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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/086 – Wykonywanie przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadań 
związanych z utrzymaniem i remontami dróg 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy 1. Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 91854 z dnia 16stycznia 2015 r.; 

2. Zygmunt Olech, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 94159 z dnia 19stycznia 2015 r.; 

3. Ryszard Łukajtis, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 
94180 z dnia 23 lutego 2015 r.; 

4. Monika Stępka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr94188 z 23 marca 2015 r.; 

5. Agnieszka Solecka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 94186 z dnia 20 marca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-10) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 
ul. Subisława 5, 80-354Gdańsk(dalej: „Oddział”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Marszałek, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (dalej: „Dyrektor”) od 1 marca 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2013 – 2015 (do 30 kwietnia) Oddział rzetelnie1realizował zadania  
z zakresu całorocznego utrzymania i remontów sieci zarządzanych dróg krajowych  
i obiektów inżynierskich. W latach 2013 – 2014stan techniczny dróg uległ 
nieznacznemu pogorszeniu, co było skutkiem niezapewnienia przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,(dalej: „GDDKiA”), 50 % środków finansowych 
na całoroczne utrzymanie dróg. Również nakłady na remonty obiektów drogowych 
nie pokrywały rzeczywistych potrzeb, na skutek czego zakres podejmowanych prac 
był ograniczony. 

Działania Dyrektora Oddziału zapewniły: 

 właściwe przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań zarządcy dróg 
krajowych i obiektów inżynierskich; 

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu nawierzchni, poboczy  
i odwodnienia dróg oraz kontroli drogowych obiektów inżynierskich 

                                                      
1Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
 

Ocena ogólna 
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w wymaganych terminach i przez uprawnione osoby; na podstawie ustaleń  
z tych kontroli określano stan bezpieczeństwa użytkowania tych obiektów oraz 
ustalano potrzeby remontowe; 

 powierzenie bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich oraz 
zimowego utrzymania dróg zewnętrznym podmiotom oraz poprawne rozliczanie 
tych podmiotów z wykonania zleconych prac (m.in. w zakresie jakości  
i terminowości realizacji przedmiotu zawartych umów oraz poprawności 
rozliczeń finansowych za wykonane prace); 

 właściwe planowanie i wykonywanie prac dotyczących utrzymania zieleni. 

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentowania stanu nawierzchni, 
polegające na: 

 prowadzeniu dzienników objazdów dróg w Rejonach Drogowych w Człuchowie 
i Kościerzynie niezgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg2 (brak części 
wpisów o wydanych zaleceniach oraz wpisów o usunięciu stwierdzonych 
usterek, braków lub uszkodzeń); 

 niewłaściwego nadzoru przez pracowników Oddziału nad dokumentowaniem  
objazdów dróg. 

Uchybieniem było także nieterminowe wykonanie części prac przygotowawczych do 
sezonu zimowego w stosunku do „Ramowego harmonogramu prac 
przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg”3m.in.: 

 w Rejonach Drogowych w Kościerzynie i Człuchowie z opóźnieniem 
przygotowano łączność bezprzewodową oraz po wyznaczonym terminie 
przeszkolono kierowców obsługujących zimowe utrzymanie dróg; 

 Oddział z opóźnieniem przeprowadził kontrole przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg w Rejonach Drogowych Człuchów, Kościerzyna i Słupsk 
(w latach 2013 – 2014 opóźnienie wyniosło od 30 do 45 dni). 

Wykonywanie czynności administracyjnych w Wydziale Zamówień Publicznych 
powierzono osobie niebędącej pracownikiem Oddziału, która została zatrudniona 
przez firmę zewnętrzną wykonującą w tym czasie usługi dla Oddziału m.in. 
w zakresie utrzymania dróg i będącej potencjalnym wykonawcą kolejnych zamówień 
Oddziału. Spowodowało to – w ocenie NIK – naruszenie zasady uczciwej 
konkurencji, gdyż powierzona praca łączyła się z dostępem do dokumentacji 
przetargowej. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. wsprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz.U. Nr 67, poz. 582); 
3Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r.  
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg", załącznik nr 5; 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjno-finansowe do realizacji zadań 
związanych z utrzymaniem i remontami zarządzanych dróg 
krajowych 

1.1. Według stanu na koniec I kwartału 2015 r. Oddział zarządzał 805,606 km dróg 
krajowych4, w tym: 

 72,339 km dróg ekspresowych (3 odcinki o numerach: S6, S6c i S7i), 
na których zlokalizowanych było 96 obiektów inżynierskich(78 obiektów 
mostowych, 1 tunel, 2przejścia podziemne i 15 przepustów o średnicy nie 
mniejszej niż 1,5 m); 

 733,267 km pozostałych dróg krajowych (13 odcinków o numerach: 6, 7, 20, 
20b, 21, 22, 22c, 22d, 25, 25b, 55, 90, 91),na których zlokalizowanych było 
218 obiektów inżynierskich(119 obiektów mostowych, 5 tuneli, 10 przejść 
podziemnych i 84 przepusty o średnicy nie mniejszej niż 1,5 m). 

Zadania związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg i obiektów 
inżynierskich należały (poza zadaniami przypisanymi bezpośrednio 
pracownikom Oddziału) do pracowników Rejonów Drogowych (w Człuchowie, 
Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie).Ww. Rejony utrzymywały: 

 Rejon Słupsk: drogę ekspresową S6c (16,319 km) oraz drogi krajowe 
nr 6 (65,062 km) i nr 21 (58,603 km) – razem 139,984 km; 

 Rejon Kościerzyna: drogi krajowe nr 20 (124,900 km), nr 20b (0,717 km) 
i nr 21 (11,382 km) – razem 136,998 km; 

 Rejon Człuchów: drogi krajowe nr 22 (103,707 km), nr 22b (0,372 km), 
nr 22c (2,602 km), nr 22d (12,767 km) i nr 25 (52,895 km) – razem  
172,343 km; 

 Rejon Gdańsk: drogi ekspresoweS6 (38,16 km) inr S7i (17,86 km)oraz drogi 
krajowe nr 7 (38,541 km), nr 20 (14,915 km) i nr 55 (9,97 km)– razem 
153,937 km; 

 Rejon Tczew: drogi krajowe nr 22 (48,52 km), nr 55 (68,162 km), nr 90 
(11,928 km) i nr 91 (73,734 km) – razem 202,344 km. 

 
Szczegółowym badaniom poddano 6 odcinków dróg krajowych (po 2 odcinki 
w Rejonach: Człuchów, Kościerzyna i Słupsk), o łącznej długości 266,364 km, 
co stanowiło 33,06 % wszystkich dróg będących w zarządzie Oddziału. 

W Oddziale drogi utrzymywane są metodą tradycyjną rozumianą jako zlecanie 
konkretnych robót i usług dotyczących utrzymania dróg wykonawcom wybranym  
na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych. 
Z-ca Dyrektora Oddziału Karol Markowski wyjaśnił, że ponieważ wszystkie (poza 
czynnościami administracyjnymi) prace związane z bieżącym utrzymaniem zlecane 
są firmom zewnętrznym (poprzez kompleksowe, jednolite w swym kształcie 
i zakresie dla wszystkich Rejonów w całym Oddziale umowy utrzymaniowe), 
a Oddział nie zatrudnia żadnych pracowników fizycznych wykonujących prace 

                                                      
4 Ponadto na terenie działania Oddziału zlokalizowany był odcinek koncesyjny autostrady A1 
o długości 65,789 km, na którym zlokalizowanych było 197 obiektów inżynierskich (bez tuneli 
i przejść podziemnych), w tym: 102 obiekty mostowe i 95 przepustów o średnicy nie mniejszej niż 
1,5m; 

Opis stanu 
faktycznego 
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utrzymaniowe na drodze, model utrzymania należałoby zakwalifikować jako „model 
prac zleconych”. 

(dowód: akta kontroli str. 129-132 i 2685-2732, 4812-4814) 

Oddział był prawidłowo przygotowany pod względem organizacyjnym do realizacji 
zadań związanych z utrzymaniem i remontami zarządzanych dróg. Zgodnie 
z kolejnymi regulaminami organizacyjnymi Oddziału, zadania w zakresie 
całorocznego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich oraz ich remontów 
realizowane były m.in. przez: Wydział Dróg i Sieci Drogowej, Wydział 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, Wydział Mostów oraz 
pięć Rejonów Drogowych. 

Do zadań ww. komórek organizacyjnych należało w szczególności:  

 realizacja przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 

 określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie budowy, utrzymania, 
remontów i przebudowy sieci drogowej i obiektów inżynierskich; 

 zarządzanie ruchem drogowym oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego; 

 kontrola, analiza i ocena stanu dróg oraz kontrola stanu przygotowań do 
zimowego utrzymania dróg w rejonach; 

 współpraca z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruch drogowym i usuwaniu skutków 
wypadków i kolizji drogowych; 

 prowadzenie i koordynacja działań w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni oraz 
Systemie Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg; 

 kontrola i analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 informowanie o stanie przejezdności dróg (prowadzenie Punktu Informacji 
Drogowej). 

(dowód: akta kontroli str. 12-128 i 133-153) 

Oddział określał potrzeby w zakresie rzeczowym remontów dróg i mostów w oparciu 
o ustalenia okresowych przeglądów dróg oraz obiektów inżynierskich i raporty 
o stanie nawierzchni, a następnie sporządzał projekty planów finansowych w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 154-224, 4443-4445) 

Propozycje planów wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy Oddział składał 
w Departamencie Zarządzania Drogami i Mostami w Centrali GDDKiAzgodnie 
z Zarządzeniami Nr 665 i Nr 596, w asortymentach określonych w tych 
zarządzeniach, tj. bieżące utrzymanie autostrad (b.u.a.), bieżące utrzymanie dróg 
(b.u.d.), zimowe utrzymanie dróg (z.u.d.), bieżące utrzymanie mostów (b.u.m.), 
utrzymaj standard7 oraz na remonty zapleczy technicznych. Oddział wystąpił 
o przyznanie środków: 

1)na 2013 r. w łącznej kwocie 101.300.000 zł, otrzymał 62.237.744 zł, tj. o 38,6 % 
mniej. Z  otrzymanej kwoty 9.843.946 zł zaplanowano na remonty; 

2)na 2014 r. w łącznej kwocie 101.500.000 zł, otrzymał50.261.800 zł, tj. o 50,5 % 
mniej. Z otrzymanej kwoty 5.723.426 zł zaplanowano na remonty; 

3) na 2015 r. w łącznej kwocie 101.000.000 zł, otrzymał51.700.000 zł, tj. o 48,8 % 
mniej. Z kwoty tej 7.228.960 zł zaplanowano na remonty. 

                                                      
5 Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie katalogu robót 
finansowanych ze środków na utrzymanie sieci dróg dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 
6 Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie katalogu robót 
finansowanych ze środków na utrzymanie sieci dróg dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 
7 W asortymencie „utrzymaj standard” Oddział nie występował i nie otrzymywał środków; 
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Środki przyznawane Oddziałowi na remonty dróg i zabiegi utrzymaniowe 
finansowane ze środków na bieżące utrzymanie dróg i autostrad pozwalały 
na zaspokojenie jedynie części zgłaszanych potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 225-240, 292-338, 2685-2726, 5537-5540) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że potrzeby rzeczowo-finansowe w zakresie remontów 
nawierzchni i drogowych obiektów inżynierskich oraz utrzymania dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich określano w oparciu o: wyniki Systemu Oceny Stanu 
Nawierzchni i Systemu Oceny Poboczy i Odwodnienia, wielkości natężeń ruchu na 
poszczególnych drogach, protokoły z przeglądów dróg i obiektów inżynierskich, 
zapotrzebowanie zgłaszane przez Rejony. Kierowano się przy tym Wytycznymi 
bieżącego utrzymania dróg krajowych z 2009 r. oraz Wytycznymi do określania 
potrzeb finansowych na kolejny rok budżetowy w asortymentach Bieżącego 
Utrzymania Dróg Krajowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2733-2734) 

GDDKiA zwiększyła kwoty środków (o 2.164,1 tys. zł w 2013 r. i o 7.036,8 tys. zł 
w 2014 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżącego utrzymania dróg. W 2014 r. 
Oddział nie wykorzystał 1.893 tys. zł przekazanych środków finansowych na z.u.d. 
Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że środki te stanowiły rezerwę na wypadek wystąpienia 
nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych (które faktycznie nie wystąpiły). 

