę na fakt, że Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu 
związanego z budową obwodnicy Lublina trwał już prawie tyle co jego 
realizacja. Termin usunięcia usterek wskazanych w załączniku do Świadec-
twa Przejęcia Robót nr 09/2016, z 16 grudnia 2016 r. został przesunięty 
na 30 czerwca 2017 r. Pierwsze przedłużenie tego terminu nastąpiło 
dopiero 16 października 2017 r., tj. trzy i pół miesiąca po jego upływie, 
a ostatecznie wyznaczono go na 30 czerwca 2018 r. Do 24 października 
2018 r. nie zostało jednak potwierdzone usunięcie usterek dotyczących 

88  Dla pozostałych termin ten nie upływał przed dniem zakończenia kontroli.
89  Wskazane w tej decyzji usterki zostały usunięte w terminie, pozostałe wskazane przez GDDKiA 

O/L podczas odbioru robót miały zostać usunięte do dnia 30.06.2017 r. Pomimo że termin ten 
był kilkukrotnie przedłużany, a ostatecznie został wyznaczony na dzień 30.06.2018 r. Do dnia 
24.10.2018 r. nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie akceptacji izolacji wbudowanych pętli 
indukcyjnych związanych z systemem zarządzania ruchem.

90  Zgodnie z Subklauzulą 13.8 Warunków Szczególnych Kontraktu dla oddania wzrostu lub spadku 
cen, tylko wartości robót nieukończonych w Czasie na Ukończenie, nie podlegały waloryzacji.
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systemu zarządzania ruchem, co uniemożliwia Inżynierowi Kontraktu 
wystawienie Świadectwa Wykonania, które stanowi podstawę ostatecz-
nego rozliczenia. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Dyrektor 
Oddziału poinformował, że 6 listopada 2018 r. dokonano ostatecznego 
odbioru tego kontraktu, a 8 listopada 2018 r. Inżynier Kontraktu wystawił 
Świadectwo wykonania. W odniesieniu do tej inwestycji stwierdzono także, 
iż w Przejściowych Świadectwach Płatności nie wprowadzono korekty 
obmiarów w pozycjach, dla których ich dokonano. Dotyczyło to pozycji 
skorygowanych Poleceniami zmian, w wyniku których nastąpiło zaniecha-
nie robót i wyłączenie tych pozycji z robót podstawowych. W odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne Dyrektor Oddziału poinformował, że Konsul-
tant, w związku ze skierowanym pismem, zobowiązał się do wykonania 
stosownych korekt do końca 2018 r.

W związku z niezakończeniem finansowania żadnego z zadań inwestycyj-
nych związanych z budową drogi ekspresowej S19, Oddział nie sporządzał 
jeszcze rozliczeń, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1–4 rozporządzenia 
ws. inwestycji.

W Oddziale GDDKiA w Białymstoku żaden z planowanych odcinków 
drogi S19 nie wszedł jeszcze w fazę realizacji.
Inwestycje realizowane w ramach POIiŚ były prowadzone zgodnie z zapi-
sami umów o dofinansowanie.

Infografika nr 4  
Zapewnienie finansowania budowy poszczególnych odcinków drogi S19

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GDDKiA.

W okresie objętym kontrolą, Oddział GDDKiA w Rzeszowie podpisał 
w dniu 18 października 2016 r. umowę na dofinansowanie budowy dwóch 
odcinków drogi, w ramach projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin 
–Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Płn.–Stobierna oraz w. Świlcza–w. Rzeszów 
Płd., a wszystko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014–2020”91. Okres kwalifikowania wydatków kończył się 
31 grudnia 2018 r. Na dzień zakończenia kontroli, Projekt ten był w trakcie 
realizacji92. Do tego czasu rozliczono wszystkie wydatki kwalifikowane, 
w kwotach wynikających z umowy. W ramach realizacji tego projektu 
nie wystąpiły przypadki uznania wydatków poniesionych przez Oddział 

91  Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił 848 408 745,83 zł. 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 485 654 509,20 zł.

92  Odcinki oddane do użytkowania.

Realizacja projektów w 
ramach POIiŚ
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za niekwalifikowalne. Wszystkie wydatki poniesiono zgodnie z warun-
kami umowy o dofinansowanie. Na dzień zakończenia kontroli wszystkie 
wskaźniki produktu zostały osiągnięte. W okresie objętym kontrolą, Insty-
tucja Pośrednicząca przeprowadziła łącznie cztery kontrole, w tym jedną 
kontrolę związaną z oceną prawidłowości zawierania przez Oddział umów. 
Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości.

Oddział GDDKiA w Lublinie, do 31 sierpnia 2018 r. formalnie nie zakoń-
czył realizacji żadnego projektu w ramach POIiŚ 2014–2020, związanego 
z budową drogi ekspresowej S19. W okresie objętym kontrolą kończyła 
się natomiast realizacja inwestycji pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin 
–Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek–w. Lublin Węglin. 
GDDKiA złożyła do CUPT wniosek o płatność końcową 17 stycznia 2018 r. 
Wszystkie wydatki wskazane przez GDDKiA we wnioskach o płatność jako 
kwalifikowalne, na sumę 322 318,1 tys. zł, zostały zatwierdzone przez 
Instytucję Pośredniczącą. W trakcie realizacji Projektu Instytucja Pośred-
nicząca nie wstrzymywała rozliczania wydatków z powodu ewentualnego 
podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień umowy o dofinansowanie 
przy realizacji projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział 
w jego realizacji. Przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą kontrola 
planowa93 i kontrola doraźna Projektu94 nie stwierdziły nieprawidłowości95. 
Zarówno z wniosku o płatność końcową, jak i z ustaleń przeprowadzonej 
w czerwcu 2017 r. przez CUPT kontroli doraźnej na miejscu w trakcie 
realizacji Projektu wynikało, że GDDKiA osiągnęła w 100% zaplanowane 
rzeczowe wskaźniki realizacji Projektu.