(dowód: akta kontroli str. 241, 2733-2734) 

W kwietniu 2013 r. Oddział zaplanował remont pięciu odcinków o długości 24.500 m 
zlokalizowanych na drogach nr 20, 22 i 91(łączna wartości remontów wynosiła 
14.830 tys. zł.).Departament Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA przyznał 
środki w wysokości 14.404.782 zł na remonty 4 odcinków na drogach krajowych 
nr 20 i 22 o długości 23.755 m. Przedmiotowe remonty (odnowa nawierzchni) 
zostały zrealizowane w tym samym roku. 
W kwietniu 2014 r. Oddział zaplanował remont czterech odcinków o łącznej długości 
19.316 m zlokalizowanych na drogach krajowych nr 21, 22, 91 (całkowita wartość 
remontów wynosiła 10.000.000 zł). Departament Zarządzania Drogami i Mostami 
GDDKiA przyznał środki wysokości 5.374.729 zł na remont jednego odcinka – drogi 
krajowej nr 21 o długości 11.318 m. Przedmiotowy remont (odnowa nawierzchni) 
został zrealizowany w tym samym roku. 

Na rok 2015 Oddział zaplanował remont 17 odcinków o łącznej długości 52,681 km 
zlokalizowanych na 5 drogach krajowych (20, 21, 22, 25 i 91). Przy ustalaniu 
kolejności wykonania poszczególnych remontów Oddział uwzględnił trzy czynniki: 
stan nawierzchni, bezpieczeństwo ruchu (w tym ilość wypadków), natężenie ruchu. 

W roku 2013 Oddział zaplanował remont jednego obiektu inżynierskiego 
(w miejscowości Bożanka, zrealizowany w ramach b.u.m.), a na lata 2014 – 2016 
zaplanowano remont 3 obiektów inżynierskich, z tego wykonano remont mostu  
w Gwieździnie (również w ramach b.u.m.). 
Oddział w latach 2013 – 2014 wielokrotnie występował do Departamentu 
Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA o zwiększenie środków na 
przeprowadzenie remontów. 

(dowód: akta kontroli str. 4413-4445) 

Z-ca Dyrektora Oddziału Karol Markowski wyjaśnił, że w ocenie Oddziału w latach 
2013-2014 nakłady na wykonanie prac remontowych nie w pełni pokrywały 
rzeczywiste potrzeby w zakresie remontów nawierzchni. 

(dowód: akta kontroli str. 4411-4412) 

Według Raportu o stanie technicznym dróg krajowych województwa pomorskiego 
w 2013 r., łączne natychmiastowe potrzeby remontowe, które pozwoliłby 
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wyeliminować odcinki dróg (o łącznej długości 51 km) w stanie złym wyniosły 
34,4 mln zł. Aby wyeliminować odcinki (170 km) o stanie złym i niezadowalającym, 
w Raporcie potrzeby określono na poziomie 135,4 mln zł. 
W Raporcie za 2014 r. wskazano, iż łączne natychmiastowe potrzeby remontowe, 
które pozwoliłby wyeliminować odcinki dróg (o łącznej długości50,1 km) w stanie 
złym wzrosły w stosunku do roku 2013 r. i wyniosły37,95 mln zł. Aby wyeliminować 
odcinki (249,7 km) o stanie złym i niezadowalającym (odcinki wymagające zabiegów 
zalecanych i koniecznych), w Raporcie potrzeby określono na poziomie 175,4 
mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 292-338, 2685-2726, 5537-5540) 

1.3. Wydatki na całoroczne utrzymanie dróg wyniosły 61.665,3 tys. zł w 2013 r. 
i 48.000,9 tys. zł w 2014 r., z tego na zimowe utrzymanie dróg 17.918,3 tys. zł 
i 10.069,4 tys. zł, prace porządkowe 7.864 tys. zł i 7.358,8 tys. zł, remonty 
nawierzchni i obiektów inżynierskich 21.063,6 tys. zł i 14.739,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 242-243) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 działania Oddziału w zakresie 
przygotowania organizacyjnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
i remontami zarządzanych dróg krajowych. 

2. Działania Oddziału GDDKiA w zakresie kontroli stanu 
nawierzchni, poboczy i odwodnienia dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich 

2.1.Oddział przeprowadzał corocznie prace pomiarowe realizując kampanię 
pomiarową w ramach diagnostyki nawierzchni sieci dróg krajowych, zgodnie 
z przekazywanym przez GDDKiA (Departament Zarządzania Drogami i Mostami) 
harmonogramem. 

(dowód: akta kontroli str. 244-279) 

Poszczególne parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni dróg krajowych 
zarządzanych przez Oddział, uległy w latach 2013-2014 niewielkim zmianom. 
W 2013 r. 79,8 % dróg znajdowało się w stanie dobrym lub zadawalający (711 km 
dróg), 13,1 % w stanie niezadowalającym (117 km dróg), a 5,8 % w stanie złym 
(52 km dróg), w 2014 r. odpowiednio – 76,1 % (679,455 km), 16,3 % (145,453 km) 
i 5,6 % (50,063 km). 
W szczególności do stanu D (poziom krytyczny) zakwalifikowano ze względu na: 

 stan spękań: w 2013 r. – 6 km, w 2014 r. – 5,29 km; 

 równość: w 2013 r. – 9 km, w 2014 r. –8,814 km; 

 koleiny: w 2013 r. – 46 km, w 2014 r. – 40,342 km; 

 stan powierzchni: – 2013 r. – 0 km, w 2014 r. – 0,038 km; 

 szorstkość: w 2013 r. – 5 km, w 2014 r. – 5,019 km. 
Według Raportu o stanie dróg krajowych województwa pomorskiego z 2013 r. 
zabiegów koniecznych wymagało 51 km dróg, w tym: wzmocnienia 6 km, warstwy 
ścieralnej z wyrównaniem 41 km, a zabiegu powierzchniowego 4 km. 

Według Raportu o stanie dróg krajowych województwa pomorskiego z 2014 r. 
zabiegów koniecznych wymagało 50,063 km dróg, w tym: wzmocnienia 5,29 km, 

                                                      
8 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących 
działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna; 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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warstwy ścieralnej z wyrównaniem 40,004 km, a zabiegu powierzchniowego 
4,769km. 

(dowód: akta kontroli str. 280-341) 

Odcinki dróg wymagające zabiegów koniecznych zostały zaplanowane do remontów 
na lata 2013 i 2014, jednak otrzymane z GDDKiA środki finansowe wystarczyły  
na remont pięciu z 9 zaplanowanych do remontu odcinków dróg, co miało wpływ  
na nieznaczne pogorszenie ogólnego stanu technicznego dróg krajowych 
Województwa Pomorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 4413-4445) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stanu technicznego 6 odcinków na 
4 drogach(20, 21, 22 i 25) o łącznej długości 260 km wraz z wybranymi obiektami 
inżynierskimi, ustalono: 

 w Rejonie Kościerzyna: na drogach nr 20 i 21 nie stwierdzono nieprawidłowości 
stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego. Stwierdzono odcinki dróg (droga 
nr 20: km 196+500 do km 202+500, km 212+200 do 224+250 i km 233+007 
do 237+500), o nawierzchni w złym stanie technicznym, uszkodzenia drogi 
zostały zabezpieczone, obiekty inżynierskie nie były uszkodzone; 

 w Rejonie Człuchów: na drogach nr 22 i 25 nie stwierdzono nieprawidłowości 
stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego. Stwierdzono odcinki dróg 
(km 234+854 do km 237+000 drogi nr 22 i km 27+000 do 28+000, km 33+000 
do 34+200, km 41+000 do 42+000 oraz km 59+960 do 61+450 drogi nr 25) 
o nawierzchni w złym stanie technicznym, na których wykonane zostały 
zabezpieczenia. Obiekty inżynierskie nie były uszkodzone; 

 w Rejonie Słupsk: na drodze nr 21 (dwa różne odcinki) nie stwierdzono 
nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego. Stwierdzono 
odcinki dróg z widocznymi deformacjami, koleinami lub spękaniami i ubytkami 
(od km 16+730 do km 22+830 i od km 61+600 do km 64+600). Obiekty 
inżynierskie były po remoncie oprócz mostu na Słupi km 66+990 - w złym stanie 
technicznym. 

(dowód: akta kontroli str.  342-387, 1734) 

Dla mostu w km 66+990 drogi krajowej nr 21,sporządzona została w sierpniu 2014 r. 
przez Politechnikę Poznańską Ocena stanu technicznego wraz z określeniem 
przydatności do użytkowania, która dopuszczała warunkową eksploatację mostu 
przez rok do końca sierpnia 2015 r., a przedłużenie dalszej, warunkowej eksploatacji 
mostu na kolejny okres uzależniono od wykonania szczegółowego kolejnego 
przeglądu.  

(dowód: akta kontroli str.  388-391) 

2.2. Okresowe kontrole i przeglądy dróg i drogowych obiektów inżynierskich. 

W Rejonach Kościerzyna, Człuchów i Słupsk wykonane zostały przeglądy okresowe 
dróg i drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo 
budowlane9, (w okresie objętym kontrolą były to przeglądy roczne i pięcioletnie). 
W protokołach tych przeglądów zawarto zalecenia wskazujące na konieczność 
wykonania napraw i remontów uwzględniających wpływ stanu tych obiektów 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach 
publicznych10.Wszystkie osoby dokonujące przeglądów okresowych dróg 
i drogowych obiektów inżynierskich były pracownikami Oddziału, każda z tych osób 

                                                      
9 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); 
10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460); 
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posiadała stosowne uprawnienia; ponadto osoby dokonujące przeglądów 
mostowych ukończyły szkolenie inspektora mostowego. 

Ustalenia zawarte w protokołach z przeglądów technicznych każdej z badanych 
dróg obejmowały w szczególności oceny stanu technicznego: odcinków nawierzchni 
(spękań podłużnych, spękań siatkowych i poprzecznych, kolein, degradacji 
nawierzchni), poboczy, odwodnienia, chodników, oznakowania pionowego 
i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz stanu pasa drogowego i zieleni 
przydrożnej, z podaniem dokładnego kilometrażu wystąpienia usterki. Każdy 
z protokołów zawierał wnioski i zalecenia oraz informacje o realizacji zaleceń 
z poprzedniego przeglądu. 

Protokoły z okresowych kontroli obiektów inżynierskich zawierały m.in. dane 
o: stanie technicznym obiektu (m.in. stan nasypów, skarp, jezdni, płyty dennej, 
podpór, konstrukcji oporowych, oświetlenia, odwodnienia, schodów i pochylni), 
uszkodzeniach zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego, wykonaniu 
zaleceń z poprzedniego przeglądu i wnioskowanych zaleceniach dotyczących 
dalszej eksploatacji obiektu. 

Dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich prowadzone były książki obiektów. 
(dowód: akta kontroli str. 158-224, 392-1094) 

Zalecenia wynikające z przeprowadzonych przeglądów były podstawą do 
sporządzania wykazów potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów 
skontrolowanych obiektów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Instrukcji 
przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich11. 

(dowód: akta kontroli str. 392-1094) 

2.3.Porównanie zapisów w dziennikach objazdów dróg nr S6 i nr 21 (w Rejonie 
Słupsk), nr 20 i nr 21 (w Rejonie Kościerzyna) oraz nr 22 i nr 25 (w Rejonie 
Człuchów) z zapisami w kartach drogowych12 wykazało, że objazdy wykonano 
z częstotliwościami określonymi w Zarządzeniu nr 36 w sprawie wytycznych 
dokonywania objazdów i kontroli dróg krajowych13. Stwierdzono natomiast, że 
dzienniki objazdu dróg w Obwodach Drogowych w Kościerzynie i Miastku (Rejon 
Drogowy w Kościerzynie) oraz w Obwodach Drogowych w Człuchowie i Bytoni 
(Rejon Drogowy w Człuchowie) prowadzono niezgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., bowiem: 

 w dziennikach objazdów dróg nr 22 i 25 łącznie w 151 przypadkach nie wpisano 
terminu realizacji zalecenia pokontrolnego (terminu zaleconego usunięcia usterki, 
braku uszkodzenia stwierdzonego w trakcie objazdu), ani też daty faktycznego 
wykonania zlecenia (wpisanie tych terminów wymagał wzór dziennika objazdów 
dróg określony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia); 

 w dziennikach objazdów dróg nr 20 i 21 stwierdzono: 34 przypadki braku zapisu 
o wydanych zaleceniach (pomimo stwierdzenia usterek), 96 przypadków 
niewpisania terminu realizacji zalecenia pokontrolnego (terminu zaleconego 
usunięcia usterki, braku uszkodzenia stwierdzonego w trakcie objazdu) oraz 
35 przypadków braku wpisu daty faktycznego wykonania zlecenia. 

Kierownicy Rejonów Drogowych w Człuchowie i Kościerzynie wyjaśnili, że zapisy 
o terminach wykonania zaleceń były dokonywane w dziennikach czynności 
bieżącego utrzymania dróg. Kontrola wybranych 40 przypadków braku 

                                                      
11 Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, wprowadzona zarządzeniem nr 14 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2011 r. (ze zm.); 
12badania w tym zakresie przeprowadzono dla wybranych 9 miesięcy z okresu objętego kontrolą; 
13 Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych 
dokonywania objazdów i kontroli dróg krajowych; 
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udokumentowania w dziennikach objazdów usunięcia stwierdzonego zdarzenia 
o nieprawidłowym stanie drogi (usterki, braku) potwierdziła w 39 przypadkach 
wyjaśnienia Kierowników Rejonów – zalecenia były zrealizowane, co zostało 
odnotowane w dziennikach czynności. Jedyny brak potwierdzenia (i w dzienniku 
objazdu i w dzienniku czynności) dotyczył nieusunięcia uszkodzonej bariery 
sprężystej w km 207+600 drogi nr 22 (Rejon Człuchów). 

(dowód: akta kontroli str. 1280-1283, 1445-1448, 2824-2930, 4526-4589) 

W objętych kontrolą dziennikach objazdów brak było adnotacji o kontrolach 
poprawności zapisów przez nadzorujących Rejony pracowników Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 1095-1279, 1307-1444, 1483-1721) 

Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Rejony, dwukrotnie w ciągu roku kontrolę 
stanu dróg przeprowadzała komisja pod przewodnictwem Z-cy Dyrektora Oddziału. 
Kontrola ta realizowana była podczas sprawdzania przygotowania dróg do sezonu 
letniego (tzw. przegląd wiosenny) i zimowego. Wyniki tych kontroli były 
potwierdzane sporządzeniem protokołów, w których dokonywano także oceny 
prowadzenia dokumentacji, w tym dzienników objazdów. 

W żadnym z 4 protokołów z przeglądów wiosennych z lat 2013-2014, 
przeprowadzonych w Rejonach Kościerzyna i Człuchów, dokonujący przeglądów 
(Z ca Dyrektora Oddziału, Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej i Naczelnik 
Wydziału Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego) nie wnieśli żadnych 
uwag o prowadzeniu dzienników objazdów dróg niezgodnie z ww. rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. – w protokołach z 8.07.2014 r. (Rejon 
Kościerzyna) i z 29.07.2014 r. (Rejon Człuchów) zapisano nawet, że dzienniki 
objazdów są prowadzone na bieżąco, a ocena komisji w zakresie prowadzenia 
dokumentacji była odpowiednio: „bardzo dobra” i „dobra”. 

 (dowód: akta kontroli str. 4411-4412, 4604-4616) 

Objazdy dróg nr 22 i 25 (w granicach Obwodu Człuchów) oraz S6 na odcinku od km 
0+000 do km 16+319 wraz z węzłami Redzikowo i Reblinko, drogi nr 6 na odcinkach 
od km 194+660 do km 201+844 i od km 216+642 do km 228+247 i drogi nr 21 na 
odcinku od km 61+559 do km 76+899 (Obwód Kobylnica)w dniu 13.02.2015 r. 
potwierdziły realność i możliwość rzetelnego przeprowadzenia obligatoryjnych 
objazdów dróg w tych Rejonach. 

(dowód: akta kontroli str. 1722-1730) 

Oględziny czynności objazdu na odcinkach utrzymywanych przez Rejon Człuchów 
(DK 22 i DK 25) i Rejon Słupsk (S6, DK6, DK 21) wykazały m.in. uszkodzone 
pobocze, uszkodzone słupki prowadzące, przechylone znaki pionowe, 
zanieczyszczony peron przystanku autobusowego. Prowadzący oględziny 
pracownicy Rejonów wydali telefoniczne (w trakcie objazdu) lub pisemne zlecenia 
(zapotrzebowania) usunięcia usterek. 

(dowód: akta kontroli str. 1722-1728) 

Liczba pracowników w Rejonie Kościerzyna była wystarczająca do wykonywania 
czynności objazdów. 

W Rejonach Człuchów i Słupsk Oddział zatrudnił dodatkowych pracowników do 
wykonywania tych czynności. Na podstawie 2 umów zawartych z DiM14 oraz ZUW 
K. Strzelczyk15 do Rejonów w Słupsku i Człuchowie skierowano łącznie 
4 pracowników, którzy wykonywali objazdy dróg wraz z usuwaniem stwierdzonych 

                                                      
14 Umowa nr 300/D-1/2010 zawarta w dniu 6.10.2010 r. z Pracownią Projektową Dróg i Mostów „DiM” Sp. z o.o. w Gdańsku o 
wartości brutto 5.749.560 zł obowiązująca w okresie 01.11.2010 r. – 31.10.2014 r., dalej „DiM”; 
15 Umowa nr 170/Z-1/2014 zawarta w dniu 28.10.2014 r. z Zakładem Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk w 
Prabutach, o wartości brutto 11.899.379,16 zł, zawarta na okres 01.11.2014 – 31.10.2018 r., dalej „ZUW K. Strzelczyk”; 
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usterek, zbieraniem drobnych zanieczyszczeń, usuwaniem szkód spowodowanych 
zdarzeniami losowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 1095-1721,  1901-1913 i 2519-2565) 

2.4. Zgodnie z umową nr 170/Z-1/2014 ZUW K. Strzelczyk miał zapewnić 39 osób, 
z tego: 20 osób do wykonywania czynności na stanowisku „pracownik zaplecza 
technicznego”. Wszelkie decyzje związane z realizacją tej umowy w zakresie 
dotyczącym bezpośrednio Oddziału miał podejmować Naczelnik Wydziału Dróg  
i Sieci Drogowej (§ 7 ust. 1 pkt 1 umowy). Wśród osób wykonujących czynności na 
podstawie tej umowy była [ … ]16która od 3 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
przepracowała łącznie 792 godziny w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału.  
Za wykonywanie czynności przez ww. osobę firma ZUW K. Strzelczyk otrzymała 
wynagrodzenie w kwocie 25.815,24 zł (do zakończenia kontroli NIK brak było 
rozliczenia za pracę […] 17w kwietniu 2015 r.). Podstawą do zapłaty były „Protokoły 
odbioru usługi”, w których podano tylko liczby godzin przepracowanych przez […] 
18w poszczególnych miesiącach – protokoły podpisali: Naczelnik Wydziału 
Zamówień Publicznych, Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej oraz Krzysztof 
Strzelczyk. 

(dowód: akta kontroli: str. 1901-1908, 2567-2591)  

Z zakresu obowiązków opracowanego dla[…]19(podpisany przez dyrektora 
Oddziału) wynikało, że do jej obowiązków należało m.in.: 

 współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego objętych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp, w zakresie 
bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz mostów; 

 prowadzenie sprawozdawczości, gromadzenie, archiwizowanie dokumentacji 
dotyczącej  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyłączonych spod 
stosowania ustawy Pzp, w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz 
mostów. 

Naczelnicy Wydziału Zamówień Publicznych oraz Wydziału Dróg i Sieci Drogowej 
złożyli podobne wyjaśnienia, z których wynikało m.in., że[…]20. nie pełniła funkcji 
sekretarza komisji przetargowej, nie brała udziału w badaniu i ocenie ofert ani 
w żadnych innych czynnościach mających wpływ na wynik danego postępowania. 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych wyjaśniła, że[…]. 21wykonywała usługi 
polegające na współudziale w czynnościach związanych z bieżącym i zimowym 
utrzymaniem dróg i mostów, w części dotyczącej wykonywania czynności 
administracyjnych polegających na: tworzeniu korespondencji nie mającej wpływu 
na wynik danego postępowania, prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej 
powyższych zamówień oraz gromadzeniu, porządkowaniu, archiwizowaniu 
i wykonywaniu skanów i kserokopii przedmiotowych dokumentacji. Wymieniła 
ponadto 21 postępowań, w ramach których powyższe czynności były wykonywane 
przez […]22 

                                                      
16 Treść  wyłączono na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz.782 ze zm.) ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
Wyłączenia dokonała Ewa Jasiurska Kluczek – doradca prawny w NIK Delegatura w Gdańsku 

 
17 Vide: przypis 16 
18 Vide :przypis 16 
19 Vide: przypis 16 
20 Vide: przypis 16 
21 Vide: przypis 16 
22 Vide: przypis 16 
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(dowód: akta kontroli str. 2566, 2592-2600) 

Zgodnie z § 5 ust. 4 umowy nr 170/Z-1/2014 zamówienie miało być realizowane 
w zakresie określonym „Zleceniami wykonania usługi” na poszczególne stanowiska. 
W dniu 28 października 2014r. Dyrektor Oddziału podpisał Zlecenie Nr 1/2014, 
w którym zlecił ZUW K. Strzelczyk wykonanie usług na stanowiskach: operator-
kierowca (7 osób), dróżnik (14 osób), pracownik zaplecza technicznego (3 osoby, 
w tym 1 w Oddziale w Gdańsku). W zleceniu nie podano do jakiego Wydziału 
w Oddziale ma być skierowany pracownik zaplecza technicznego; określono 
natomiast okres świadczenia przez niego usługi, tj.: 01.11.2014 r. – 30.04.2015 r. 
Naczelnicy Wydziału Zamówień Publicznych oraz Wydziału Dróg i Sieci Drogowej 
wyjaśnili, że […]23została skierowana do świadczenia usług w Wydziale Zamówień 
Publicznych przez Dyrektora Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 2592-2603)  

W okresie wykonywania usług przez[…]24realizowanych było 11 umów z firmami 
Krzysztofa Strzelczyka (Zakład Usług Wielobranżowych w Prabutach i Kwidzyńskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „STRZELBUD” Sp. z o.o. w Kwidzynie), w tym 
dwie zawarte w dniu 22.12.2014 r. na Obsługę Generalnego Pomiaru Ruchu 
w 2015r. na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Gdańsku w Rejonach Gdańsk 
i Tczew. 

(dowód: akta kontroli str. 2664-2682)  

W dniu 8 kwietnia 2015 r. Oddział zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
pn. „Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez 
GDDKiA Oddział w Gdańsku” obejmujące wykonanie usług i robót budowlanych 
z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych 
przez GDDKiA Oddział w Gdańsku. Wartość zamówienia: powyżej 20.000.000 euro, 
okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.06.2021 r. Termin składania ofert na ten przetarg 
został określony na dzień 14.05.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2603-2618, 2683-2684) 

Dyrektor Oddziału R. Marszałek wyjaśnił, m.in. że celem zatrudnienia dodatkowego 
pracownika w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału było wsparcie 
administracyjne przy prowadzeniu postępowań.  

(dowód: akta kontroli str. 4631-4635) 

Wyznaczenie przez Pana Dyrektora do wykonywania czynności w Wydziale 
Zamówień Publicznych osoby skierowanej przez wykonawcę, realizującego w tym 
czasie usługi dla Oddziału m.in. w zakresie utrzymania dróg na podstawie już 
zawartych umów, a jednocześnie będącego potencjalnym wykonawcą przyszłego 
zamówienia(postępowanie o jego udzielenie rozpoczęło się w dniu 8 kwietnia 
2015r.)wskazuje – w ocenie NIK – na możliwość niezachowania przez 
Zamawiającego bezstronności w prowadzonych postępowaniach. Osoba taka nie 
powinna zostać wyznaczona do pracy w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału 
z uwagi na związki z jednym z wykonawców tych usług, gdyż umożliwienie dostępu 
do informacji zawartych w dokumentacji zarówno z zakończonych jak 
i przygotowywanych i prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych stanowi zagrożenie naruszenia fundamentalnych zasad, o których 
mowa w art. 7 ustawy Pzp25, tj. uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. 

                                                      
23 Vide: przypis 16 
24 Vide: przypis 16 
25Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); 
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W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na: 

1) prowadzeniu w dwóch Rejonach Drogowych dzienników objazdów dróg 
niezgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
16 lutego 2005r., 

2) nierzetelnej ocenie prowadzenia dzienników objazdów w 4 protokołach  
z półrocznych objazdów dróg przeprowadzonych w latach 2013-2014 przez 
komisję kierowaną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Oddziału w zakresie kontroli 
stanu nawierzchni, poboczy i odwodnienia dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. Działania Oddziału w zakresie realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem dróg 

W Oddziale nie utrzymywano dróg metodą „Utrzymaj standard”. 