Oddział GDDKiA w Białymstoku nie realizował żadnego projektu 
w ramach POIiŚ 2014–2020, związanego z budową drogi ekspresowej S19.

Według stanu na 31 lipca 2018 r. zrealizowano 55 km (8,7%) drogi S19, 
z czego: 25,5 km stanowiły odcinki drogi wybudowane z dwiema jezdniami, 
a 29,5 km odcinki drogi wybudowanej jako jednojezdniowe96. Odcinki 
jednojezdniowe to: odc. obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego97, o długości 
6,6 km, obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej98, o długości 7,9 km oraz 
odc. węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła)–Jasionka, o długości 15 km 
(inwestycja zrealizowana w okresie objętym kontrolą zgodnie z planem 
w latach 2014–2017). 

93  W dniach 11–15.07.2016 r. w Oddziale GDDKiA w Lublinie oraz 20–22.07.2016 r. w Centrali 
GDDKiA.

94  W dniach 5–9.06.2017 r. w Oddziale GDDKiA w Lublinie oraz 13–14.06.2017 r. w Centrali GDDKiA.
95  W rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., ze zm.).

96  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 ze zm.), art. 4 pkt 10 lit a: droga ekspresowa jest drogą wyposażoną w jedną lub dwie 
jezdnie.

97  Lata realizacji: 2005–2008.
98  Lata realizacji: 2009–2012.

Zrealizowane odcinki 
drogi S19
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Zrealizowane odcinki drogi S19, według stanu na 31 lipca 2018 r., 
obejmowały:

 − odc. obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (budowa jednej jezdni) 
6,6 km, realizowany w ramach PBDK 2008–2012;

 − odc. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (budowa jednej jezdni) 
7,9 km, realizowany w ramach PBDK 2011–2015;

 − Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów–odc. obwodnica Lublina w. „Dąbro-
wica”–w. „Konopnica” 9,8 km, realizowany w ramach PBDK 2014–2023;

 − Budowa drogi S19–odc. Stobierna–w. Rzeszów Wschód (A4) o długości 
7,5 km, realizowany w ramach PBDK 2011–2015;

 − „Budowa autostrady A4 Tarnów–Rzeszów węzeł „Krzyż”–węzeł „Rze-
szów Wschód” wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód 
–w. Świlcza (4,4 km), realizowany w ramach PBDK 2011–2015;

 − Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ bez 
węzła–Stobierna o długości 12,5 km (budowa jednej jezdni), realizowa-
ny w ramach PBDK 2014–2023;

 − Budowa drogi S19 Lublin–Rzeszów, odc. w. Świlcza–w. Rzeszów Połu-
dnie o długości 6,3 km, realizowany w ramach PBDK 2014–2023.



ZAŁĄCZNIKI6. 

41

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy działania 
podejmowane przez administrację rządową w celu doprowadzenia do zbudo-
wania drogi ekspresowej S19 prowadzone są w sposób rzetelny i właściwy?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:

1.  Czy Minister właściwy ds. transportu zapewnił ujęcie w Programie 
Budowy Dróg Krajowych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy 
drogi S19 oraz ich finansowanie?

2.  Czy minister właściwy ds. transportu należycie realizował nadzór nad 
przygotowaniem i realizacją zadań dotyczących budowy drogi S19?

3.  Czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad należycie realizował 
zadania dotyczące planowania i przygotowania do realizacji inwestycji 
budowy drogi S19?

4.  Czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prawidłowo wyko-
nywał zadania dotyczące realizacji i rozliczania robót budowlanych 
związanych z budową drogi S19?

Kontrola została przeprowadzona w pięciu jednostkach: Ministerstwie 
Infrastruktury, Centrali oraz trzech Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 

Legalność, rzetelność, gospodarność, celowość.

Kontrolą objęto lata 2013–2018 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzy-
staniem dowodów sporządzonych przed tym okresem jeśli miały związek 
z budową drogi S19.

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK, uzyskano informacje dotyczące budowy drogi S19 od Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte 11 lipca 2018 r. a zakończone 
18 grudnia 2018 r.

W skierowanych do jednostek kontrolowanych wystąpieniach pokontrolnych 
sformułowano trzy wnioski. Według informacji przekazanych przez kierowni-
ków tych jednostek jeden został zrealizowany a dwa były w trakcie realizacji.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej

1.
Departament 

Infrastruktury
Ministerstwo 

Infrastruktury
Andrzej Adamczyk,  

Minister Infrastruktury

2.
Departament 

Infrastruktury
Centrala GDDKiA

Tomasz Żuchowski,  
p.o. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad

3.
Departament 

Infrastruktury
Oddział GDDKiA 
w Białymstoku

Jerzy Doroszkiewicz,  
Dyrektor Oddziału

4.
Delegatura NIK 

w Lublinie
Oddział GDDKiA 

w Lublinie
Mirosław Czech,  

Dyrektor Oddziału

5.
Delegatura NIK 

w Rzeszowie
Oddział GDDKiA 

w Rzeszowie
Bogdan Tarnawski,  
Dyrektor Oddziału

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres 
podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

L.p.
Nazwa jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

1.
Ministerstwo 

Infrastruktury
Pozytywna

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

w działaniach 
kontrolowanej 

jednostki

2. Centrala GDDKiA Pozytywna

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

w działaniach 
kontrolowanej 

jednostki

3.
Oddział GDDKiA 
w Białymstoku

Pozytywna

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

w działaniach 
kontrolowanej 

jednostk

4.
Oddział GDDKiA 

w Lublinie

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

Nieprawidłowe 
zastosowanie 

przepisów Pzp, 
niedokonanie 
waloryzacji 

wartości 
wykonanych robót

5.
Oddział GDDKiA 

w Rzeszowie
Pozytywna

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

w działaniach 
kontrolowanej 

jednostki

* pozytywna/negatywna/w formie opisowej.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych , Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Generalny Dyrektor 
DKiA) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w spra-
wach dróg krajowych, do którego należy wykonywanie zadań zarządcy 
dróg krajowych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy). Zgod-
nie z art. 19 ust. 1, do właściwości tego organu należą zadania z zakresu 
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 
krajowych. Przepisy art. 20 ustawy określają następujące zadania zarządcy 
drogi: 

 − opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące-
go informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 − opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, 
remontu i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

 − pełnienie funkcji inwestora.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dróg krajowych zalicza się 
autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu 
wybudowania autostrad i dróg ekspresowych.