3.1. Analiza dokumentów dotyczących utrzymania dróg  

Roboty i usługi związane z utrzymaniem dróg w Oddziale zlecano umowami 
podmiotom zewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli str. 4812-4814) 

Koszt utrzymania 1 km drogi wyniósł: 

 drogi ekspresowej w 2013 – 155.154 zł, a w 2014 r. – 163.062 zł, 

 drogi krajowej w 2013 r. – 69.354 zł, a w 2014 r. – 49.877 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 1731-1733) 

Ilość realizowanych w Oddziale umów w poszczególnych latach wynosiła: 

 Rejon Człuchów w 2013 r. –50, w 2014 r. – 67,w I kwartale 2015 r. – 45, 

 Rejon Kościerzyna w 2013 r. – 23, w 2014 r. – 28, w I kwartale 2015 r.- 28, 

 Rejon Słupsk w 2013 r. – 35, w 2014 r. – 42, w I kwartale 2015 r. – 39.  
Ponadto w Oddziale obowiązywało: w 2013 r. 14 – umów, w 2014 r. – 16 umów, 
w I kwartale 2015 r. – 8 umów.  

(dowód: akta kontroli str. 4617-4619) 

Z-ca Dyrektora K. Markowski wyjaśnił, że Oddział opracował i wdrożył do 
stosowania wytyczne w zakresie bieżącego utrzymania dróg, lecz nie nadał im rangi 
zarządzenia, a umieścił je w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 
integralny załącznik do zawartych i obowiązujących umów na bieżące utrzymanie 
dróg w poszczególnych Rejonach. Wyżej wymieniony OPZ w sposób precyzyjny 
określa zasady bieżącego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Oddział 
w Gdańsku i zawiera m. in. zakres rzeczowy i ilościowy robót i usług b.u.d., 
krotności i terminy ich wykonania, oraz technologię ich wykonania (Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne). Powyższe zasady w całości wyczerpują realizację 
ustawowego obowiązku zarządcy drogi w niezbędnym zakresie zapewniającym 
właściwy stan techniczny, bezpieczeństwo i komfort użytkownikom drogi, co 
powoduje, iż formalny dokument w postaci wytycznych wprowadzonych 
zarządzeniem Dyrektora Oddziału jest zbędny. 

(dowód: akta kontroli str. 4411-4412) 

 

3.2.Dla każdego z Rejonów Oddział zawarł umowy na roboty i usługi w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg krajowych (5)oraz umowy na bieżące utrzymanie 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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czystości obiektów mostowych na drogach krajowych (7) po przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 

Oddział podpisał następujące umowy na roboty i usługi w zakresie b.u.d., 
obowiązujące od 1.01.2012 r. do 31.12.2015 r.: 

1. Rejon w Gdańsku, nr 5/Z-1/2012 z dnia 4.01.2012 r. o wartości brutto 
25.061.418,12 zł z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe Kabexsp. z o.o. (lider), 
Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 
Alkorsp.z o.o.,  

2. Rejon w Tczewie, nr 354/Z-1/2011 z dnia 20.12.2011 r. o wartości brutto 
22.068.478,34 zł z Zakładem Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, 

3. Rejon w Słupsku, nr 353/Z-1/2011 z dnia 20.12.2011 r. o wartości brutto 
15.088.674,57 zł, z Konsorcjum POL-DRÓG Gdańsk sp. z o.o. (lider)i POL-DRÓG 
Piła sp. z o.o. (partner), 

4. Rejon w Kościerzynie, nr 352/Z-1/2011 z dnia 20.12.2011 r. o wartości brutto 
17.621.773,23 zł, z Zakładem Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, 

5. Rejon w Człuchowie nr 350/Z-1/2011 z dnia 20.12.2011 r. o wartości brutto 
25.277.751,17 zł, z Konsorcjum Pol-Dróg Człuchów sp. z o.o. (lider) i Pol-Dróg 
Chojnice Sp. o.o. (partner). Z związku z upadłością ww. firmy (z dniem 11.06.2013r.) 
Oddział przeprowadził postępowanie, w wyniku którego w dniu 21.10.2013 r. 
zawarto umowę nr 230/Z-1/2013 o wartości brutto 13.362.508,01 zł, z Pol-Dróg 
Gdańsk sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 1735-1900 i 1910-1915) 

Z-ca Dyrektora K. Markowski wyjaśnił, że w związku z trudną sytuacją firmy 
wykonawczej z okresu poprzedzającego upadłość, Oddział przygotował scenariusz 
działań umożliwiających prawidłowe przygotowanie dróg, zarówno w okresie 
przeprowadzanej upadłości, jak i bezpośrednio po niej.  

Pomiędzy upadłością firmy Pol-Dróg, a zawarciem umowy z kolejnym wykonawcą 
Oddział zlecał prace prac o charakterze awaryjnym i interwencyjnym o szacunkowej 
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 
euro(na remonty cząstkowe nawierzchni, utrzymanie oznakowania pionowego, 
koszenie traw i chwastów z pasa drogi oraz na objazdy dróg do usuwania wszelkich 
zdarzeń na drodze mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego). 

(dowód: akta kontroli str. 4411-4412) 

Kontroli poddano treść umów na bieżące utrzymanie dróg podpisanych dla  
3 wybranych Rejonów (Słupsk, Kościerzyna i Człuchów). 

Zakresy, sposób i jakość wykonywanych robót i usług zgodnie z § 1 ust. 3, pkt 2 i 3, 
umów określały zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia26 oraz w Specyfikacjach 
Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne, w tym D-M.00.00.00. Wymagania Ogólne. Były one takie 
same dla wszystkich wykonawców, a w szczególności dotyczyły: 

 bieżącego utrzymania drogi m.in. w zakresie: utrzymania nawierzchni oraz 
zabezpieczenia powstałych ubytków, utrzymania czystości jezdni i pasa 
drogowego, utrzymania oznakowania pionowego i słupków prowadzących oraz 
ich bieżącego uzupełniania, likwidacji wyboju stanowiącego zagrożenie dla 
ruchu, uzupełniania poboczy, uzupełniania i zabezpieczenia miejsca 
uszkodzenia bariery ochronnej, uzupełnienia włazów studzienek i kratek 
ściekowych, usuwania niebezpiecznych przedmiotów i martwych zwierząt, 

                                                      
26 Dalej OPZ; 
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utrzymania zieleni przydrożnej, mycia ekranów akustycznych, interwencyjnego 
oznakowanie zdarzeń drogowych; 

 wymagań określających normy jakościowe dotyczące użytych materiałów 
(w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych rodzajów robót) oraz 
częstotliwość wykonywania prac (na podstawie 15-dniowych zapotrzebowań 
składanych przez zamawiającego dla każdego obwodu drogowego oddzielnie); 

 zasad dotyczących organizacji robót, pozwalających na realizację zadania 
w sposób jak najmniej uciążliwy dla korzystających z dróg (w rozdziale II część  
1 „Opis wykonania robót i usług”); 

 obowiązków Wykonawcy na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych na utrzymywanej 
drodze krajowej np. wypadki, kolizje, zdarzenia nadzwyczajne, katastrofa 
budowlana (OPZ rozdział II, część V pkt 2 „Zlecenia awaryjne”); 

 zasad wynagradzania w § 5 i 7 Umów, na podstawie miesięcznych faktur 
w oparciu o protokoły odbioru robót i usług wykonanych w miesiącu 
rozliczeniowym na sieci drogowej administrowanej przez poszczególne Rejony; 

 odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, określonej zapisami o karach umownych (w § 13 umów) oraz 
uprawnienia zamawiającego z tytułu wad (§ 15), udzielonej zamawiającemu 
gwarancji na przedmiot umowy (§ 17), możliwości odstąpienia od umowy (§ 18) 
oraz w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy § 21). 

Ponadto Oddział w dniu 30.04.2013 r. zawarł 7 umów na bieżące utrzymanie 
czystości obiektów mostowych na drogach krajowych, które obowiązywały 
od 1 maja 2013 do 31 grudnia 2015 r.: 

 Rejon Kościerzyna: umowa nr 88/Z-4/2013 r., o wartości brutto 378.302,40 zł, 
z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych Strzelbud 
sp. z o.o.,  

 Rejon Słupsk: umowa nr 89/Z-4/2013, o wartości 1.234.483,20 zł, z Kwidzyńskim 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych Strzelbud sp. z o.o.,  

 Rejon Tczew: umowa nr 91/Z-4/2013, o wartości 1.371.924,00 zł, 
z Przedsiębiorstwem Usługowym Kabexsp. z o.o., 

 Rejon Gdańsk – Obwodnica Trójmiasta: umowa nr 87/Z-4/2013, o wartości 
1.200.744,00 zł, z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-
Budowlanych Strzelbud sp. z o.o.,  

 Rejon Gdańsk – Południowa Obwodnica Gdańska: umowa nr 90/Z-4/2013, 
o wartości 970.790,40 zł z Przedsiębiorstwem Usługowym Kabex Sp. z o.o.,  

 Rejon Gdańsk z wyłączeniem Obwodnicy Trójmiasta i Południowej Obwodnicy 
Gdańska: nr 86/Z-4/2013, o wartości 888.170,40 zł, z Kwidzyńskim 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych Strzelbud Sp. z o.o.,  

 Rejon Człuchów: umowa nr 83/Z-4/2013, o wartości 688.255,92 
zł,z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym Robót Inżynieryjno-
Budowlanych Mosbud Sp. z o.o. 

Zawarte umowy zawierały zapisy zgodne z OPZ stanowiącymi integralne części 
SIWZ27 (dotyczące m.in. wymogów w zakresie jakości i sposobu wykonywania 
robót, organizacji robót, obowiązków wykonawcy w  wypadkach nadzwyczajnych, 
katastrof, zasad wynagradzania i odpowiedzialności). Ponadto we wszystkich SIWZ 
(integralna część umowy) zawarto jednakowe – porównywalne, niezależnie 

                                                      
27SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
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od podmiotu, któremu zlecono zadanie, warunki realizacji przedmiotu umowy (np. co 
do czasu na usunięcie usterek, padłych zwierząt, utrzymanie zieleni przydrożnej, 
mycia ekranów akustycznych, koszenia trawników). Zapisy tych umów 
gwarantowały kompleksowe utrzymanie drogi na danym odcinku.  
Standardy i wymagania, do których zostali zobowiązani wykonawcy w zakresie 
utrzymania zieleni przydrożnej były zgodne z wytycznymi GDDKiA28. 

(dowód: akta kontroli str. 1759-1835, 1916-2107) 
 

Remont oznakowania poziomego dróg krajowych w wybranych do kontroli Rejonach 
powierzono wykonawcom na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku 
postępowania o udzielenie zmówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartość kwoty 5.186.000euro, na 
roboty budowlane. Wszystkie te umowy zawierały wymagania dotyczące: norm 
jakościowych użytych materiałów (w specyfikacjach technicznych dla 
poszczególnych rodzajów robót), zasad dotyczących organizacji robót, 
pozwalających na realizację zadania w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
korzystających z dróg (OPZ, pkt I, ppkt 10),zasady wynagradzania – na podstawie 
faktur w oparciu o protokoły odbioru robót, odpowiedzialność wykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy określona została poprzez 
zapisy o karach umownych (w § 13 umów) oraz uprawnienia zamawiającego z tytułu 
wad (w § 15 umów), udzielonej zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy –
(§ 17 umów), możliwości odstąpienia od umowy (§ 18 umów) oraz w zabezpieczeniu 
należytego wykonania umowy (§ 21 umów). 

(dowód: akta kontroli str. 2290-2476) 

 

3.3. W SIWZ na roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
administrowanych Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniach, w tym, 
m.in. warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym –
w rozdziale 1(instrukcja dla wykonawców), w pkt 7.2 ppkt 3a podano, 
że Wykonawca musi mieć dostępny minimum 1 pojazd patrolowy na każdy obwód 
drogowy wraz z przyczepą sygnalizacyjną wyposażony w podstawowy sprzęt 
i narzędzia do prac drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 2477-2518) 

 

3.4.Analiza dokumentacji z postępowań nr GDDKiA-O/Gd-ZP/67/Z-1/2011 oraz 
nr GDDKiA-O/Gd-ZP/42/Z-1/2013 dotycząca zamówień na utrzymanie bieżące dróg 
administrowanych przez Rejony wykazała, że wykonawcy spełniali warunki 
określone w art. 22 ust. 1 pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 2619-2662) 

 

3.5. Analiza rozliczeń wykonanych robót przez wykonawców w zakresie bieżącego 
utrzymania dróg krajowych obejmująca miesiące: luty, marzec, maj i październik 
w 2013 r. i 2014 r. oraz styczeń 2015 r. wykazała, że roboty utrzymaniowe 
zrealizowano na podstawie dwutygodniowych zapotrzebowani na roboty i usługi 
oraz zleceń awaryjnych. 
W Rejonach Słupsk, Człuchów oraz Kościerzyna prawidłowość realizacji przedmiotu 
umowy była weryfikowana przez komisję składającą się z przedstawicieli 

                                                      
28Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 r.  
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”; 
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Zamawiającego i Wykonawcy poprzez dokonywanie oględzin technicznych 
wykonanych robót i usług oraz analizę przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów. Wykonane czynności potwierdzano protokołami odbioru robót i usług. 
W okresie objętym badaniem we wszystkich trzech Rejonach protokoły 
potwierdzały, że ilość wykonanych robót i usług zgodna była z zestawieniem 
wykonanych robót i usług wraz z ich obmiarami powykonawczymi, materiały 
posiadały odpowiednie deklaracje zgodności, masy mineralno-bitumiczne były 
zgodne z zatwierdzonymi receptami.  

(dowód: akta kontroli str. 2824-2857, 2859-2873, 3545-3639, 3722-3734,4526-4535) 

Część robót, która zgodnie z OPZ powinna być wykonana w nocy, tj. zamiatanie 
nawierzchni dróg, remonty nawierzchni dróg w terenach zabudowanych oraz 
regulacje studzienek i innych elementów dróg na jezdni w terenach zabudowanych 
została wykonana w ciągu dnia. 
Kierownik Rejonu Słupsk poinformował, że w przypadku remontów cząstkowych 
oraz regulacji studzienek i innych elementów dróg na jezdni wynikało to m. in. 
z konieczności likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Roboty 
zlecano w trybie prac interwencyjnych i wykonywano w ciągu jednej godziny  
od zlecenia. Ponadto część remontów cząstkowych dotyczyła prac wykonywanych 
na odcinku drogi obejmującym teren niezabudowany i zabudowany o małym 
natężeniu ruchu.  
Kierownik Rejonu Człuchów poinformował, że w ciągu dnia wykonywano 
krótkotrwałe remonty cząstkowe obejmujące powierzchnię do kilku metrów 
kwadratowych oraz regulację studzienek, głównie z uwagi na większe 
bezpieczeństwo i lepszą jakość uzyskiwane przy wykonywaniu prac w dziennym 
świetle. W przypadku zamiatania29 Kierownicy obu Rejonów poinformowali, 
że roboty wykonywano poza porą nocną, ponieważ w większości prowadzone były 
poza jezdnią, a także z uwagi na chęć uzyskania lepszej jakości robót. 
Kierownik Rejonu Kościerzyna wyjaśnił, że zgodnie z zapisem pkt 11 ustaleń 
organizacyjnych OPZ prace, których wykonanie w sposób szczególny może 
wpływać na utrudnieniach w ruchu są wykonywane w tych porach. Rezygnuje się 
z wykonywania niektórych prac powodujących duży hałas w porze nocnej 
w terenach zabudowanych z powodu zakłócania ciszy nocnej, co wiąże się 
z protestami mieszkańców i interwencją Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 2747-2802, 2854-2883, 4526-4535, 4537-4589) 

 

3.6.W Rejonie Słupsk nie stwierdzono przypadków złego wykonania lub 
niewykonania przez Wykonawcę prac zleconych, dających podstawę do naliczania 
kar umownych, natomiast Oddział obciążył wykonawców karami umownymi 
za nierzetelną realizację zamówienia w Rejonach: 

 Kościerzyna - 9 tys. zł, z tytułu opóźnienia we wprowadzeniu zmian 
w oznakowaniu, niewłaściwego utrzymania czystości w miastach; 

 Człuchów - 119.838,84 zł z tytułu niewykonania robót z winy Wykonawcy, 
wykonania ich po terminie, a także niewłaściwego oznakowania dróg  
i utrzymania czystości w miastach oraz niepodjęcia działań w ciągu 60 minut  
od zgłoszenia w związku ze zdarzeniem awaryjnym. 

(dowód: akta kontroli str.2925-2927, 4590-4593, 4620-4624) 

 

                                                      
29 Zamiatanie w miastach w Rejonie Słupsk zgodnie  z oświadczeniami Wykonawców a w Rejonie Człuchów zgodnie z 
oświadczeniem Wykonawcy i wyjaśnieniem Kierownika Rejonu odbywało się w porze nocnej; 
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3.7.Drobne usterki, braki i uszkodzenia były usuwane we wszystkich Rejonach  
w trakcie objazdów, natomiast usunięcie pozostałych, po odnotowaniu  
w dziennikach objazdów (poza przypadkami braku wpisu w dziennikach objazdów 
dróg opisanymi w pkt 2.3. wystąpienia), zlecano w każdym z Rejonów Wykonawcom 
b.u.d. Prace wymagające niezwłocznego usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, np. sprzątanie po kolizjach drogowych, zbieranie padłych 
zwierząt podejmowane były w ciągu godziny od zgłoszenia. 

Przedsiębiorstwa wykonujące usługi zbierania i transportu padłych zwierząt 
w Rejonach Słupsk, Kościerzyna oraz Człuchów posiadały zezwolenia na 
prowadzenie działalności w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str.2803-2823, 3136-3143) 

 

3.8.  Na odcinkach dróg nowo wybudowanych i wyremontowanych, które objęte były 
gwarancją nie stwierdzono przypadków wykonywania prac naprawczych przez firmy 
prowadzące utrzymanie bieżące tych odcinków. Naprawy gwarancyjne wykonane 
przez wykonawców tych remontów polegały m.in.: 

1) w Rejonie Człuchów na: uszczelnieniu pęknięć (na drogach nr 22d i 22), naprawie 
zapadniętych studni (na drodze nr 22), odnowieniu oznakowania poziomego 
i uzupełnienie ubytków (na drodze nr 25); 

2) w Rejonie Kościerzyna na: przełożeniu luźnej kostki kamiennej, przełożeniu kostki 
betonowej, regulacji włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzupełnieniu 
oznakowania poziomego, uzupełnieniu rozmytych skarp (na drogach nr 20 i 21); 

3) w Rejonie Słupsk na: naprawie ścianki czołowej przepustu, wymianie nasadzeń, 
udrożnieniu rowów (na drodze nr S6), wymianie i uzupełnieniu kostki betonowej 
i korytek w ścieku podchodnikowego, usunięciu awarii oświetlenia (na drodze nr 6). 

(dowód: akta kontroli str.4625-4627) 

Niemniej, w wyniku oględzin stwierdzono, że po remoncie gwarancyjnym drogi 
krajowej nr 20 wykonawca nie odtworzył linii segregacyjnej, a w km 7+450 drogi 
krajowej nr 21 na długości 5 m uszkodzony został krawężnik. 

(dowód: akta kontroli str.342-352) 

 

Kierownik Rejonu Kościerzyna wyjaśnił, że w trakcie przeglądu gwarancyjnego 
stwierdzono występowanie usterek w warstwie ścieralnej. Wykonawca robót 
wykonał wskazane roboty gwarancyjne, niemniej ze względu na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne część robót przełożono na następny rok. Po dokonanym 
przeglądzie uznano, że lokalne braki w oznakowaniu poziomym nie będą miały 
wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a kompleksowe ich uzupełnienie 
nastąpi po zakończeniu wszystkich robót naprawczych. Do czasu zakończenia 
przez Wykonawcę całości robót naprawczych, omawiany odcinek drogi był poddany 
ciągłej obserwacji, i w tym okresie nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych, 
które miałyby związek ze stanem technicznym nawierzchni drogi czy lokalnym 
brakiem oznakowania poziomego. Uzupełnienie oznakowania poziomego przez 
wykonawcę remontu, w ramach robót gwarancyjnych ma nastąpić w II kwartale 
2015 r. Natomiast kompleksowa naprawa krawężnika została wykonana w ramach 
gwarancji przez Wykonawcę robót firmę DROGOMEX w dniu 17.04.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 4628-4630) 
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Starostowie Powiatów Bytowskiego, Człuchowskiego Lęborskiego i Słupskiego oraz 
Komendanci Powiatowych Jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Policji, 
w informacjach udzielonych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK30, nie 
zgłosili uwag o niewłaściwym utrzymaniu dróg krajowych na terenie odpowiednich 
powiatów (w zakresie m.in. stanu technicznego nawierzchni, obiektów inżynierskich, 
niedotrzymania standardów utrzymania drogi).  

(dowód: akta kontroli str. 4347-4406) 

3.9. Na terenie skontrolowanych Rejonów wykonano łącznie 5 remontów dróg  
i remont jednego mostu (w miejscowości Gwieździn). Wykonawcami tych remontów 
były: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA w Starogardzie Gdańskim31 i Drogomex 
sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie32. Zgodnie z § 9 obydwu umów Wykonawcy 
opracowali w oparciu o typowe schematy zabezpieczenia robót33, projekty 
organizacji ruchu na czas budowy, zatwierdzone przez Oddział.  

(dowód: akta kontroli str. 4815-4846) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Oddziału w zakresie realizacji 
zadań związanych z utrzymaniem dróg, powierzonych innym podmiotom. 

4. Działania Oddziału w zakresie przygotowania i realizacji 
prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg krajowych 
oraz z utrzymaniem zieleni przydrożnej 

Przygotowanie Oddziału do zimowego utrzymania dróg regulowane było 
Wytycznymi zimowego utrzymania dróg stanowiącymi załącznik do Zarządzenia 
nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r. 
Na obszarze działania Rejonów: Kościerzyna (Obwód Kościerzyna i Obwód 
Miastko), Człuchów (Obwód Człuchów i Obwód Bytonia) i Słupsk (Obwód Kobylnica 
i Obwód Lębork) obowiązywał II standard34 zimowego utrzymania dróg, z wyjątkiem: 
odcinka drogi krajowej nr 20 od Miastka do Kościerzyny i odcinka drogi krajowej 
nr 25 od Człuchowa do granicy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na których 
to odcinkach obowiązywał standard III, jak również dla drogi ekspresowej S6 
(Obwodnica Słupska), dla której przyjęto II plus standard w roku 201335, natomiast 
w latach 2014-201536 standard I. 

(dowód: akta kontroli str. 3144) 

4.1.W roku 2013 i 2014 Oddział wykonał terminowo zadania określone 
w „Ramowym harmonogramie prac przygotowawczych do zimowego utrzymania 
dróg"dotyczące: 

 opracowania „Ogólnego planu zimowego utrzymania dróg”; 

                                                      
30Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.; 
31Remonty 4 odcinków wykonane w 2013 r. na podstawie umowy nr 96/Z-1/2013 z dnia 8.05.2013 r.; 
32Remont 1 odcinka wykonany w 2014 r. na podstawie umowy nr 104/Z-1/2014 z dnia 11.07.2014 r.; 
33Zarządzenia GDDKiA Nr 52 z 2013 r. i Nr 34 z 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz 
pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym; 
34Standardy zimowego utrzymania dróg uregulowane były Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 
Autostrad: nr 35 z 19 października 2012 r. – sezon zimowy 2012/2013, nr 46 z 4 października 2013 r. – sezon zimowy 
2013/2014 i nr 41 z 19 września 2014 r. – sezon zimowy 2014/2015; 
35Sezon zimowy 2012/2013; 
36Od sezonu zimowego 2013/2014 i w sezonie 2014/2015; 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 ustalenia planu sprzętu będącego w rezerwie; 

 nawiązania kontaktów ze sztabami kryzysowymi; 

 zorganizowania zebrania informującego o organizacji zimowego utrzymania dróg 
z udziałem mediów i Policji; 

 przeprowadzenia kontroli przygotowania z.u.d. 
 
W latach 2013-2014 Oddział: 

 przeprowadził szkolenia dyżurnych obsługujących z.u.d. i PID po upływie  
wymaganego terminu (tj. do 15.09), w tym w roku 2013 – 10.10., a w 2014 – 
6.10.; 

 nie przeprowadził kontroli przygotowania do z.u.d. w wymaganym terminie (tj. do 
20.10.) w tym 20.11.2013 r. i 20.11.2014 r. – dla Rejonu Kościerzyna  
i 13.11.2013r. i 20.11.2014 r. – dla Rejonu Człuchów oraz 5.12.2013 r.  
i 27.11.2014 r. – dla Rejonu Słupsk. 