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy, urzędem pomocniczym Generalnego 
Dyrektora DKiA jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dzia-
łająca na podstawie statutu i wykonująca również zadania zarządu dróg 
krajowych.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej
Na podstawie przepisów art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
w odniesieniu do dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrek-
tora DKiA, wydaje właściwy wojewoda , w terminie 90 dni od złożenia przez 
Generalnego Dyrektora DKiA wniosku w tej sprawie. Decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja o zezwoleniu) może być 
wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku musi być poprzedzone 
uzyskaniem przez Generalnego Dyrektora DKiA opinii właściwych miej-
scowo: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta); niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia 
się przez zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń 
do wniosku (art. 11b). 

Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, stosuje się przepisy Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy 
(art. 11c).

Ustawowe zadania 
Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych  
i Autostrad 



ZAŁĄCZNIKI

44

Wymaganą zawartość wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu określają 
przepisy art. 11d ustawy. Warunkiem wydania decyzji jest przedstawienie 
opinii organów wymienionych w art. 11d ust. 1 pkt 8 oraz decyzji admi-
nistracyjnych wymaganych przepisami odrębnymi (art. 11d ust. 1 pkt 9). 
Obligatoryjny załącznik do wniosku stanowią np. cztery egzemplarze 
projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem właściwej izby samorządu 
zawodowego potwierdzającym uprawnienia sporządzających ten projekt 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(art. 11d ust. 1 pkt 5). Właściwy organ wydaje opinie wymagane dla 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na wniosek zarządcy drogi, w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii 
w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku (art. 11d 
ust. 2). Zgodnie z art. 11d ust. 3, opinie wymienione w art. 11d ust. 1 pkt 8 
zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych 
organów wymagane odrębnymi przepisami.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczegól-
ności treść określoną w art. 11f ust. 1 omawianej ustawy (w tym zatwier-
dzenie projektu budowlanego oraz warunki wynikające z potrzeb ochrony 
środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb 
obronności państwa), a w razie potrzeby również inne ustalenia, dotyczące 
prowadzenia robót budowlanych i szczegółowych wymagań dotyczących 
nadzoru na budowie. 

Na podstawie art. 11f ust. 3, wojewoda, w odniesieniu do dróg krajowych, 
doręcza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wniosko-
dawcy – Generalnemu Dyrektorowi DKiA oraz zawiadamia o jej wydaniu 
pozostałe strony, w sposób określony w art. 11 f ust. 3 ustawy.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy 
odwołanie do organu wyższego stopnia, którym w przypadku wydania 
decyzji przez wojewodę jest minister właściwy do spraw budownictwa, pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Odwo-
łanie rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego 
w terminie dwóch miesięcy. W postępowaniu przed organem odwoławczym 
oraz przed sądem nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej 
nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka 
drogi, nieruchomości, działki (art. 11g ustawy). 

Zgodnie z art. 11i omawianej ustawy, w sprawach dotyczących zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(z wyjątkiem art. 28 ust. 2), nie stosuje się natomiast przepisów o zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji .

Nabywanie nieruchomości pod drogi
Podział nieruchomości zatwierdza się decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej 
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i w katastrze nieruchomości. Oznaczone w decyzji nieruchomości lub ich 
części, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt 6 ustawy, stają się z mocy 
prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych 
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się 
ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt 1). Kwestie dotyczące wygaśnięcia użytkowa-
nia wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych obciążających nierucho-
mości oraz odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli i użytkowników 
nieruchomości, określają przepisy art. 12 ust. 4a–6 oraz art. 18 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 i 3 ustawy, decyzja o zezwoleniu 
określa termin wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróż-
nienia lokali, który nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym 
decyzja o zezwoleniu stała się ostateczna. Egzekucję obowiązku wynika-
jącego z decyzji o zezwoleniu przeprowadza się na podstawie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku zarządcy drogi.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, wojewoda w odniesieniu do dróg krajo-
wych nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor 
natychmiastowej wykonalności, na wniosek Generalnego Dyrektora DKiA, 
jako zarządcy tych dróg, uzasadniony interesem społecznym lub gospodar-
czym. Zgodnie z art. 17 ust. 3, decyzja taka zobowiązuje do niezwłocznego 
wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia 
do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego 
zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych i wyda-
nia przez właściwy organ dziennika budowy. Egzekucję obowiązku wyni-
kającego z decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 
przeprowadza się na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku zarządcy 
drogi (art. 17 ust. 5 ustawy).

Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1–3 tej ustawy, Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie, 
w trwały zarząd:

 − nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – z dniem, w któ-
rym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca 
tych nieruchomości stała się ostateczna;

 − nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, o których mowa 
w art. 19 ustawy, odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu 
albo rozwiązania umów: dzierżawy, najmu lub użyczenia;

 − nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa na cele budowy 
dróg, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stała się ostateczna.

Ustanowienie trwałego zarządu w odniesieniu do dróg krajowych stwier-
dzają wojewodowie w drodze decyzji, stanowiącej podstawę wpisu 
do księgi wieczystej (art. 20 ust. 4 i 5 ustawy). 

Przepisy art. 20a uprawniają zarządcę drogi, w przypadku, gdy inwestycja 
drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących lub tereny linii 
kolejowej, do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji inwesty-
cji, na podstawie pisemnego porozumienia z zarządcą infrastruktury kole-
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jowej lub odpowiednimi podmiotami określonymi w przepisach ustawy 
– Prawo wodne. Porozumienie zawiera się nie później, niż na 30 dni przed 
planowanym zajęciem terenu, a jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, 
porozumienie zawiera się niezwłocznie. Zarządca drogi jest zobowiązany 
do zapłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku działań związa-
nych z realizacją inwestycji, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego 
(art. 20a ust. 4 i 5).