(dowód: akta kontroli str. 3145-3890) 

 

W dniu 14.10.2013 r. Oddział zawarł z Biurem Meteorologicznym Cumulus 
z Warszawy, umowę nr 227/Z-1/2013, na obsługę meteorologiczną dróg krajowych 
dla obszaru województwa pomorskiego w sezonie zimowym 2013/2014 (w terminie 
od 1.11.2013 r. do  30.04.2014 r.) w cenie 3.000 zł brutto, a także w dniu 21.10.2014 
r. z tą samą firmą umowę nr 165/2-1/2014, na tą samą usługę (w terminie od 
1.11.2014 r. do  30.04.2015 r.) i w tej samej cenie. Zgodnie z umową Wykonawca  
przekazywał Zamawiającemu krótkoterminowe (24-godzinne) prognozy pogody  
2 razy dziennie przez 7 dni w tygodniu oraz ostrzeżenia o nagłych zmianach 
pogody, każdorazowo, gdy zaistniało zagrożenie wystąpienia zjawisk 
atmosferycznych utrudniających ruch na drogach. Zawierały one nazwę obszaru, 
którego dotyczą, okres ważności, przewidywane zjawiska atmosferyczne, 
przewidywany zakres temperatury, przewidywany kierunek wiatru i jego siłę, 
a ostrzeżenia zawierały rodzaj zjawiska, nazwę obszaru, którego dotyczą, okres 
ważności, przewidywany przebieg, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 
podane w procentach.  

(dowód: akta kontroli str. 3640-3654) 

4.2.Utrzymanie dróg w sezonie zimowym Rejon w Słupsku wykonywał zgodnie 
z  Ogólnym planem zimowego utrzymania dróg oraz Szczegółowymi planami 
utrzymania na sezon 2013/2014 i 2014/2015 opracowanymi przez Rejon.  
Prace przygotowawcze do zimowego utrzymania dróg przez Obwody Drogowe 
w Lęborku i Kobylnicy wykonywano zgodnie z Ramowym harmonogram prac 
przygotowawczych, w terminach określonych według mapy stref rozpoczęcia 
sezonu zimowego w Polsce. Drogi zarządzane przez Rejon, według ww. mapy stref 
rozpoczęcia sezonu zimowego, znajdowały się w IV strefie, gdzie sezon zimowy 
został zawarty od 26 grudnia do 5 stycznia. 

(dowód: akta kontroli str. 3465-3544) 

W roku 2013 i 2014 Rejony w Kościerzynie i Człuchowie wykonały terminowo 
większość zadań określonych w ww. „Ramowym harmonogramie prac 
przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg", tj.: 

 opracowały ogólne plan zimowego utrzymania dróg; 

 opracowały szczegółowe plany operacyjne z.u.d.; 

 przygotowały sprzęt do z.u.d. (przeglądy i remonty) oraz przeprowadziły kontrolę 
sprzętu; 
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 dokonały przygotowania i kontroli sieci drogowej m.in. poprzez uzupełnienia 
ubytków w nawierzchni jezdni, udrożnienie rowów przydrożnych oraz 
zapewnienie odpływu wody z poboczy dróg; 

 przygotowały do eksploatacji sprzęt: do zwalczania śliskości i odśnieżny (montaż 
pługów); 

 przeprowadziły kontrolę i przygotowały składowiska materiałów ZUD; 

 zgromadziły minimum 25% środków chemicznych planowanych do zużycia  
w danym sezonie; 

 zapewniły podjęcie pracy własnych stacji meteorologicznych; 
 

 wystawiły osłonę bierną dróg przed zaśnieżeniem; 

 przeprowadziły szkolenia dyżurnych obsługujących ZUD i PID; 

 terminowo zakończyły przygotowania do sezonu zimowego. 

Natomiast nie zachowano terminów: 

 przygotowania łączności bezprzewodowej (do 10.10).W roku 2013 Rejon 
Kościerzyna  - 15.10. i Człuchów - 17.10., a w 2014 r. Rejon Człuchów - 15.10.; 

 przeprowadzenia szkolenia kierowców obsługujących ZUD (do 1.10.).W roku 
2013 Rejon Kościerzyna przeszkolił kierowców 14 i 15.10., a w roku 2014 Rejon 
Kościerzyna – 15.10., Rejon Człuchów – 13.10. 

(dowód: akta kontroli str.3218-3464, 3655-3657, 3670-4346) 

W wyjaśnieniu Z-ca Dyrektora K. Markowski stwierdził, że: 

 Oddział dokonał wyboru biura dostarczającego prognozy pogody w okresie 
zimowym na podstawie zapytania o cenę, kierowanego w roku 2013 i 2014 
również do IMiGW, który nie złożył najkorzystniejszej oferty; 

 przedstawiciele Oddziału uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w których uczestniczą także 
przedstawiciele powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, w ten 
sposób poprzez uczestniczenie w przedmiotowych spotkaniach nawiązywany 
jest kontakt z poziomu Oddziału; 

 praca Punktu Informacji Drogowej odbywa się w Oddziale przez cały rok, 
charakterystyka pracy zimą jest zbliżona do pracy w okresie letnim; 

 zgodnie z harmonogramem do dnia 20.10 Rejony podległe Oddziałowi  
w Gdańsku zobowiązane są do zakończenia przygotowań do sezonu zimowego. 
Kontrole były przeprowadzane w okresie od 20.10 do 06.12,tj. do daty 
rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce (wg IMiGW); 

 umowa Oddziału na zimowe utrzymanie dróg obowiązuje od 15 października  
do 30 kwietnia, w związku z tym Rejony otrzymywały od wykonawców listę 
aktualnych pojazdów z wykazem kierowców do 15 października i wtedy też 
przystępowano do sprawdzania łączności bezprzewodowej (tzn. wykonania 
połączenia telefonicznego z kierowcami).Warunek zapewnienia łączności 
bezprzewodowej został sformułowany przed erą powszechnego dostępu  
do telefonii komórkowej; 

 podobnie jak w przypadku łączności bezprzewodowej w przypadku szkoleń 
kierowców z.u.d. wykonywano je w terminie bezpośrednio poprzedzającym okres 
obowiązywania umowy w dniach 13-15 października. 

Ponadto Z-ca Dyrektora wyjaśnił: W trakcie sezonu zimowego nie było potrzeby 
dokonywania zmiany w treści planów zimowego utrzymania. Jedynie w przypadku, 
gdy zarządzenie GDDKiA było wydawane po terminie zatwierdzenia planu przez 
Oddział, było ono wymieniane jako załącznik. 
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Dyżurni z.u.d. na bieżąco korzystali z otrzymywanych prognoz meteorologicznych, 
oraz śledzili wskazania automatycznych stacji pomiarowych. Otrzymywane 
prognozy, oraz wskazania automatycznych stacji meteo były wykorzystywane przy 
prowadzeniu prac związanych z z.u.d., jak również często podejmowano działania 
profilaktyczne (np. w przypadku ostrzeżenia o możliwości wystąpienia marznącej 
mżawki, czy deszczu) wyprzedzając zbliżające się zjawisko atmosferyczne. 
Obwody drogowe prowadzą codzienny raport pracy sprzętu i zużycia soli drogowej, 
raport ten jest codziennie przesyłany na adres mailowy Kierownika Rejonu, który  
na bieżąco zapoznaje się z ilością i rodzajem pracy wykonanej w ostatniej dobie, 
oraz ilością zużytej soli. Kierownik Rejonu lub Zastępca Kierownika Rejonu analizują 
ilość zużytej soli na poszczególnych obwodach drogowych. Ilość zużytej soli przez 
solarki, można odczytać z pulpitu sterującego, który rejestruje między innymi ilość 
wysypanej soli, ilość przejechanych kilometrów, a także całkowitą powierzchnię 
posypywania. Dane te można odczytać z pulpitu solarki lub wydrukować (zależy 
o typu solarki).  

(dowód: akta kontroli str. 4636-4639) 

Zimowe utrzymanie dróg krajowych realizowane było w oparciu o umowy zawarte 
przez Oddział dla poszczególnych 13 Obwodów Drogowych, w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na: „Świadczenie usług przy zimowym 
utrzymaniu dróg krajowych solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi 
powierzonymi wykonawcy przez zamawiającego”. Oddział zawarł łącznie 13 takich 
umów, w tym m.in.: 

 w dniu 12 października 2011 r. Oddział GDDKiA podpisał umowę nr 261/Z-
1/2011 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. – Partnerem 
Konsorcjum Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. – Lider 
Konsorcjum. Umowa dotyczyła „Świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu 
dróg krajowych solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi 
wykonawcy przez zamawiającego” – świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie 
Drogowym w Słupsku. Termin realizacji zamówienia określono  
od 15 października 2011 r. do 30 kwietnia 2015 r. za wynagrodzenie wykonawcy  
w kwocie 7.693.056,00 zł; 

 umową nr 133/Z-1/2011 zawartą w dniu 01 lipca 2011 r. Oddział GDDKiA 
powierzył, w wyniku przetargu nieograniczonego, firmie TRANS-RUD Jerzy 
Rudnicki wykonywanie usług „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 
krajowych solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi 
wykonawcy przez zamawiającego” Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie 
Drogowym w Lęborku. Termin realizacji zamówienia określono w okresie  
od 15 października 2011 r. do 30 kwietnia 2015 r. za cenę wynagrodzenia 
wykonawcy w kwocie 3.311.280,00 zł; 

 Obwód Drogowy w Człuchowie – nr 270/Z-1/2011 z dnia 18.10.2011 r. o wartości 
brutto 2.754.864,00 zł, z Pol-Dróg Człuchów Sp. z o.o., W związku z upadłością 
ww. firmy (z dniem 11.06.2013 r.) Oddział przeprowadził postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 
równowartość 125.000 euro, a nie przekraczającej równowartości 10 mln euro,  
w wyniku którego w dniu 16.10.2013 r. zawarto umowę nr 222/Z-1/2013  
o wartości brutto 1.602.612,00 zł, z Pol-Dróg Gdańsk sp. z o.o.; 

 Obwód Drogowy w Kościerzynie – nr 200/Z-1/2011 z dnia 24.08.2011 r.  
o wartości brutto 2.344.032,00 zł, z Zakładem Usług Wielobranżowych 
Kulaszewicz Rafał; 
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 Obwód Drogowy w Miastku – nr 260/Z-1/2011 z dnia 11.10.2011 r., o wartości 
brutto 2.497.824,00 zł, z firmą Usługi Transportowe i Wykonawstwo Drogowe 
Zbigniew Bdzikot. 

Usługi miały być realizowane w trakcie 4 sezonów zimowych (od 1 listopada 2011 r. 
lub od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 r., od 15 października 2012 r.  
do 30 kwietnia 2013 r., od 15 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r., od 15 
października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.). 
We wszystkich umowach wysokość wynagrodzenia wykonawcy uzależniona była od 
ceny jednostkowej za 1 km posypywania, 1 km odśnieżania i 1 km odśnieżania  
z posypywaniem.  
Umowy dopuszczały zatrudnienie podwykonawców. W umowach zawarto 
obowiązek przejęcia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sprawnego 
technicznie sprzętu, w tym urządzeń GPS oraz dostarczania telemetrycznych 
danych z nośników solarek i pługów opisujących pracę ww. sprzętu. Zakres 
przesyłanych danych miał obejmować m.in.: informację o rzeczywistym położeniu 
pojazdu, pozycję na podstawie systemu GPS, stanie pracy urządzeń pojazdowych 
(stan pługa, stan pracy solarek), gotowości pracy pojazdu, prędkości, przebytej 
drodze i czasie pracy pojazdu, identyfikacji jednostek. Wykonawca był 
odpowiedzialny za zamontowany sprzęt, w tym zintegrowany Moduł GPS wraz 
z czujnikami umożliwiającymi telemetryczną transmisję danych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5386-5508) 

Prawidłowość i stan zimowego utrzymania dróg w Rejonie Słupskim sprawdzono 
w trakcie przeprowadzonych oględzin dróg w dniu 03 lutego 2015 r. obsługiwanych 
przez Obwód Drogowy w Lęborku, a w dniu 04 lutego 2015 r. obsługiwanych przez 
Obwód Drogowy w Kobylnicy. Wyniki przeprowadzonych kontroli nie wykazały 
nieprawidłowości w postaci zalegającego i zajeżdżonego śniegu lub śliskości 
zimowej na drogach. Pobocza utwardzone oraz chodniki w ciągu kontrolowanych 
dróg były odśnieżone. W bazach Odwodów stwierdzono możliwość korzystania  
z prognoz pogody przekazywanych przez IMiGW, natomiast w magazynach 
znajdowała się sól i sprawne urządzenia do wytwarzania solanki. 

(dowód: akta kontroli str. 3957-3985) 

Używana do usuwania gołoledzi sól była poddawana badaniom laboratoryjnym 
przez Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe, które sprawdzało jakość 
używanych środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających do zwalczania 
śniegu i gołoledzi na drogach w odniesieniu do zarządzeń wydanych przez 
Dyrektora Generalnego GDDKiA. 
W okresie objętym kontrolą dla wybranych Rejonów i Obwodów Drogowych zostało 
pobranych 25 próbek, z których 7 spełniały wymagania ww. zarządzeń. Zgodnie  
z wyjaśnieniem wyniki badań próbek soli drogowej nieznacznie odbiegają  
od wymogów określanych przez zarządzenia GDDKiA regulujących te wymogi, fakt 
ten nie ma istotnego wpływu na właściwości fizyko-chemiczne dostarczanego 
produktu. 

(dowód: akta kontroli str. 5509-5513) 

Ponadto Oddział zawarł z firmą WASKO S.A. z Gliwic umowy: nr 28/Z-1/2013 z dnia 
25.01.2013 r. na „Dostawę i montaż czujników posypu i płużenia w pojazdach 
zimowego utrzymania dróg” oraz nr 213/Z-1/2012 z dnia 18.10.2012 r. na „Dostawę 
urządzeń lokalizacji i komunikacji głosowej w pojazdach zimowego utrzymania 
dróg”. Przeprowadzone porównanie (zestawione poniżej) danych z programu 
WASKO  z  zapisami w dziennikach pracy sprzętu w wybranych 6 tygodniach okresu 
zimowego lat 2013 – 2014 wykazało, że w każdym przypadku dane  
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z programu WASKO były wyższe od danych wynikających z dzienników pracy 
sprzętu (przebiegi w km). 

 
 

Wskazania programu „Awia Vehicle Explorer” dostarczonego i obsługiwanego przez 
firmę WASKO nie stanowiły podstawy rozliczeń z Wykonawcami ze względu na zawarte 
wcześniej umowy na zimowe utrzymanie dróg, które określają zasady m.in. zlecania  
i dokumentowania wykonanych usług z.u.d. oraz sposób rozliczenia finansowego 
w oparciu o prowadzoną na bieżąco dokumentację dyżurnych z.u.d. („Dziennik Pracy 
Sprzętu ZUD”). Wskazania systemu WASKO były wykorzystywane w sposób ciągły 
przez służby liniowe Oddziału do kontroli lokalizacji i stanu pracy pojazdów z.u.d. 

(dowód: akta kontroli str. 4640-4705, 5541) 

Biegły powołany w celu zbadania czy wymagania ilościowe i jakościowe stawiane 
przez Oddział dla sprzętu użytkowanego przez wykonawców do odśnieżania oraz 
utrzymania bieżącego w ramach prac porządkowych związanych z utrzymaniem 
ekranów akustycznych, są zasadne i optymalne z punktu widzenia zapewnienia 
stanu ww. utrzymania, zgodnego z obowiązującymi standardami i racjonalności 
ponoszonych wydatków w wydanej opinii z dnia 27.03.2015 r. stwierdził m.in., że: 

 w Obwodach: Kościerzyna, Miastko, Człuchów (objęte oględzinami) sprzęt 
przeznaczony do z.u.d. spełniał wymagania Zamawiającego pod kątem 
wykonywanych zadań; 

 w 4 przypadkach na 15 sprzętów podlegających oględzinom stwierdzono brak 
spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego na etapie postępowania 
przetargowego, jednak z punktu widzenia osiągnięcia zamierzeń, czyli 
utrzymania standardów z.u.d. różnice te nie miały istotnego wpływu  
na wykonywane zadania; 

 Obwody Drogowe w Kościerzynie, Miastku, Człuchowie, Słupsku, Lęborku 
dysponują wystarczającą liczbą sprzętu do wykonywania założonego zadania 
zgodnie z obowiązującymi standardami – wymagania stawiane przez Oddział 
były zasadne i optymalne z punktu widzenia zapewnienia z.u.d. w odniesieniu  
do obowiązujących standardów i racjonalności ponoszonych kosztów; 

 wymagania stawiane przez Oddział były zasadne i optymalne z punktu widzenia 
zapewnienia utrzymania bieżącego w ramach prac porządkowych związanych  
z utrzymaniem ekranów akustycznych (opinia wydana dla Rejonów  
w Człuchowie, Kościerzynie i Słupsku). 

(dowód: akta kontroli str. 4847-4882) 

W Rejonach objętych kontrolą działały: 3 stacje pomiarowe w Rejonie Kościerzyna, 
5 stacji pomiarowych w rejonie Człuchów i 3 stacje pomiarowe w Rejonie Słupsk. 
Wszystkie te stacje pomiarowe wskazywały: temperaturę powietrza, wilgotność 
powietrza, temperaturę nawierzchni jezdni, siłę i kierunek wiatru, zasolenie 
nawierzchni. 

(dowód: akta kontroli str. 5520-5523) 

4.3. W latach 2013-2014 w okresie wegetacji w Rejonach Słupsk, Kościerzyna 
i Człuchów prowadzone były przeglądy zadrzewienia, w celu wyłonienia drzew 
zagrażających bezpieczeństwu i wymagających zabiegów pielęgnacyjnych. 
Na podstawie tych przeglądów corocznie sporządzane były przez Rejony plany 

Porównanie danych zimowego utrzymania uzyskanych z programu WASKO i zapisów w dziennikach pracy sprzętu w wybranych tygodniach

dystans płużenie posypywanie posypywanie odśnieżanie posypywanie i odśnieżanie

Miastko 8-15.12.2013 MAN 17-232 GBY 95SR 389 389 389 157 0 22,5

10-17.02.2014 MAN 17-232 GBY 95SR 241 0 241 112,5 0 0

Kościerzyna 18-25.03.2013 MERCEDES 2641 GKS 3V54 1076 911 319 52 0 402

28.01-4.02.2014 MERCEDES 2641 GKS 3V54 1627 1377 1490 289 0 481

Człuchów 7-14.12.2013 MAN 18 232 GCZ 87GA 309 101 220 34,01 0 0

20-27.12.2014 MAN GCZ 80AV 113 0 110 0 0 40,81

wg Wasko (km) wg dziennika pracy sprzętu (km)Obwód 

Drogowy data dane pojazdu
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utrzymania zieleni w terminie wymaganym Zarządzeniem nr 10 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 r. (tj. do 15 listopada). 
Na podstawie decyzji o wycince drzew wydanych w latach 2013 – 2015 (31.03) 
wycięto: 

 w Rejonie Człuchów: łącznie 114 drzew, na podstawie 18 decyzji dotyczących 
wycięcia, przy czym decyzje w 16 przypadkach wymagały nasadzenia drzew, 
z tego zrealizowano 148nasadzeń (w przypadku pozostałych 6nasadzeń nie 
upłynął wyznaczony termin ich dokonania); 

 w Rejonie Kościerzyna: łącznie 466 drzew, na podstawie 23 decyzji (jednej 
decyzji nie wykonano), przy czym wykonane decyzje w 17 przypadkach 
wymagały nasadzenia 465 drzew, z tego nasadzono 140 (w pozostałych 
przypadkach data wykonania nasadzeń nie upłynęła); 

 w Rejonie Słupsk: łącznie 182 drzewa, na podstawie 18 decyzji, przy czym 
wykonane decyzje w 16 przypadkach wymagały nasadzenia 281 drzew, z tego 
nasadzono 147 (w pozostałych przypadkach data wykonania nasadzeń 
nie upłynęła). 

Łącznie wydanych zostało 41 decyzji dotyczących wycięcia 580 drzew,w 33 ww. 
decyzjach zgoda na usunięcie drzew uwarunkowana była dokonaniem nasadzeń, 
z których łącznie nasadzono 288 drzew. 
Prace związane z usunięciem i nasadzeniami drzew wykonane zostały zgodnie 
z wydanymi decyzjami, prowadzone były pod nadzorem pracowników Rejonów 
Drogowych (11 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 5033-5250) 

Osoby wykonujące przeglądy zieleni przydrożnej nie posiadały odrębnych 
uprawnień do ich prowadzenia, niemniej Z-ca Dyrektora przedstawił zaświadczenia 
o ukończeniu szkoleń z zakresu pielęgnacji zieleni. 

(dowód: akta kontroli str. 5324-5326) 

4.4. W latach 2013 – 2015 (I kwartał) do Oddziału wpłynęło 6 informacji dotyczących 
niewłaściwego utrzymania sieci dróg krajowych, które dotyczyły: 

 wymywania pobocza drogi w trakcie ulewnych deszczów, stwarzającego 
niebezpieczne zagłębienie dla rowerzystów, poruszających się ścieżką 
rowerową. Wizja w terenie nie potwierdziła wymywania pobocza, Oddział 
zobligował pracowników do zwrócenia szczególnej uwagi w czasie objazdów na 
ścieżkę pieszo-rowerową i monitorowania jej stanu technicznego (informacja 
Urzędu Miejskiego w Czersku), 

 zapadnięcia drogi w miejscowości Mianowice, Oddział podjął decyzję o naprawie 
lokalnych uszkodzeń nawierzchni, oczyszczeniu studzienki ulicznej  
i oczyszczeniu nawierzchni jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń, w ramach 
robót utrzymaniowych (informacja Posterunku Policji w Damnicy), 

 nieprawidłowości związanych z wykonywanym remontem – naprawą lokalnych 
uszkodzeń oraz niewłaściwym oznakowaniem robót, nieprawidłowości usunięto, 
a Wykonawcy robót naliczono karę umowną w wysokości 1000 zł  (informacja 
użytkownika drogi krajowej nr 22), 

 konieczności dokonania oczyszczenia przepustu drogowego, przepust został 
oczyszczony(informacja Starostwa Powiatowego w Słupsku), 

 zalewania wodą opadową z drogi krajowej jednej z posesji i wykonania 
odwodnienia, zlecono przycięcie krawędzi nawierzchni w celu powiększenia 
otworów wpustu ulicznego (informacja Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie), 

 zalewania wodą opadową pochodzącą z dróg gminnych, w wyniku nawiązania 
współpracy z gminą Strony podpisały porozumienie umożliwiające realizację 
inwestycji (przebudowy ulic wraz z odwodnieniem) (informacja użytkownika drogi 
w Kobylnicy). 
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(dowód: akta kontroli str. 5251-5323) 

 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK zauważa jednak, że uchybieniem było nieterminowe wykonanie części prac 
przygotowawczych do sezonu zimowego określonych w „Ramowym harmonogramie 
prac przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg”. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Oddziału w zakresie 
przygotowania i realizacji prac, związanych z zimowym utrzymaniem dróg krajowych 
oraz z utrzymaniem zieleni przydrożnej. 