Realizacja inwestycji drogowej
Przepisy art. 31 omawianej ustawy zabezpieczają inwestora przed ewen-
tualnym stwierdzeniem nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, stanowiąc, że nie stwierdza się nie-
ważności takiej decyzji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności został 
złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, 
a inwestor rozpoczął budowę drogi. W przypadku uwzględnienia skargi 
na decyzję o zezwoleniu, której nadano rygor natychmiastowej wykonal-
ności, sąd administracyjny, po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
drogi może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 
wymienionych w art. 145 lub 156 Kpa. 

W myśl przepisów art. 32 ustawy, do oddawania drogi do użytkowania sto-
suje się przepisy Prawa budowlanego. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, 
właściwy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie drogi, jezdni lub odcinka drogi, pomimo niespełnienia 
wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli stwierdzi, że zostały 
spełnione warunki określone w przepisach Prawa budowlanego. W decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego okre-
śla termin wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych 
robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska, o których 
mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. Termin ten nie może być dłuższy niż dziewięć miesięcy; po jego 
upływie właściwy organ nadzoru budowlanego z urzędu wszczyna postępo-
wanie w sprawie stwierdzenia wykonania pozostałej części robót i spełnienia 
wymagań ochrony środowiska. W decyzji, wydanej w porozumieniu z woje-
wódzkim inspektorem ochrony środowiska, organ nadzoru budowlanego 
stwierdza wykonanie pozostałej części robót i spełnienie wymagań ochrony 
środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska, na dzień wydania tej decyzji (art. 32 ust. 3–5 ustawy). 

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy, postępowanie w sprawie wydania decy-
zji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady lub drogi ekspresowej może 
zostać przejęte przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wraz 
z aktami sprawy.

Na podstawie art. 11i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sprawach dotyczących 
realizacji inwestycji drogowej nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
z wyjątkiem art. 28 ust. 2, określającego strony w postępowaniu w sprawie 
pozwolenia na budowę. 

Wymagania wynikające 
z przepisów Prawa 

budowlanego
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Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, do wniosku o pozwo-
lenie na budowę należy dołączyć opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 
dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. W przypadku wniosku 
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wszystkie te opinie, uzgod-
nienia, pozwolenia i inne dokumenty (stanowiska) zastąpione zostały opi-
niami, wyrażanymi w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez zarządcę 
drogi z żądaniem ich wydania . 

Warunki opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego zostały 
określone w art. 34 Prawa budowlanego. Wymaganą zawartość projektu 
budowlanego określają przepisy art. 34 ust. 3, a wymagania dotyczące 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego określają przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 7 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dro-
gowych w zakresie dróg publicznych, decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej zawiera zatwierdzenie projektu budowlanego. 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego zostało wydane rozpo-
rządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada-
wiania obiektów budowlanych. Przez specjalistyczne roboty geotechniczne, 
o których mowa w rozporządzeniu, rozumie się zespół specjalistycznych 
robót budowlanych, mających na celu wzmocnienie podłoża gruntowego, 
wzmocnienie istniejących fundamentów, wykonawstwo skomplikowanych 
robót fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie bezpiecznej realizacji 
obiektu budowlanego, w szczególności wykonywanie: iniekcji klasycznej 
i strumieniowej, kotw gruntowych, pali, mikropali, kolumn konsolidacyj-
nych, gruntów zbrojonych, ścianek szczelnych, ścian szczelinowych, tuneli, 
studni i kesonów oraz innych specjalistycznych metod wykonawstwa robót 
ziemnych i fundamentowych (§ 2). Ustalanie geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektu polega na realizacji czynności określonych w § 3 
ust. 1 rozporządzenia. Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu 
geotechnicznych warunków posadawiania, forma przedstawienia warun-
ków oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia 
obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Geotech-
niczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:
1)  opinii geotechnicznej;
2)  dokumentacji badań podłoża gruntowego;
3)  projektu geotechnicznego.

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia, kategorię geotechniczną ustala 
się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania 
warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charaktery-
zujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności 
oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak 
również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego 
i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko. Prze-
pisy § 4 ust. 3 pkt 1–3 ustalają trzy kategorie geotechniczne, w zależności 
od wielkości posadawianych obiektów i złożoności warunków gruntowych. 
Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczegól-
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nych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań 
geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjali-
stycznych robót geotechnicznych (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

W przepisach rozdziału 5 Prawa budowlanego zostały zawarte postano-
wienia dotyczące budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych, 
w tym regulujące obowiązki inwestora, który jest obowiązany zapewnić 
objęcie kierownictwa budowy lub robót budowlanych oraz nadzór nad 
robotami przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w wymaganej 
specjalności (art. 42 ust. 1). Zgodnie z art. 45 ust. 1, urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w trakcie ich realizacji stanowi dziennik budowy, wydawany odpłatnie 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Szczegółowe prze-
pisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy zawiera rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury. 

Na podstawie art. 55 Prawa budowlanego, przed przystąpieniem do użyt-
kowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie , jeśli obiekt jest zaliczony do jednej z kate-
gorii, o których mowa w załączniku do ustawy, a także jeśli przystąpienie 
do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem 
wszystkich robót budowlanych. Dla uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie obiektu budowlanego inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze 
przystąpienia do jego użytkowania (art. 56). Do zawiadomienia należy 
załączyć dokumenty wymienione w art. 57 Prawa budowlanego. Organy 
zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym; zgodnie z art. 56 ust. 2, niezajęcie stanowiska w terminie 14 
dni od otrzymania zawiadomienia traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu 
lub uwag.

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budow-
lanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ 
wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, 
na zasadach dotyczących kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że 
stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 57 ust. 7). 