5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań utrzymaniowo-

remontowych sieci dróg krajowych 

5.1.Oddział realizuje zadania zarządcy drogi na podstawie obowiązujących w tym 
zakresie aktów prawnych. Dyrektor wyjaśnił m.in., że w oparciu o funkcjonujący  
od 2009 roku system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 w Oddziale 
Gdańsk w roku 2012 został wdrożony model zarządzania siecią dróg krajowych 
„Quasi Standard” na obszarze województwa pomorskiego, zakładający m.in. 
racjonalizację wydatków w aspekcie osiąganych rezultatów oraz skanalizowanie 
działań i ich odpowiednie zaplanowanie dla osiągnięcia zakładanych rezultatów. 
Ujednolicone zostały procedury i dokumentacjam.in. w następujących aspektach: 
umów utrzymaniowych oraz OPZ dla wszystkich Rejonów, sposoby zlecania prac 
utrzymaniowych, specyfikacje techniczne, określenie poziomu sankcji za 
realizowanie prac niezgodnie z umową. Ponadto w celu szybszej dystrybucji 
informacji o stanie dróg, Oddział zainicjował i podpisał porozumienie z publicznym 
Radiem Gdańsk oraz zarządca autostrady A1 o nazwie „Bezpiecznie do celu – 
partnerstwo dla informacji Partnerstwo dla informacji”. W zakresie monitoringu 
procesu ochrony dróg przez zniszczeniem przez pojazdy ponadnormatywne Oddział 
nawiązał pilotażowe w skali kraju porozumienie z Inspekcją Transportu Drogowego 
w ramach programu „Wagi Ważna Sprawa – partnerstwo dla ochrony dróg”. 
W ramach współpracy opracowano schematy utrzymania miejsc do ważenia oraz 
wymiany doświadczeń między zarządcą drogi a ITD. Oddział w Gdańsku jako 
pierwszy w GDDKiA opracował też i wdrożył plany działań ratowniczych dla 
wszystkich dróg oraz nawiązał współpracę ze Strażą Pożarną w zakresie usuwania 
skutków zdarzeń na drodze. Na podstawie podpisanego porozumienia, określono 
wzajemne obowiązki i uregulowano zasady współpracy pomiędzy Oddziałem 
i KWPSP w Gdańsku  oraz wszystkimi podległymi tym instytucjom jednostkami 
terenowymi na terenie całego województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 5514-5519) 

5.2.W dniu 15.01.2015 r. Oddział przekazał Dyrektorowi Departamentu Zarządzania 
Kryzysowego i Przygotowań Obronnych GDDKiA uzgodnione i zatwierdzone przez 
Dyrektora Oddziału „Plany działań ratowniczych” dla dróg krajowych województwa 
pomorskiego (nr 6, 7, 20, 21, 22, 25, 55, 90, 91, S6, S6c, S7i). Celem opracowania 
planów było zapewnienie na zarządzanej sieci dróg krajowych szybkiego 
i sprawnego systemu alarmowania w sytuacji zajścia zdarzenia drogowego, pożaru, 
katastrofy lub też innego miejscowego zdarzenia, skrócenia czasu dojazdu 
jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia, szybkiego i pełnego udzielenia 
pomocy poszkodowanym oraz stworzenie warunków organizacyjnych dla 
zapewnienia sprawnego współdziałania służb zarządcy drogi z podmiotami 
ratowniczymi. Plan w części operacyjnej przewidywał m.in. procedury przyjmowania 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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zgłoszeń o zdarzeniu drogowym przez służby zarządzającego i alarmowania służb 
ratowniczych (m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo 
Medyczne), procedury informowania innych podmiotów (Grupę Monitorowania 
Zagrożeń, Koordynatora Zespołu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Media). 
W Planach działań ratowniczych określono zakres współpracy zarządcy drogi 
ze służbami ratowniczymi i podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej – 
zgodnie z zakresami kompetencji i odpowiedzialności określonymi w odrębnych 
przepisach. Oddział w dniu 6.09.2013 r. zawarł porozumienie z Komendą 
Wojewódzką PSP w Gdańsku regulujące obowiązki zarządcy drogi i PSP w zakresie 
współpracy w sytuacjach konieczności dokonania neutralizacji zagrożeń powstałych 
na drogach krajowych, w szczególności w przypadku zdarzeń drogowych, 
wypadków i kolizji. Ponadto w Planie działań ratowniczych określono, 
że: w przypadku pożarów, wypadków i katastrof służby ratownicze przyjmujące 
zgłoszenie są zobowiązane do wzajemnego informowania i współdziałania 
w zakresie dysponowania i koordynowania działaniami, wykonawca oraz służby 
liniowe zarządcy drogi w ramach swoich kompetencji i uprawnień współpracują 
ze służbami ratowniczymi podczas prowadzenia akcji ratowniczej, zarządca drogi 
współpracuje z Policją w celu wyznaczania objazdów miejsca zdarzenia. 
Plan działań ratowniczych uwzględniał m.in. następujące sposoby ewakuacji: przy 
wykorzystaniu przejazdów awaryjnych, przy wykorzystaniu najbliższego węzła, 
wycięcie barier w pasie rozdziału, inne sposoby na polecenie Kierującego 
Działaniem Ratowniczym. Inne części planów ratowniczych to ponadto: 

 zestawienia podstawowych parametrów drogi z wykazem obiektów inżynierskich 
z określeniem światła pod tymi obiektami; 

 lokalizacje ekranów akustycznych; 

 wykazy elementów ochrony przeciwpożarowej (hydranty, miejsca czerpania 
wody, cieki wodne, zbiorniki); 

 lokalizacje wyjazdów i przejazdów awaryjnych z ich parametrami i sposobami 
demontażu; 

 lokalizacje miejsc i elementów utrudniających akcję ratowniczą (linie 
napowietrzne, bramownice, sygnalizacja świetlna); 

 łączność alarmowa, część graficzna planu, miejsca lądowania śmigłowców; 

 zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych; 

 procedury zmian organizacji ruchu; 

 procedury postępowania z odpadami. 
(dowód: akta kontroli str.4883-5032) 

5.3. Z-ca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że przy każdej z zarządzanych dróg znajduje 
się co najmniej jedno stanowisko monitorujące. Stwierdził ponadto, że: „Zakładając, 
ze jedna kamera rejestruje obraz odcinka drogi o długości ok. 200 m, a długość sieci 
drogowej utrzymywanej przez tutejszy Oddział wynosi 805,6 km, to…ilość dróg 
objętych systemem kamer wynosiła od 11,2 km do 19,4 km, co stanowi od 1,4 % do 
2,4 % ogólnej długości dróg w tutejszym Oddziale”. 
Kamery rejestrują obrazy, które pozwalają zweryfikować wykonywanie niektórych 
prac przez Wykonawców (np. koszenie, malowanie oznakowania poziomego, 
odśnieżanie), w tym także czy wykonuje swoje czynności w deklarowanych 
terminach, pomagają potwierdzić wystąpienie zdarzeń na drodze oraz 
ich konsekwencje w postaci zatorów drogowych. Kamery nie zastępują działań 
pracowników w terenie, a jedynie stanowią uzupełnienie ich działań, w tym także 
tworzą automatyczne archiwum tych danych. Kamery są urządzeniami jedynie 
wspomagającymi zarządzanie drogami, poprzez m.in. monitorowanie natężenia 
ruchu, stanu nawierzchni (w szczególności w okresie zimowym), warunków 



 

28 

atmosferycznych oraz wspomagającymi podejmowanie działań prewencyjnych. 
Podgląd z kamer jest ogólnodostępny dla użytkowników dróg na stronie internetowej 
GDDKiA i wykorzystywany przez nich przy planowaniu podróży. 
W latach 2013-2015 (I kwartał) ilość kamer monitorujących drogi przedstawiała się 
w niżej wymienionych okresach czasu następująco: 
2013.01.01 ÷ 2013.09.30  – ilość kamer:   69 szt.; 
2013.10.01 ÷ 2013.11.19  – ilość kamer:   56 szt.; 
2013.11.19 ÷ 2014.05.31  – ilość kamer:   96 szt.; 
2014.06.01 ÷ 2014.07.11  – ilość kamer:   94 szt.; 
2014.07.11 ÷ 2015.03.16  – ilość kamer:   97 szt. 
Zmiany w ilości kamer były wynikiem analizy potrzeb zgłaszanych zarówno przez 
pracowników GDDKiA, jak i użytkowników dróg oraz weryfikowane po względem 
możliwości technicznych (zasilanie, zasięg sieci komórkowych). Propozycje 
lokalizacji są przez Oddział analizowane, zaś ich ilość optymalizowana, aby 
zapewnić równomierny rozkład lokalizacji na terenie województwa pomorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5524-5526) 

5.4. Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej 
wykorzystywane są m. in. następujące systemy: Systemem Diagnostyki Sieci 
Drogowej (w tym: System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) i System Oceny 
Poboczy i Odwodnienia (SOPO), SGM – System Gospodarki Mostowej i BDD – 
Bank Danych Drogowych. W ramach ww. systemów generowane są wskaźniki 
odnoszące się do stanu technicznego dróg zarządzanych przez Oddział.  
Administrator systemów uzupełnia, weryfikuje, sprawdza i konsoliduje dane  
do systemów BDD i SOPO na poziomie Oddziału. Czuwa on nad poprawnością 
funkcjonowania systemów w Oddziale i podległych Rejonach, a następnie 
przetwarza dane, dokonuje analiz i generuje konieczne raporty, m.in. ranking 
odcinków dróg z najpilniejszymi zabiegami remontowymi. 
Istotnym aspektem ww. systemów jest wykorzystanie zgromadzonych danych  
w celu opracowywania planów remontów, przebudów i innych działań (prac 
utrzymaniowych) wynikających z ujawnionych potrzeb  w oparciu o środki finansowe 
będące w dyspozycji Oddziału lub planowane do przydzielenia przez GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli str. 5514-5519) 

5.5.W Obwodach Drogowych – na wniosek Oddziału – przeprowadzone zostały  
w 2014 r. kontrole przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz przez Pomorskiego Wojewódzki Inspektora 
Transportu Drogowego. Kontrolami objęto nośniki sprzętu zimowego utrzymania 
(pojazdów wyposażonych w pługi i solarki) oraz pracowników pod kątem 
wymaganych uprawnień i trzeźwości.  
Pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniach 15-21.01.2014 r. 
skontrolowali 23 pracowników i 23 pojazdy(z 6 Obwodów) stwierdzając: usterki  
w 13 pojazdach, wskutek czego zatrzymano dowody rejestracyjne 3 pojazdów 
(z powodu następujących usterek technicznych: pęknięta szyba czołowa, pęknięta 
opona i uszkodzony klosz kierunkowskazu, zużyty/uszkodzony bieżnik opony). 
Pozostałe usterki zostały usunięte na miejscu (niesprawne światła, sygnały 
dźwiękowe, różna rzeźba bieżnika). Nieprawidłowości w zakresie wymagań 
związanych z pracownikami nie stwierdzono. 
Pracownicy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  
w styczniu 2014 r. skontrolowali 44 pojazdy w 6 Obwodach. W 12 przypadkach, 
z uwagi na stwierdzone usterki zatrzymano, dowody rejestracyjne m.in. nieszczelne 
układy pneumatyczne (w 7 przypadkach), wycieki płynów eksploatacyjnych  
(w 2 przypadkach), nadmierne zużycie opon (w 2 przypadkach). Nie stwierdzono 
przypadków nietrzeźwości kierowców. 
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(dowód: akta kontroli str. 5527-5536) 

5.6. Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że w celu zwiększenia komfortu przejazdu drogami 
krajowymi Oddział podejmuje m.in. następujące działania: prace uciążliwe, 
szczególnie te wymagające zamknięcia części jezdni, wykonuje wyłącznie w porze 
nocnej bądź poza szczytem komunikacyjnym, weryfikuje wnioski kierowców 
przesyłanych poprzez Formularz Kontaktowy na stronie www.gddkia.gov.pl oraz 
telefonicznie przez Punkt informacji Drogowej, a następnie w uzasadnionych 
wypadkach wprowadza usprawnienia w oznakowaniu dróg, dokonuje stałej 
aktualizacji programów pracy sygnalizacji świetlnej dla bieżących potrzeb 
poprawiającej komfort przejazdu drogami krajowymi, dokonuje sukcesywnej 
modernizacji sygnalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 5514-5519) 

5.7.Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że Oddział nie zlecał badań statystycznych  
w zakresie straty czasu kierowców „stojących w korkach” na drogach krajowych.  
Nie wyliczano wskaźników opóźnień, które zobrazowałyby, o ile niska 
przepustowość dróg wydłuża czas potrzebny kierowcom na dotarcie do miejsca 
docelowego. Natomiast analizy strat czasu są istotną częścią analiz efektywności 
ekonomicznej inwestycji drogowych i są elementem procesu oceny zamierzenia 
inwestycyjnego. W ramach tego typu analiz ocenia się stan istniejący sieci dróg oraz 
stan projektowany, z uwzględnieniem przepustowości i czasu podróży. Jednym 
z istotnych elementów wykorzystywanych w ww. modelach są dane wygenerowane 
na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), który Oddział w Gdańsku 
wykonuje co 5 lat. GPR jest podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym, 
zaś uzyskane dane wykorzystywane są w pracach związanych z zarządzaniem, 
utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej. Ostatni Generalny Pomiar 
Ruchu wykonywany był w roku 2010, w chwili obecnej realizowane są czynności 
w ramach GPR 2015.  

(dowód: akta kontroli str. 4815-4846, 5514-5519) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono  
nieprawidłowości: 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sprawowanie nadzoru nad realizacją  
zadań utrzymaniowo – remontowych sieci dróg krajowych. 

 

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

1) właściwy nadzór nad prowadzeniem dzienników objazdów dróg przez Rejony 
Drogowe;  

2) niedopuszczanie do wykonywania prac w Wydziale Zamówień Publicznych 
przez osoby wskazane przez obecnych i potencjalnych wykonawców zamówień 
udzielanych przez Oddział. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie21dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Gdańsk, dnia 13 maja 2015 r. 

 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Gdańsku 
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