Na podstawie art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego, właściwy organ wydaje 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie po przeprowadzeniu obowiązko-
wej kontroli, o której mowa w art. 59a, na wezwanie inwestora. Kontrola 
obejmuje sprawdzenie zakresu, o którym mowa w art. 59a ust. 2. Zgodnie 
z przepisami art. 59f, w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nie-
prawidłowości, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), 
współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika 
wielkości obiektu (w). Stawka opłaty wynosi 500 zł. Kategorie obiektów, 
współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu 
określa załącznik do ustawy. Na podstawie art. 59f ust. 6, w przypadku 
wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, odma-
wia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim 
zakresie, postępowanie określone w art. 51. 
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Zgodnie z przepisami art. 59g Prawa budowlanego, karę wymierza organ 
nadzoru budowlanego w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Uprawnionym 
do wykonania czynności dotyczących ściągnięcia kar, na podstawie przepi-
sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest wojewoda.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa 
o udostępnianiu informacji o środowisku) określa zasady i tryb 
postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko oraz 
organy administracji właściwe w tych sprawach.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 46 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie 
transportu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administra-
cji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 47, przeprowadzenie 
strategicznej oceny jest wymagane także w przypadku projektów dokumen-
tów, innych niż wymienione w art. 46 ustawy, jeżeli w uzgodnieniu z wła-
ściwym organem, wymienionym w art. 57, organ opracowujący projekt 
dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że 
realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące 
oddziaływanie na środowisko. Możliwość i warunki odstąpienia od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określają 
przepisy art. 48 ustawy.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (o której mowa w art. 48 ust. 1) albo przy ustalaniu, czy 
zachodzi konieczność przeprowadzenia takiej oceny (na podstawie art. 47), 
bierze się pod uwagę uwarunkowania, określone w przepisach art. 49 
ustawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 51, organ opracowu-
jący projekt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządza 
prognozę oddziaływania na środowisko, zawierającą szczegółową treść 
określoną w art. 51 ust. 2 ustawy. Prognoza oddziaływania na środowisko 
określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-
terminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności, 
w zakresie określonym w art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku.

Zapewnienie ochrony 
środowiska przy realizacji 
inwestycji dotyczących 
dróg publicznych.
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Powołana ustawa określa w przepisach art. 54–58 zasady opiniowania 
projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 lub 47 oraz organy wła-
ściwe w sprawach opiniowania, przy zapewnieniu udziału społeczeństwa 
w opiniowaniu tych dokumentów. 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Przepisy art. 59 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko dla następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko :

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został 
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 59 ust. 2, realizacja planowanego przedsięwzięcia innego 
niż wymienione wyżej wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

1) przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 
a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika 
z tej ochrony;

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 
ustawy.

Na podstawie art. 60 omawianej ustawy zostało wydane rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, które stanowi w § 2 ust. 1, 
że do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko zalicza się autostrady i drogi ekspresowe (pkt 31), a także inne drogi 
o nie mniej niż czterech pasach ruchu i o długości nie mniejszej niż 10 km 
w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub przebudowa istniejącej drogi 
o dwóch pasach ruchu do co najmniej czterech pasów ruchu na długości nie 
mniejszej niż 10 km w jednym odcinku (pkt 32).

Na podstawie art. 61, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy (czyli decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych), jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez 
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na przygotowa-
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nie i realizację inwestycji drogowej, przeprowadza regionalny dyrektor 
ochrony środowiska (art. 61 ust. 3). W ramach oceny, określa się, analizuje 
oraz ocenia kwestie określone w art. 62 ustawy.

Natomiast obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunko-
wania, określone w art. 63 ust. 1 ustawy. Na to postanowienie przysłu-
guje zażalenie (art. 65 ust. 2). Organ ten wydaje również postanowienie 
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 5). 

Na podstawie art. 63 ust. 2, postanowienie wydaje się również, jeśli organ 
nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko.

Zgodnie z przepisami art. 64, postanowienia stwierdzające obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub 
brak takiego obowiązku, wydaje się po zasięgnięciu opinii organu, o którym 
mowa w art. 78 (państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego), 
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na przygo-
towanie i realizacji inwestycji drogowej (art. 64 ust. 1 pkt 2). Opinię wydaje 
się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Obligatoryjną zawartość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko określają przepisy art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku. Raport ten powinien zawierać charakterystykę całego przed-
sięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub 
użytkowania oraz opis elementów przyrodniczych środowiska objętych 
zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, przepis art. 66 ust. 1 pkt 10 wymaga 
określenia w raporcie założeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych 
zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, 
odkrywanych w trakcie robót budowlanych oraz programu zabezpieczenia 
zabytków przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, a także 
ochrony krajobrazu kulturowego. Na podstawie art. 66 ust. 1a, każdy z ana-
lizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 
drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany 
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowią-
cej część postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 10 (czyli decyzji o zezwoleniu na przygotowanie i realizację inwestycji 
drogowej) powinien zawierać szczególne informacje, określone w art. 67 
ustawy.
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Zgodnie z postanowieniami art. 69 tej ustawy, wnioskodawca może, skła-
dając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć 
kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu 
raportu . Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia. Organ 
wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnio-
skodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na to 
postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przed-
sięwzięcia jest wymagane – zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku – dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjal-
nie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10, wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza 
się do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, przy czym złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat 
od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna (art. 72 ust. 3, z wyjątkiem określonym w ust. 4). 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji 
przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy). Do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć dokumenty wymie-
nione w art. 74 ust. 1, w tym:

 − w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu 
w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

 − w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
określa art. 75 omawianej ustawy; w przypadku dróg będących przedsię-
wzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko orga-
nem tym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (ust. 1 pkt 1 lit. a).

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
organ właściwy do wydania tej decyzji dokonuje uzgodnień z organami 
wymienionymi w art. 77 ust. 1 ustawy. 
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Organ występujący o uzgodnienie przedkłada dokumenty określone 
w art. 77 ust. 2. Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia (art. 77 
ust. 3), w którym regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz 
określa warunki tej realizacji, a także przedstawia stanowisko w sprawie 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 77 ust. 3–7 omawianej 
ustawy).

Art. 79 zobowiązuje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do zapewnienia przed wydaniem decyzji możliwości 
udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza 
ocenę oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 80 ust. 1, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
1)  wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1,
2)  ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-

dowisko,
3)  wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,
4)  wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na śro-

dowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy, jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie 
innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, 
wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku 
zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przepisy art. 82 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku określają 
treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji właściwy 
organ określa warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eks-
ploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wyma-
ganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, 
które (niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kpa) powinno 
zawierać treść określoną w art. 85 ust. 2 ustawy. Wiąże to organy, wydające 
decyzje, wymienione w art. 72 ust. 1. Dotyczy to także decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (art. 86 ustawy).

Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko
Na podstawie przepisów art. 88 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej, przeprowadza się także:
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 − na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, 
złożony do organu właściwego do wydania decyzji; wówczas podmiot 
planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnio-
skiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

 − jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku 
o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań, 
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; w tym 
przypadku organ właściwy do wydania decyzji stwierdza, w drodze 
postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, określając zakres raportu. Na to posta-
nowienie przysługuje zażalenie.

Na podstawie art. 89 omawianej ustawy, po otrzymaniu raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej występuje do regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków przedsięwzięcia. Organ wystę-
pujący o uzgodnienie przedkłada: wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 90 ust. 1 tej ustawy, po przeprowadzeniu oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje postanowienie 
w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia, po spełnieniu warun-
ków, o których mowa w art. 90 ust. 2 oraz ust. 3–7 ustawy. Postanowienie 
wymaga uzasadnienia, które powinno zawierać informacje określone 
w art. 91 ust. 2.

Stosownie do postanowień art. 92 i 93 ustawy, postanowienie w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wiąże organ właściwy 
do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Organ 
wydaje taką decyzję, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia 
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w postano-
wieniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Uza-
sadnienie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinno 
zawierać informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
i uwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i w postanowieniu w sprawie uzgod-
nienia warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 95 ustawy). 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze (dalej: ustawa gg), prace geologiczne z zastosowaniem 
robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu 
robót geologicznych. Obligatoryjną zawartość projektu robót geologicznych 
określa art. 79 ust. 2 ustawy gg. Projekt robót geologicznych, których wyko-
nywanie nie wymaga koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, 
w drodze decyzji, na zasadach określonych w przepisach art. 80 ustawy gg. 
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy, projekt ten podlega zgłoszeniu staroście, 
a rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni 

Prawo geologiczne  
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od przedłożenia projektu starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji 
(art. 85 ust. 3). Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli sposób wykonywania 
zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku lub jeżeli projekt 
robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy gg zostało wydane rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Zgodnie z § 6 rozporządzenia, 
projekt podpisuje osoba z udokumentowanymi/stwierdzonymi odpowied-
nimi kwalifikacjami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi, wraz z podaniem numeru świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje, albo osoba z uznanymi odpowiednimi kwalifikacjami do wyko-
nywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, wraz z podaniem 
numeru decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, albo osoba świadcząca 
usługi transgraniczne.

W rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy gg, pracą geologiczną jest pro-
jektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia 
budowy geologicznej kraju, a w szczególności określenia warunków 
hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map 
i dokumentacji geologicznych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy gg, wyniki prac geologicznych, wraz z ich 
interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu oraz 
z uzasadnieniem przedstawia się w dokumentacji geologicznej, którą 
stanowi dokumentacja geologiczno-inżynierska (art. 88 ust. 2 pkt 3). 
Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów 
budowlanych (art. ust. 1 pkt 2). Na podstawie art. 91 ust. 2, dokumentacja 
geologiczno-inżynierska określa w szczególności:

1)  budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeolo-
giczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni;

2)  przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;

3)  prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, 
funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć – jeżeli 
nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3 (czyli 
także dokumentację geologiczno-inżynierską) przedkłada się właściwemu 
organowi administracji geologicznej w czterech egzemplarzach, w postaci 
papierowej i w czterech egzemplarzach w postaci elektronicznej. Właściwy 
organ administracji geologicznej zatwierdza przedłożoną dokumentację 
w drodze decyzji. Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wyma-
ganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, 
właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia. 
Zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3, 
dokonuje się przez sporządzenie dodatku (art. 93 ust. 1–4 ustawy gg). 
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Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy gg, w przypadku stwierdzenia istotnych 
różnic między dokumentacją geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 
pkt 1–3, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód 
podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze 
decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby  
– wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin 
przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. 
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej. 

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy gg, organem administracji geologicznej 
pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw okre-
ślonych w art. 161 ust. 2–4, które należą do kompetencji starosty. Starosta 
jest organem administracji geologicznej pierwszej instancji w sprawach 
związanych z zatwierdzaniem projektów geologicznych oraz dokumenta-
cjami geologicznymi, dotyczące badań geologiczno-inżynierskich wykony-
wanych na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem 
ponadwojewódzkich inwestycji liniowych (art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy gg). 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy gg, osoby wykonujące czynności polega-
jące na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, 
z wyjątkiem badań geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki 
wiertniczej, musza mieć odpowiednie kwalifikacje w zawodzie geolog okre-
ślone ustawą. Kategorie kwalifikacji określają przepisy art. 50 ust. 2 ustawy. 

Finansowanie budowy dróg krajowych z Krajowego Funduszu 
Drogowego
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym określa zasady finansowania budowy autostrad 
płatnych oraz zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie 
eksploatację autostrad oraz organy właściwe w tych sprawach. Ustawa 
określa także zasady finansowania dróg krajowych, w tym autostrad, 
ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Na podstawie art. 1a ustawy, 
autostrady mogą być budowane i eksploatowane przez Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad lub przez drogową spółkę specjalnego 
przeznaczenia. Generalny Dyrektor DKiA lub drogowa spółka specjalnego 
przeznaczenia może, w drodze umowy, powierzyć budowę i eksploatację 
albo wyłącznie eksploatację autostrady innemu podmiotowi, do wyboru 
którego oraz zawarcia z nim umowy (w zakresie nieuregulowanym w usta-
wie o autostradach płatnych) stosuje się przepisy ustaw, wymienionych 
w art. 1a ust. 3.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, na zasadach w niej określonych mogą być 
budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane, jako płatne, 
drogi ekspresowe.

Na zasadach określonych w przepisach rozdziału 9 ustawy, Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego 
przeznaczenia zawiera ze spółką, o której mowa w art. 1a ust. 2, umowę 

Finansowanie budowy 
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o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Przed 
ogłoszeniem postępowania w sprawie wyboru spółki Generalny Dyrektor 
DKiA albo drogowa spółka specjalnego przeznaczenia uzgadnia warunki 
przetargu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz planowane 
zobowiązania finansowe Skarbu Państwa z ministrem właściwym do spraw 
transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 
Uzgodnienie następuje w terminie 60 dni (art. 61 ust. 2 i 3 ustawy). 

Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady 
powinna określać w szczególności sprawy wymienione w art. 63 ustawy. 
Art. 63d uprawnia Generalnego Dyrektora DKiA lub drogową spółkę 
specjalnego przeznaczenia do kontroli budowy i eksploatacji autostrady, 
dotyczące przestrzegania warunków zawartej umowy. 

W rozdziale nr 6 ustawy zostały zawarte przepisy dotyczące Krajowego 
Funduszu Drogowego (KFD). Art. 38 ust. 1 określa źródła finansowania 
autostrad, którymi są m. in. środki pochodzące z budżetu państwa ustalane 
corocznie w ustawie budżetowej oraz środki z Funduszu. Zgodnie z art. 39a 
pkt 1 i 3, Fundusz gromadzi środki finansowe na budowę i przebudowę 
dróg krajowych oraz finansuje realizację zadań w tym zakresie. 

Przeznaczenie środków KFD określają przepisy art. 39f ust. 1 ustawy; 
środki te mogą być przeznaczane na finansowanie budowy i przebudowy 
dróg krajowych, realizowanych przez Generalnego Dyrektora DKiA. 

Zgodnie z art. 39i pkt 2 ustawy, warunki finansowania ze środków KFD 
w odniesieniu do projektów realizowanych przez Generalnego Dyrektora 
DKiA są określone w umowach z wykonawcami robót. 

Na podstawie przepisów art. 39j ustawy, wypłaty ze środków Funduszu 
wynikające z umowy o budowę i eksploatację autostrady mogą być gwaran-
towane i poręczane przez Skarb Państwa. Gwarancje i poręczenia, o których 
mowa w ust. 1, są udzielane przez Radę Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych uzgodniony z ministrem wła-
ściwym do spraw transportu.

Zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa
Art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
stanowi , że z budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych 
jednostek budżetowych. Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy, z budżetu 
państwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji, także instytucji gospodarki 
budżetowej. Na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych zostało 
wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. 
Przepisy rozporządzenia definiują realizację inwestycji budowlanej jako 
wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa 
budowlanego, z wyjątkiem remontu (§ 2 pkt 4). Na podstawie § 3 rozpo-
rządzenia, ze środków budżetu państwa są finansowane inwestycje pań-
stwowych jednostek budżetowych oraz mogą być udzielane dotacje celowe 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o któ-
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rych mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, o ile środki te zostaną przeznaczone 
na pokrycie kosztów. Dotyczy to: 

 − przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, 
w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, 
zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, 
operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz 
prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;

 − realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach 
budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz 
z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

 − zakupu obiektów budowlanych.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia, łączna kwota środków z budżetu państwa 
nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy 
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, 
koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót 
budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia.

Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowywana 
z budżetu państwa, jeżeli zostały spełnione warunki określone w § 6, tzn.: 

 − jeżeli inwestor uzgodnił z dysponentem program inwestycji, zawierający 
co najmniej dane i dokumenty określone w § 6 ust. 1;

 − jeżeli planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowa-
nie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości 
umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finan-
sowych i terminowe zakończenie inwestycji.

Jeżeli inwestycja budowlana jest wykonywana etapami, finansowanie 
ze środków budżetu państwa kolejnego jej etapu może być kontynuowane 
wyłącznie po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotychczasowego prze-
biegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych, które 
inwestor uzyskał w wyniku zakończenia poprzednich etapów inwestycji 
(§ 7 rozporządzenia).

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia inwestor, który w wyniku doko-
nanej analizy stwierdzi, że realizacja tej inwestycji powinna być czasowo 
wstrzymana albo zaniechana, przedstawia dysponentowi wniosek o podję-
cie decyzji w tej sprawie oraz dołącza do wniosku co najmniej następujące 
dokumenty:

1)  rozliczenie inwestycji sporządzone z uwzględnieniem § 17 ust. 1 i 2;

2)  uzasadnienie potrzeby wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji;

3)  analizę przewidywanych skutków wstrzymania albo zaniechania realizacji 
inwestycji, w tym skutków finansowych, z wyodrębnieniem i uzasadnie-
niem kwot środków budżetu państwa, które będą potrzebne w poszcze-
gólnych latach na następujące cele:

a)  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z realizacją 
inwestycji przed jej wstrzymaniem albo zaniechaniem,
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b)  zabezpieczenie majątku uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji 
przed jej wstrzymaniem albo zaniechaniem,

c)  zagospodarowanie majątku, o którym mowa w lit. b, jeżeli inwestor 
we wniosku występuje o podjęcie decyzji w sprawie zaniechania 
realizacji inwestycji;

4)  opinię banku lub pożyczkodawcy, jeżeli inwestycja jest finansowana 
z udziałem kredytu lub pożyczki.

Stosownie do postanowień § 13 ust. 2 dysponent, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku inwestora, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny 
zasadności wniosku, a następnie pisemnie zawiadamia inwestora o przy-
jęciu albo odrzuceniu wniosku, uzasadniając przyczyny jego odrzucenia. 
W przypadku odrzucenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może 
ponowić wniosek, przedstawiając dysponentowi informacje uzupełniające 
(§ 13 ust. 3).

Zgodnie z § 14 rozporządzenia, przepis § 13 stosuje się odpowiednio, 
w przypadku gdy inwestor, w związku z planowanym wstrzymaniem albo 
zaniechaniem realizacji inwestycji, występuje do dysponenta o przyznanie 
środków z budżetu państwa na cele określone w § 13 ust. 1 pkt 3.

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia inwestor, po zakończeniu i prze-
kazaniu do użytku inwestycji, sporządza, w terminie do 60 dni od dnia, 
w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem 
inwestycji, rozliczenie zawierające co najmniej:

1)  porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, 
okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wiel-
kościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku 
zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;

2)  analizę i uzasadnienie różnic między wielkościami, o których mowa 
w pkt 1;

3)  opis ważniejszych działań, które inwestor podjął w celu usunięcia nie-
prawidłowości występujących w okresie realizacji inwestycji;

4)  informację dotyczącą podatku od towarów i usług zapłaconego i zwró-
conego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Inwestor sporządza rozliczenie inwestycji , o której mowa w § 4 pkt 1, 
według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, i przekazuje je:

1)  dysponentowi, który finansował inwestycję ze środków budżetu państwa;

2)  bankowi lub pożyczkodawcy, jeżeli inwestycja była finansowana z udzia-
łem kredytu bankowego lub pożyczki (§ 16 ust. 2 rozporządzenia).

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązana do udzie-
lania zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 Pzp, na zasadach 
określonych w tej ustawie. Od dnia nowelizacji Pzp, wprowadzonej ustawą 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, zamawiający może powierzyć na podstawie 
art. 15 ust. 2–4 Pzp pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce 

Wybrane zagadnienia 
związane z udzielaniem 
zamówień publicznych
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organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty te działają jako pełnomocnicy 
zamawiającego. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu 
wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności poprzez:

1)  zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu 
udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych;

2)  doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań 
o udzielenie zamówienia;

3)  przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie 
ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Przepisy art. 17 Pzp określają zasady wyłączenia osób wykonujących 
czynności w postępowaniu; ustawą nowelizującą zmieniono w tym prze-
pisie ust. 2 oraz wprowadzono ust. 2a, określający obowiązki kierownika 
zamawiającego (lub osoby, której powierzył czynności w postępowaniu), 
dotyczące zapewnienia bezstronności osób uczestniczących w postępowa-
niu po stronie zamawiającego. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 
na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem 
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozu-
mieniu Prawa budowlanego, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 
za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który obejmuje opis zada-
nia budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót 
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, archi-
tektoniczne, materiałowe i funkcjonalne (art. 31 ust. 2 i 3). Na podstawie 
art. 31 ust. 4 Pzp zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest 
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towa-
rów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zasady 
dotyczące ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane zostały 
określone w art. 33 Pzp oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztw prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż trzy mie-
siące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej 
niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Jeżeli 
po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających 
wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowa-
nia dokonuje zmiany wartości zamówienia (art. 35 ust. 1 i 2 Pzp).
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Na podstawie art. 36a ust. 1 Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający może jednak zastrzec 
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części 
zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz prac związanych z roz-
mieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (art. 36a ust. 2 
pkt 1 i 2).

Przepisy rozdziału 5 Pzp określają zasady dokumentowania postępowań. 
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawia-
jący sporządza protokół, którego obligatoryjną zawartość określa art. 96 
ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy zamawiający opublikował ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia, które zawiera wszystkie informacje wymagane 
dla protokołu, zamawiający może w protokole powołać się na to ogłosze-
nie (art. 96 ust. 1b, dodany ustawą nowelizującą). Zgodnie z art. 96 ust. 2, 
oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym 
mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informa-
cje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Wzór protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz zakres dodatkowych informa-
cji zawartych w protokole, w zależności od zastosowanego trybu postępo-
wania, a także sposób i formę udostępniania protokołu wraz z załącznikami 
zainteresowanym określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego. 

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 Pzp zamawiający może żądać od wyko-
nawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 
lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1, a za zgodą zamawiającego 
– również w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp. W trakcie reali-
zacji zamówienia wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, 
stosownie do przepisów art. 149, przy czym zmiana ta jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
Zasady ustalania zabezpieczenia określają przepisy art. 150 Pzp.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp (art. 179 
ust. 1). Do środków ochrony prawnej należy odwołanie, które przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno-
ści, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 
ust. 1). Zgodnie z art. 180 ust. 4, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, w terminach określonych w przepisach art. 182. 

Na podstawie przepisów art. 181 Pzp, wykonawca lub uczestnik konkursu 
może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
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na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, 
informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwoła-
nie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy 
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze. Zamawiający może złożyć do KIO wniosek 
o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia 
umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki 
dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bez-
pieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony 
wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobień-
stwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawia-
jącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 183 ust. 1 i 2 Pzp).

Na podstawie art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwier-
dzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny 
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 192 
ust. 3, Izba uwzględniając odwołanie może:

1)  jeżeli umowa w sprawie publicznego nie została zawarta – nakazać 
wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać 
unieważnienie czynności zamawiającego; albo

2)  jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz 
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:

a)  unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć 

karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy 
nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy 
podlegającej unieważnieniu; albo

c)  nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania 
umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy 
leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa; albo

3)  jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w oko-
licznościach dopuszczonych w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów 
ustawy.

Art. 198a ust. 1 uprawnia strony oraz uczestników postępowania odwo-
ławczego do wniesienia skargi na orzeczenie KIO do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby zamawiającego (art. 198b ust. 1 Pzp).

. 
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1025, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2126, ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz.2077).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
9. Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury

10. Minister Infrastruktury
11. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego


