
LGD.410.008.01.2018
P/18/083

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

WYST ĄPIENIE
POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36. 80-853 Gdańsk
T+48 58 768 36 00. F+48 587683605

Igd@nik.gov.pl

mailto:Igd@nik.gov.pl


Numer i tytuł kontroli

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Kontrolerzy

Jednostka
kontrolowana

Kierownik jednostki
kontrolowanej

I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/083 - Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Piotr Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/91/2018
z dnia 11.0S.2018r.

2. Krzysztof Holli, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/94/2018 z dnia 21.0S.2018 r.

3. Jacek Żmurko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/102/2018 z dnia30.0S.2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława S,
80- 3S4 Gdańsk (dalej: "Oddział GDDKiA")

Radosław Kantak, Dyrektor Oddziału1

(dowód: akta kontroli str. 10)

II. Ocena kontrolowanej działalności2
w celu ograniczenia powstawania zatorów drogowych, spowodowanych
prowadzeniem prac utrzymaniowo-remontowych, w Oddziale GDDKiA
wprowadzono rozwiązania organizacyjne polegające na ustandaryzowaniu wzoru
umów oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: "OPZ"), zamieszczając w nich
wymogi dla wykonawców w zakresie sposobu, czasu i oznakowania prowadzonych
prac. Dla wszystkich dróg zarządzanych przez Oddział GDDKiA opracowano
i uzgodniono Plany Działań Ratowniczych (dalej: "POR"), w których określono m.in.
obowiązki i zasady współpracy podmiotów biorących udział w akcji ratowniczej oraz
usuwania jej skutków. W latach 2016-2018 I półrocze, Oddział GDDKiA określił
zasady dotyczące organizacji robót remontowych i utrzymaniowych. Planował
i nadzorował realizację prac remontowych i utrzymaniowych. Jednakże w umowach
z wykonawcami w opisach przedmiotu zamówienia terminy i przedziały godzinowe
prowadzenia prac na drodze określone były jedynie dla prac utrzymaniowych.
Organizacja planowanych prac minimalizowała ich negatywny wpływ na
przepustowość na drogach krajowych. Oddział GDDKiA sprawował nadzór nad
podmiotami zewnętrznymi wykonującymi prace na drodze, m.in. w zakresie
ograniczenia utrudnień wynikających z ich prowadzenia. Oddział GDDKiA stosował
wytyczne wprowadzone zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad (dalej: "Generalny Dyrektor DKiA"), jak również zalecenia przekazywane
w pismach, w zakresie ograniczenia utrudnień spowodowanych prowadzonymi
robotami w okresach wzmożonego ruchu. Czasowe organizacje ruchu zawierały

1 W okresie od 1.03.2011 r. do 13.09.2016 r. dyrektorem Oddziału GDDKiA był pan Robert Marszałek, a w okresie od
14.09.2016 r. do 23.02.2017 r. obowiązki dyrektora Oddziału GDDKiA pełn~ pan Karol Markowski, który w okresie objętym
kontrolą, ij. okresie od 01.01.2016 r. do 29.06.2018 r., odpowiedzialny był m.in. za działania Oddziału GDDKiA objęte niniejszą
kontrolą.
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sfonmułowanieoceny 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, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
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terminy realizacji robót3, uwzględniały skutki i zasięg ograniczenia przepustowości
ruchu, jak również wymagane elementy określone w § 5 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem4

(dalej: "rozporządzenie o zarządzaniu ruchem"). Prowadzenie prac w zakresie
realizacji zadań remontowych i utrzymaniowych, organizowanych
i przeprowadzanych w okresach wzmożonego ruchu, było powodowane stanem
technicznym obiektów lub doraźnie występującymi zagrożeniami dla uczestników
ruchu. Oddział GDDKiA wykorzystywał system zdalnego zarządzania sygnalizacją
świetlną wspierając się danymi pochodzącymi z kamer rozmieszczonych na
drogach. System kamer obejmował bowiem punktową obserwację sieci drogowej.
Łącznie monitoringiem objęto 12,85 km dróg krajowych w 2016 L, 20,85 km
w 2017 r. i 23,20 km w 2018 L W badanym okresie Oddział GDDKiA posiadał 20
tablic informujących o temperaturze nawierzchni i powietrza ze stacji meteo oraz
o ograniczeniach prędkości. Nie dysponował tablicami zmiennej treści informującymi
kierowców o zatorach drogowych i zaproponowanych objazdach. Oddział GDDKiA
informował użytkowników o zaistniałych utrudnieniach na drogach krajowych za
pośrednictwem Punktu Informacji Drogowej (dalej: "PID") na stronie internetowej
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: "GDDKiA") oraz
współpracując z lokalną rozgłośnią radiową.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Oddział GDDKiA zarządzał odcinkami dróg krajowych nr 6, S6, 7, S7, 20, 21 J 22, 25,
55, 90 i 91, znajdującymi się w granicach administracyjnych województwa
pomorskiego, działając m.in. na podstawie statutu oraz regulaminu
organizacyjnego5.

W okresie objętym kontrolą Oddział GDDKiA zarządzał drogami krajowymi o łącznej
długości 805,61 km na koniec 2016 r., 807,51 km - na koniec 2017 r. i na koniec
marca 2018 L, W tym:
- drogami ekspresowymi o długości 72,34 km na koniec 2016 L, 72,34 km - na

koniec 2017 L i na koniec marca 2018 r.;
- pozostałymi drogami krajowymi o długości: 733,27 km na koniec 2016 r.,

735,17 km - na koniec 2017 r. i na koniec marca 2018 L
Długość odcinków koncesyjnych wynosiła 65,79 km.
Łącznie oględzinom poddano 1,8 km (0,002%) dróg krajowych będących
w zarządzie Oddziału GDDKiA, z czego dróg ekspresowych - 0,4 km (0,0004%)
i pozostałych dróg krajowych - 1,4 km (0,002%).

(dowód: akta kontroli str. 586-598, 1176-1178)
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Oddziału GDDKiA zadania dotyczące
zatorów drogowych realizowały wydziały: Dróg i Sieci Drogowej, Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem (dalej: "BRD") oraz Wydział Mostów.
Zadania te polegały m.in. na monitorowaniu i realizowaniu zadań związanych
z utrzymaniem dróg, organizacją okresowych pomiarów ruchu, prowadzeniu spraw
związanych z budową, remontami i utrzymaniem dróg i drogowych obiektów

3 W 5 z 15 badanych przypadków.
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 7B4.
5 Od 1 kwietnia 2009 r. do dnia 1 marca 2017 r. obowiązywał statut nadany zarządzeniem nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia
29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MI. z 2002 r., Nr 3, poz.B) oraz regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora
Oddziału GOOKiA z dnia 23 lutego 2015 r. Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje statut GOOKiA nadany zarządzeniem nr 5
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz. Urz. MI. z 2017 r., poz. 6) oraz regulamin organizacyjny
wprowadzony zarządzeniem nr 2/0-1/2017 Dyrektora Oddziału GOOKiA z dnia 3 marca 2017 r.
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Opis stanu
faktycznego

inżynierskich, prowadzeniu informacji o stanie przejezdności dróg, uzgadnianiu
organizacji ruchu.

(dowód: akta kontroli str. 23-66)

1. Stosowanie standardów/procedur związanych
z organizacją prac utrzymaniowych i remontowych,
w celu zapewnienia przejezdności dróg
i minimalizowania utrudnień w ruchu
1.1. Organizacja prac utrzymaniowych

W celu realizacji zadań w zakresie kompleksowego utrzymania dróg krajowych
w Oddziale GDDKiA opracowano ujednolicony opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Całoroczne
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wraz ze wszystkimi
elementami" z podziałem na pięć części zamówienia w zakresie poszczególnych
Rejonów6.
W OPZ zawarto zapisy określające m.in. sposób, czas realizacji oraz
zabezpieczenia prac utrzymaniowych tak, aby ich prowadzenie nie powodowało
dodatkowych, możliwych do uniknięcia utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.
W celu ograniczenia utrudnień w ruchu, spowodowanych realizacją prac
utrzymaniowo-remontowych określono m.in. rodzaje prac, dla których
podstawowym czasem realizacji jest pora nocna, a w harmonogramie wykonywania
prac wyłączono okresy przewidywanego zwiększonego natężenia ruchu?
Ponadto w Oddziale GDDKiA przy organizacji prac utrzymaniowych stosowano
zasady zawarte m.in. w:
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach8;

- zarządzeniu Generalnego Dyrektora DKiA nr 34 z dnia 30.07.2014 r.
w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym;

- zarządzeniu Generalnego Dyrektora DKiA nr 9 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności
utrzymaniowychdla drogach krajowych;

- zarządzeniu Generalnego Dyrektora DKiA nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności
utrzymaniowych na drogach krajowych.

Zgodnie z OPZ osoby nadzorujące wykonywanie prac z ramienia zamawiającego
miały prawo przerwać wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich
niezgodnie z OPZ, a w szczególności realizowanych w sposób zagrażający
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Jak wyjaśnił zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA ds. Zarządzania Drogami
i Mostami (dalej: "Zastępca Dyrektora"), w Oddziale GDDKiA stosuje się generalną
zasadę planowania organizacji ruchu prac remontowych tak, aby ograniczyć wpływ

6 Obszar działania Oddziału GOOKiA podzielony został na pięć rejonów: Rejon w Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku
iw Tczewie.
7 Z wyłączeniem remontów i budów o charakterze ciągłym.
8 Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.
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prowadzonych prac na ruch drogowy. Zdaniem Zastępcy Dyrektora większość
utrudnień w ruchu drogowym nie wynika ze sposobu prowadzenia robót, lecz
z występowania zwiększonych natężeń ruchu oraz zdarzeń nadzwyczajnych.
Dlatego obowiązujące w Oddziale GDDKiA procedury planowania prac
utrzymaniowych przewidują wykonywanie tych prac w okresach, w których
prawdopodobieństwo występowania naturalnych powodów powstawania zatorów
drogowych jest najmniejsze, w szczególności wszystkie prace utrzymaniowe
wymagające zajęcia jezdni, a których wykonanie w sposób szczególny wpływa na
utrudnienia w ruchu i technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich
w porach zmniejszonego natężenia, powinny być wykonywane w tych porach,
w szczególności w nocy.

Zastępca Dyrektora wyjaśnił ponadto, że procedury obowiązujące w Oddziale
GDDKiA związane z planowaniem, organizacją oraz realizacją prac utrzymaniowych
i remontowych są aktualizowane, czego wynikiem jest opracowanie ujednoliconego
OPZ uwzględniającego m.in. działania w przypadku tworzenia się zatoru drogowego
w konsekwencji zdarzeń awaryjnych.

(dowód: akta kontroli str. 1179-1227, 1514)

1.2. Procedury stosowane w razie wypadków i zdarzeń
nadzwyczajnych

Dla wszystkich dróg zarządzanych przez Oddział GDDKiA sporządzono w 2014 r.
plany działań ratowniczych. Dokumenty te uzgodniono z Pomorskim Komendantem
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Komendantem
Wojewódzkim Policji w Gdańsku oraz Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Celem opracowania PDR 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 stworzenia warunków organizacyjnych dla
zapewnienia sprawnego współdziałania służb zarządcy drogi z podmiotami
ratowniczymi.

W ramach kontroli poddano analizie pięć PDR dla dróg krajowych nr 6, S6, S6c, 7,
S7i9. Wszystkie PDR miały ujednoliconą strukturę wzorowaną na planie ratowniczym
przygotowanym dla autostrady A1.
W dokumentach tych zawarto m.in. odwołania do norm prawnych określających
zasady współpracy służb ratowniczych na miejscu zdarzenia, koordynacji działań
ratowniczych oraz zakresy odpowiedzialności służb i podmiotów biorących udział
w usuwaniu skutków zdarzenia.
W PDR zamieszczono również plany orientacyjne odcinków dróg objętych planem
wraz z naniesionymi elementami ułatwiającymi ewentualne wytyczenie objazdów,
możliwe miejsca do lądowania śmigłowców ratowniczych, plany Miejsc Obsługi
Pojazdów i stacji benzynowych10 z naniesionymi m.in. elementami infrastruktury
przeciwpożarowej.
W części operacyjnej POR zawarto m.in.:

- procedury przyjmowania zgłoszenia o zdarzeniu drogowym przez służby
zarządzającego drogą krajową i alarmowania służb ratowniczych,

9 PDR opracowywane są dla określonych odcinków DK: Nr 6 Rejon w Słupsku od km194-+B60 do km 201-+844, od km 216-+B42
do 274-+520, Rejon w Gdańsku od 274-+520 do km 309-+011; S6 Rejon w Gdańsku od km 311-+861 do km 350-+021; S6c Rejon
w Słupsku od km 0-+000 do km 16+319; 7 Rejon w Gdańsku od km 0-+000 do km 7+182 oraz od km 36+987 do km 68+346;
S7i Rejon w Gdańsku od km 0-+000 do km 17-+860.
10 Jeśli takie stacje na tym terenie się znajdują.
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- procedurę informowania innych podmiotów11,

- schemat przepływu informacji oraz wykaz osób i zakres ich
odpowiedzialności,

- zakres współpracy zarządcy drogi ze służbami ratowniczymi i podmiotami
biorącymi udział w akcji ratowniczej, polegającej m.in. na wzajemnym
powiadamianiu o zaistniałym zdarzeniu, udostępnianiu środków do
zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz możliwie szybkim udrożnieniu drogi,

- dane operacyjne zarządcy drogi krajowej,
- zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, w tym kierowanie

działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zalecenia
podczas zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczej, zmiany organizacji
ruchu.

Ponadto w POR zamieszczono tabele kompetencji i zadań podmiotów
zaangażowanych w działania ratownicze, wykaz sił i środków planowanych do
działań ratowniczych, wykaz danych teleadresowych oraz warunki bezpieczeństwa
prowadzenia działań ratowniczych.
Zgodnie z POR Oddział GOOKiA zobowiązany jest do neutralizacji wszystkich
odpadów wytworzonych podczas działań ratowniczych, w tym zużytego sorbentu,
elementów pojazdów lub infrastruktury drogowej, zlokalizowanych w pasie
drogowym, przekazanych przez jednostki PSP.

(dowód: akta kontroli str. 1468)
Integralną część POR stanowi porozumienie zawarte pomiędzy Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (dalej: "PSP") a Oddziałem
GOOKiA, na mocy którego Oddział GOOKiA zobowiązał się m.in. do współpracy
z PSP w zakresie całodobowego przyjmowania informacji o zdarzeniu na drodze
i zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej oraz podejmowania działań w sytuacji
zagrożenia spowodowanej uszkodzeniami infrastruktury drogowej, udostępnienia
służbom ratowniczym zestawu awaryjnego do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca zdarzenia, wprowadzenia jednolitych zasad na poziomie wszystkich
Rejonów Oddziału GOOKiA, usuwania odpadów poakcyjnych.
PSP na mocy porozumienia zobowiązała się m.in. do: całodobowego zgłaszania
informacji o wystąpieniu zdarzenia na drodze oraz zakończeniu akcji ratowniczej do
PlO, wprowadzenia jednolitych zasad współpracy na poziomie wszystkich Komend
Powiatowych/Miejskich w województwie pomorskim, zobowiązania jednostek
prowadzących działania ratownicze do takiego przemieszczenia odpadów
poakcyjnych, aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym, możliwe było
udrożnienie drogi i otwarcie jej dla ruchu drogowego, ich usunięcie przez służby
Oddziału GOOKiA możliwe było w terminie późniejszym, w szczególności w czasie
pracy tych służb.

(dowód: akta kontroli str. 1468)
Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ na prace utrzymaniowe, wykonawca
zobowiązany został m.in. do zapewnienia kontaktu z przedstawicielem
zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
oraz współpracy z innymi służbami zgodnie z PDR, jak również prowadzenia działań
interwencyjnych związanych z likwidacją wszelkich sytuacji kryzysowych na drodze.
W ramach kontroli poddano analizie 20 losowo wybranych przypadków12 zgłoszeń
zdarzeń drogowych, odnotowanych przez dyżurnych PID, pod kątem czasu reakcji
służb Oddziału GOOKiA na otrzymaną informację o incydencie na drodze.

11 Grupę Monitorowania Zagrożeń, Koordynatora Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oddziale GDDKiA, Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, media.
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Analizowane zdarzenia drogowe miały różny charakter i dotyczyły m.in. kolizji
drogowych, usunięcia martwej zwierzyny, wypadku ze skutkiem śmiertelnym,
usunięcia przedmiotów zalegających na drodze, uszkodzonej infrastruktury jezdni.
We wszystkich badanych przypadkach, zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ oraz
POR, służby Oddziału GDDKiA, w tym pracownicy firm zewnętrznych realizujących
zadania w ramach umów utrzymaniowo-remontowych, reagowały bez zbędnej
zwłoki, usuwając zagrożenia na drodze powstałe w wyniku zdarzeń.

(dowód: akta kontroli str. 1372-1467, 1468)
W związku z opracowywaniem założeń Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem,
Oddział GDDKiA w 2013 r., w celu minimalizowania utrudnień dla ruchu
tranzytowego poprzez przekierowywanie ruchu na drogi niższych kategorii, wystąpił
do podmiotów13odpowiedzialnych za zarządzanie drogami niższej kategorii oraz
Policji i zarządcy autostrady A114Zprośbą dotyczącą uzgodnienia stałych objazdów
dla wszystkich odcinków międzywęzłowych autostrad i dróg ekspresowych
będących w obszarze działania tych podmiotów, przedstawiając katalog propozycji
tras stałych objazdów dla A1, S6 - Obwodnicy Słupska, S6 - Obwodnicy Trójmiasta,
S7 - Obwodnicy Południowej Miasta Gdańska.

Ideą wytyczenia tras stałych objazdów było to, by w przypadkach okresowego
wyłączenia z ruchu danego odcinka autostrady lub drogi ekspresowej
spowodowanego zdarzeniem kryzysowym, ruch można było przekierować na
zaplanowaną i oznakowaną trasę.

W dniu 27.03.2015 r. Dyrektor Oddziału GDDKiA zatwierdził przedłożony przez
koncesjonariusza "Katalog systemu zarządzania ruchem na autostradzie A1
w sytuacjach nadzwyczajnych "KSZRA", w zakresie oznakowania tras objazdów
awaryjnych odcinków międzywęzłowych drogami krajowymi dla odcinka Rusocin -
Czerniewice"15.

W zakresie pozostałych dróg nie uzyskały one akceptacji zarządców dróg niższej
kategorii.

(dowód: akta kontroli str. 1228-1371, 1498-1513)

1.3. Wyko.rzystanie systemów elektronicznych do
przeciwdziałania zatorom drogowym

W Oddziale GDDKiA wykorzystywano platformę Eldro 24 do monitorowania
i zdalnego zarządzania funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej.
Platforma obejmowała nadzór nad 118 sygnalizacjami świetlnymi (100%)
na wszystkich drogach zarządzanych przez Oddział GDDKiA.
Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, platforma została stworzona i funkcjonuje
wyłącznie na terenie Pomorza i dróg krajowych administrowanych przez Oddział
GDDKiA. Dzięki wdrożonemu narzędziu, zarządca drogi oraz operator utrzymania
ma możliwość podejmowania natychmiastowych decyzji w zakresie usuwania awarii
sygnalizacji, które mają zasadniczy wpływ na przepustowość układu drogowego.
Na drogach zarządzanych przez Oddział GDDKiA wykorzystywano również system
czujników zbierających informacje o aktualnych natężeniach ruchu na wybranych
przekrojach sieci dróg.

12 Wybrano losowo wyselekcjonowane przypadki dla każdej z dróg zarządzanych przez Oddział GDDKiA.
13 Pismo skierowane zostało do: Komendy Wojewódzkiej Policji, Gdańsk Transport Company SA, Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdańsku, Zarządu Dróg iZieleni w Gdyni, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
14 Zarządcą A 1 jest Gdańsk Transport Company SA (dalej: ,GTC')
15 Na odcinku od km 0+000 do km 65+789 drogi krajowej nr A 1 w woj. pomorskim.
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Pomiary ruchu realizowane były za pomocą czterech Stanowisk Ciągłego Pomiaru
Ruchu, rozmieszczonych w następujących lokalizacjach: DK91 m. Miłobądz16, DK7
m. Kazimierzowo17, DK6 m. Kębłow018, DK20 m. Miszew019•

Stacje te, wyposażone w liczniki MAKSMARAN 660, zbierały dane o ruchu na
danym przekroju drogi w przedziałach godzinowych z rozbiciem na poszczególne
kierunki ruchu, z uwzględnieniem jego natężenia oraz prędkości i kategorii
pojazdów.
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem
wyjaśnił, że na podstawie gromadzonych danych szacowane są:
- wzrost ruchu na drodze,
- rozkład ruchu w ciągu doby, tygodnia i roku,
- struktura ruchu i zachowania kierowców.
Ponadto w Oddziale GDDKiA wykorzystywane było jedno mobilne urządzenie do
doraźnych pomiarów ruchu.
Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, na podstawie danych z tego systemu zarządca
drogi ma możliwość podjęcia decyzji w zakresie proponowanych rozwiązań
w ramach zatwierdzanych organizacji ruchu adekwatnych do obserwowanych
natężeń.
Dodatkowo, wg stanu na dzień 31.03.2018 r., na drogach zarządzanych przez
Oddział GDDKiA zainstalowano 72 kamery umożliwiające zdalny monitoring
newralgicznych skrzyżowań dróg zarządzanych przez Oddział GDDKiA oraz węzłów
drogowych obwodnicy Trójmiasta. System podglądu stanu drogi umożliwiał
bezpośrednio dostęp do obrazu w danym punkcie, zarówno dla zarządcy, operatora,
jak i dla kierowców2o.

Dane dotyczące utrudnień w ruchu na drogach krajowych publikowane były za
pośrednictwem serwisu internetowego GDDKiA i aktualizowane były przez Oddział
GDDKiA za pośrednictwem systemu UtrWIN, pozwalającego na zamieszczanie
danych na stronie GDDKiA.
Oddział GDDKiA nie wykorzystywał Inteligentnych Systemów Transportowych
(dalej: "ITS") do wspomagania zarządzania ruchem.
Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, system ITS jest w trakcie tworzenia. Okres
realizacji projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T
- etap 1 to lata 2016-2020. Dnia 24 stycznia 2018 r. Centrala GDDKiA podpisała
umowę pn. "Usługa wsparcia i doradztwa technicznego w przygotowaniu, wdrożeniu
i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T
- etap l". W latach 2018-2020 przewidziano realizację zakresu rzeczowego
projektu w następujących fazach: przygotowanie dokumentacji przetargowej dla
prac wdrożeniowych, wyłonienie wykonawców prac wdrożeniowych, realizacja prac.

(dowód: akta kontroli str. 1163-1173, 1218-1371, 1498-1514)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości
W celu ograniczenia powstawania zatorów drogowych spowodowanych
prowadzeniem prac utrzymaniowo-remontowych w Oddziale GDDKiA wprowadzono
rozwiązania organizacyjne polegające na ustandaryzowaniu wzoru umów oraz OPZ,

16 km 33+420
11 km 71-+Q23
18 km 285-+889
19 km 302-+534
20 Obraz z kamer udostępniany był m.in. na stronie internetowej GDDKiA.
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Opis stanu
faktycznego

zamieszczając w nich wymogi dla wykonawców w zakresie sposobu, czasu
i oznakowania prowadzonych prac. Dla wszystkich dróg zarządzanych przez
Oddział GDDKiA opracowano i uzgodniono plany działań ratowniczych, w których
określono m.in. obowiązki i zasady współpracy podmiotów biorących udział w akcji
ratowniczej oraz usuwania jej skutków. Oddział GDDKiA wykorzystywał system
zdalnego zarządzania sygnalizacją świetlną pozwalający zminimalizować ryzyko
powstania zatoru w wyniku awarii sygnalizacji świetlnej. Udostępniał również dane
pochodzące z kamer rozmieszczonych głównie przy skrzyżowaniach i węzłach
drogowych m. in. za pośrednictwem strony intemetowej GDDKiA.

2. Realizacja zadań w zakresie organizacji prac
utrzymaniowych i remontowych

2.1. Planowanie i organizacja prac utrzymaniowych
Analiza 10 umów wybranych na podstawie kryterium najwyższego wynagrodzenia
dla wykonawcy (4 umowy na prace utrzymaniowe21 i 6 umów na wykonanie
remontów dróg22) wykazała, że:

realizację zadań planowano poprzez ujęcie w harmonogramie23 w czasie
możliwym do ich wykonania ze względu na warunki atmosferyczne i stosowane
technologie;
w OPZ, stanowiącymi załącznik do ww. umów na prace utrzymaniowe, zawarto
zalecenia względem rodzaju prac, które nie powinny być prowadzone w ciągu
dnia24, zaś w OPZ do umów na wykonanie remontów zaleceń takich nie ujęto ze
względu na ciągły charakter prac (remonty długoterminowe).

21 Umowy zawarto w systemie utrzymaj standard: Nr 180/Z-112015 z 25 września 2015 r. Przedmiot umowy: Całoroczne
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA z podziałem na 5 części zamówienia,
Część Nr 4 - Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słupsku; Nr 1811Z-
1/2015 z 25 września 2015 r. Przedmiot umowy: Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych
przez Oddział GDDKiA z podziałem na 5 części zamówienia, Część Nr 5 - Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg
krajowych administrowanych przez Rejon w Tczewie; Nr 193/Z-1/2015 z 5 pażdziemika 2015 r. Przedmiot umowy: Całoroczne
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA z podziałem na 5 części zamówienia,
Część Nr 1 - Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Człuchowie; Nr 192/Z-
1/2015 z 5 pażdziemika 2015 r. Przedmiot umowy: Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych
przez Oddział GDDKiA z podziałem na 5 części zamówienia, Część Nr 2 - Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg
krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku. Badaniem w ramach ww. umów objęto prace związane z: urządzeniami
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ich utrzymaniem; utrzymaniem korpusu drogi; odwodnieniem; zdarzeniami losowymi;
zielenią; utrzymaniem czystości w pasie drogi; utrzymaniem obiektów inżynierskich.
22 Umowy Nr. 103/Z-15/2017 z 26 lipca 2017 r. Przedmiot umowy: Wielkopowierzchniowe remonty elementów nawierzchni
dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA z podziałem na 2 części zamówienia - Część nr 1 - wielkopowierzchniowe
remonty elementów nawierzchni dróg administrowanych przez rejon w Kościerzynie. 111/Z-412016 z 12 lipca 2016 r.
Przedmiot umowy: Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w M. Ustka.; 86/Z-4/2016 z 30 maja 2016 r.
Przedmiot umowy: Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w M. Bydlino; 179/Z-15/2016 z 4listopada
2016 r. Przedmiot umowy: Wielkopowierzchniowe remonty elementów nawierzchni dróg administrowanych przez Oddział
GDDKiA z podziałem na 4 części zamówienia - Część nr 4 - wielkopowierzchniowe remonty elementów nawierzchni dróg
administrowanych przez rejon w Tczewie; 104/Z-15/2017 z 26 lipca 2017 r. Przedmiot umowy: Wielkopowierzchniowe remonty
elementów nawierzchni dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA z podziałem na 2 części zamówienia - Część nr 2 -
wielkopowierzchniowe remonty elementów nawierzchni dróg administrowanych przez rejon w Tczewie; 124/Z-15/2016 z 14
lipca 2016 r. Przedmiot umowy: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na OK 55 w miejscowości Sztum w ramach PBDK
- program likwidacji miejsc niebezpiecznych. Badaniem w ramach ww. umów objęto prace związane z:
wielkopowierzchniowym remontem elementów nawierzchni dróg (umowy Nr: 103, 104, 124, 179); rozbudową mostów na DK21
(umowy Nr: 86 i 111).
23 W hannonogramach określono, w których tygodniach danego miesiąca prace mają być wykonywanie. Dodatkowo, prace
utrzymaniowe miały być wykonywane na bieżącą - według potrzeb.
24 W punkcie B.l.1.12 OPZ zawarto zapis: ,Prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu,
a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego natężenia, powinny być wykonywane
w tych porach, w szczególności w nocy'.
Niezależnie od tego, ustala się, iż w porze nocnej powinny być obowiązkowo wykonywane takie prace jak:

mechaniczne zamiatanie nawierzchni jezdni,
wymiana barier (w szczególności w pasach rozdziału dróg ekspresowych S6 i S7),
remonty nawierzchni dróg w terenach zabudowanych,
regulacje studzienek w środku jezdni i innych elementów dróg na jezdni dwupasmowej w terenach zabudowanych,
koszenie traw w pasach rozdziału,
malowanie nawierzchni w terenach zabudowanych,
inne prace, których wykonywanie w porze dziennej związane byłoby z utrudnieniami w ruchu pojazdów.
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w OPl do umów na prace utrzymaniowe określono zasady dotyczące
organizacji robót, pozwalające na realizację zadania w sposób jak najmniej
uciążliwy dla korzystających z dróg, zaś w treści OPl umów na wykonanie
remontów takich zapisów nie ujęto25;

- w treści umów na prace utrzymaniowe zawarto postanowienia dotyczące sankcji
(w postaci kar i potrąceń)26w przypadku wykonania prac w innych porach dnia,
niż wyznaczone przez zamawiającego/uzgodnione z zamawiającym, zaś
w treści umów na wykonanie remontów takich postanowień nie zawarto, gdyż
prace wykonywano w sposób ciągły. Sankcje nałożone na wykonawców
opisano w pkt 3.1. niniejszego wystąpienia.

(dowód: akta kontroli str. 686-1083,1514-2275)

2,2, Podejmowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
Analiza ww. umów wykazała, że:
- o dokładnym terminie wejścia w pas drogowy27 i godzinach prowadzenia prac28

decydowali pracownicy Oddziału GDDKiA (Kierownik Rejonu lub Terenowy
Inspektor Drogowy). Wykonawca, przy uwzględnieniu zapisów z harmonogramu
ramowego realizacji umów, szczegółowego rocznego harmonogramu i OPl,
przygotowywał harmonogram robót, który był analizowany i zatwierdzany przez
Kierownika Rejonu lub Terenowego Inspektora Drogowego Oddziału GDDKiA;

- wykonawcy za wiedzą zamawiającego zajmowali pas drogowy, gdy
występowały m.in. następujące uwarunkowania: dobre warunki pogodowe,
dostępny był potencjał wykonawcy (m.in. ludzie, sprzęt i materiały);

- w harmonogramach robót uwzględniano pory zwiększonego ruchu na
konkretnych odcinkach dróg, prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem29
oraz zapisami zawartymi w OPl (dla prac utrzymaniowych) i w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej - dalej: "SS1" (dla remontów);

- w sporządzonych na potrzeby realizacji umów Tymczasowych organizacjach
ruchu30zawarto wymagania Oddziału GDDKiA wobec wykonawców w zakresie
prowadzenia robót m.in. w zakresie minimalizowania utrudnień w ruchu. Dla
dwóch zadań związanych z rozbudową mostów na OK 2131
w trakcie prowadzenia prac remontowych ruch odbywał się lokalnym objazdem.
W pozostałych ośmiu zadaniach roboty prowadzono na jezdniach, na których
odbywał się ruch pojazdów (zastosowano ruch wahadłowy);

- wymagania wobec wykonawców32 w zakresie prowadzenia robót
minimalizujących utrudnienia w płynności ruchu pojazdów określono w formie
pisemnej dla prac utrzymaniowych w OPl i SST na etapie przygotowania
materiałów przetargowych.

W przypadku obiektów inżynierskich, obok powyższych obostrzeń, prace utrzymaniowe powinny być wykonywane w porach
określonych w Rozdziale B.IV. pkt. 2.
Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania strefy prac oraz przedsięwziąć
dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku
z wykonywaniem tych czynności w porze nocnej.'
25 Zapisy odnośnie czasu realizacji robót zawarto w poszczególnych projektach tymczasowej organizacji ruchu.
26 W §13pkt 1b umów na prace utrzymaniowe określono, że: •Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za
wykonanie prac niezgodnie z OPZ w wysokości określonej dla każdego przypadku indywidualnie, na podstawie sumy
przyznanych punktów kamych zgodnie z załącznikiem: Tabela Potrąceń'.
27 Dotyczy 6 umów remontowych i4 umów na prace utrzymaniowe.
26 Dotyczyło to tylko 4 umów na prace utrzymaniowe.
29 W dwóch umowach dotyczących remontów prace wykonano niezgodnie z harmonogramem, co wiązało się z sankcjami,
opisanymi w pkt 3.1.
30 Sporządzonych w formie pisemnej, zatwierdzonych przez Oddział GDDKiA oraz wykonawców.
31 Umowy Nr: 86i 111.
32 Dotyczy 10badanych umów.
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W jednym przypadku, na etapie realizacji kolejnego etapu robót (budowy mostu),
wykonawca opracował i uzgodnił z Oddziałem GDDKiA dodatkową tymczasową
organizację robót.

(dowód: akta kontroli str. 501-536,677-836,1143-1162,1516-2275)
W ramach badania realizacji ww. umów oględzinom poddano pięć odcinków dróg33,
na których realizowano prace utrzymaniowo-remontowe, podczas których
stwierdzono, że:
- na dwóch odcinkach remontowanych dróg występował ruch wahadłowy

sterowany ręcznie przez pracowników wykonawcy. Przejazd był możliwy po
jednym z dwóch pasów jezdni. Czas oczekiwania na przejazd ww. odcinków
z kierunków wstrzymania ruchu wynosił odpowiednio: 1 min. oraz 2,5 min., co
nie powodowało utrudnień w ruchu;

- na trzech odcinkach dróg prowadzono prace utrzymaniowe na pasie awaryjnym
(dwa przypadki) i szerokim poboczu jednej jezdni dwukierunkowej Ueden
przypadek), co nie powodowało utrudnień w ruchu;

- przy remontach dróg zastosowano oznakowanie pionowe, informujące
kierowców m.in. o: prowadzonych pracach, zwężeniu jednej ze stron jezdni
i ograniczeniu prędkości;

- przy pracach utrzymaniowych zastosowano oznakowanie informujące
kierowców oprowadzonych pracach na pojazdach patrolowych, pachołki oraz
znaki pionowe (w jednym przypadku).
Nie stwierdzono przy ww. drogach kamer monitorujących ruch, ani tablic
o zmiennej treści.

(dowód: akta kontroli str. 587-598)
W ramach objętych badaniami umów Wykonawcy zostali zobowiązani przez Oddział
GDDKiA do stosowania wymagań z OPZ w zakresie:
- utrzymania zieleni przydrożnej (pkt B.11.I11.8). Określono trzy terminy koszeń

częściowych (części pasa drogi) w dniach34 do: 15 maja, 15 sierpnia
i 15 listopada każdego roku oraz dwa terminy koszeń pełnych (cały pas drogi)
w dniach: 30 czerwca i 30 września każdego roku;
utrzymania ekranów (pkt B.11.1I1.5). Mycie raz w roku w terminie do końca
czerwca każdego roku;
utrzymania oznakowania pionowego i poziomego (pkt B. 11.111.5).Mycie cztery
razy w roku pod koniec każdego kwartału każdego roku;
wykonania robót remontowych (pkt B. 11.111.1). Realizację remontów
kompleksowych wyznaczono w kwietniu i październiku każdego roku.
W szczególnych przypadkach Oddział GDDKiA dopuszczał możliwość zmiany
terminu wykonania remontu, jeśli wynikało to z warunków eksploatacji drogi,
warunków atmosferycznych bądź zdarzeń nadzwyczajnych. Remonty doraźne
przewidziano w całym okresie obowiązywania umów, w szczególności
w okresach pomiędzy okresami realizacji remontów kompleksowych.

(dowód: akta kontroli str. 1514-1515)

33 Odcinki dróg poddane oględzinom: DK55 60+800·61+000 w mieście Kwidzynie. Wykonywano frezowanie nawierzchni
dwóch pasów ruchu jezdni (prace prowadzone naprzemiennie na jednym z dwóch pasów ruchu) na odcinku 200 m w ramach
umowy 1041Z-15/2017 z 261ipca 2017 r.; DK22 343+300-344+500 most na rzece Wiśle w miejscowości Knybawa.
Wykonywano pozimowe mycie stalowej konstrukcji mostu (dźwigarów blachownicowych) jednej ze stron mostu (most
o długości 982 metrów, umyto 300 metrów) w ramach umowy 1811Z-112015 z 25 września 2015 r.; DK91 62+100-62+300
w miejscowości Lignowy Szlacheckie. Wykonywano frezowanie nawierzchni dwóch pasów ruchu jezdni (prace prowadzone
naprzemiennie na jednym z dwóch pasów ruchu) na odcinku 200 m w ramach umowy 1041Z-1512017 z 26 lipca 2017 r.; 57
7+075-7+340 obiekt mostowy nad rzeką Motławą. Wykonywano czyszczenie wpustów na obiekcie mostowym (na pasie
awaryjnym), na odcinku 265 metrów w ramach umowy 1921Z-1/2015 z 5 października 2015 r.; 5715+950-16+100 w kierunku
miejscowości Koszwały. Wykonywano mycie ekranów (na pasie awaryjnym), na odcinku 150 metrów (umyto 30 metrów do
momentu oględzin) w ramach umowy 1921Z-1/2015 z 5 października 2015 r.
34 Prace prowadzono w cyklu dwutygodniowym.
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2.3. Dostosowanie organizacji prac do natężenia ruchu
Analiza 10 ww. umów wykazała, że:
- pomiar natężenia ruchu z 2015 r. w ramach Generalnego Pomiar Ruchu (dalej:

"GPR 2015") na drogach krajowych35 obejmował drogi będące przedmiotem
realizacji 10 umów. Oddział GDDKiA w latach 2016-2018 nie dokonywał
pomiarów natężenia ruchu dla ww. dróg;

- czynnikami mającymi wpływ na planowanie i organizację remontów dróg były
m.in.: zły stan nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
natężenie ruchu.

(dowód: akta kontroli str. 677-836,881-1083)

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że średnie wielkości ruchu określone w GPR 2015
były wystarczające do analiz prowadzonych przez Zespół Oceny Projektów
Organizacji Ruchu (dalej: "ZOPOR"), w związku z czym nie były wykonywane
aktualne pomiary ruchu na odcinkach objętych analizą. Członkowie ZOPOR
analizowali projekty czasowej organizacji ruchu m.in. pod kątem wpływu
planowanych robót na płynność ruchu. Wyjaśnił również, że wykonanie robót na
odcinkach objętych 10 umowami było konieczne bez względu na występujące
natężenie ruchu.

(dowód: akta kontroli str. 677-685,813)

2.4. Obowiązki koncesjonariusza w zakresie przeciwdziałania
zatorom drogowym

W załączniku nr 15 i 15A do umowy o budowę i eksploatację autostrady A1,
zawartej w dniu 30 września 2008 r. (zmienionej i ujednoliconej 12 grudnia 2008 r.)
pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Gdańsk Transport Company SA, zwanej dalej
"umową koncesyjnc(, określono zasady współpracy GTC SA z Policją, jednostkami
ratowniczymi świadczącymi pomoc przedmedyczną i medyczną, jednostkami
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwem Obrony Narodowej
i Inspekcją Transportu Drogowego w przypadkach nagłych i nadzwyczajnych
zagrożeń życia człowieka oraz zarządzania ruchem w miejscu zdarzenia. W umowie
koncesyjnej nie stwierdzono zapisów obligujących koncesjonariusza do działań
w zakresie przeciwdziałaniazatorom drogowym.

(dowód: akta kontroli str. 1514-1515)

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w związku z umową koncesyjną Oddział GDDKiA
nie został zobowiązany do egzekwowania od koncesjonariusza autostrady A1
realizacji działań polegających na przeciwdziałaniu zatorom drogowym. Ponadto
wyjasnił, że: "w latach 2016-2018 (pierwsze półrocze) Oddział GDDKiA nie zawierał
umów, porozumień, ani nie wystosowywał pism, na mocy których koncesjonariusz
zobowiązany był do działań w zakresie przeciwdziałania zatorom drogowym. Nie
jest to w kompetencji Oddziału GDDKiA. Polecenia koncesjonariuszowi przesyłane
sąz Centrali GDDKiA".

(dowód: akta kontroli str. 1228-1371, 1514-1515)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości
W badanym okresie Oddział GDDKiA organizował prace remontowo-utrzymaniowe
w sposób minimalizujący utrudnienia dla ruchu drogowego, uwzględniając

35 Źródło: hltps:/Iwww.gddkia,gov.pUpI/2551/GPR-2015.
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w wytycznych dla wykonawców wyniki pomlarow ruchu. W OPZ
w przypadku robót utrzymaniowych określano rodzaj prac, które nie powinny być
prowadzone w ciągu dnia, zaś dla robót remontowych nie ujęto takich zaleceń
ze względu na ciągły charakter ich realizacji. O terminie wejścia w pas drogowy
wykonawcy decydowali wyznaczeni pracownicy Oddziału GDDKiA, co zawarto m.in.
w opisie ich stanowisk pracy. Wykonawcy zaczynali prace w pasie drogowym
za wiedzą zamawiającego we wskazanym dniu36 oraz czasie37.

3. Nadzór Oddziału GDDKiA nad wykonaniem umów
dotyczących robót drogowych i organizacji ruchu oraz
rozliczanie podmiotów z podjętych przez nich
zobowiązań

3.1. Weryfikacja terminarza wykonania robót
Podczas analizy 10 wybranych do badania umów stwierdzono, że:
- pracownicy Oddziału GDDKiA w ramach codziennych objazdów dróg38 oraz

w ramach kontroli doraźnych39 weryfikowali realizację umów w zakresie ich
terminowości, prowadzenia prac w ustalonych okresach i organizacji ruchu
w celu ograniczenia utrudnień w ruchu. Powyższe działania dokumentowano
wpisami w dziennikach objazdu dróg (analizą objęto losowo wybranych 155
wpisów w dziennikach objazdów dróg) ;

- podczas codziennych objazdów dróg i kontroli doraźnych stwierdzono przypadki
wykonania prac niezgodnie z umowami w zakresie: nieprawidłowego
oznakowania robót, przekroczenia terminu wykonania prac zarówno zleconych,
jak i rutynowych wynikających z bieżącego utrzymania, niedotrzymanie
standardu, zbyt późnego podjęcia działań na drodze przy zimowym utrzymaniu,
wykonywania prac niezgodnie z OPZ i SST, nieusunięcie zgłoszonych
nieprawidłowości w terminie, co skutkowało nałożeniem 5 kar umownych na
kwotę 251,0 tys. zł oraz dokonaniem 81 potrąceń z wynagrodzeń należnych
wykonawcom na kwotę 797,6 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 686-880, 1143-1162, 1516-2275)

3.2. Egzekwowanie obowiązków koncesjonariusza
Analiza umowy koncesyjnej wykazała, że na Dyrektora Oddziału GDDKiA nie
nałożono obowiązków obligujących go do egzekwowania od koncesjonariusza
zadań z zakresu przeciwdziałaniazatorom drogowym.

(dowód: akta kontroli str. 1514-1515)'
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w związku z umową koncesyjną Oddział GDDKiA
nie został zobowiązany do egzekwowania od koncesjonariusza autostrady A1
realizacji działań polegających na przeciwdziałaniu zatorom drogowym. Wyjaśnił

36 Dotyczy remontów.
37 Dotyczy prac utrzymaniowych.
36 Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
wytycznych dokonywania objazdów dróg krajowych i Instrukcją Objazdów i Kontroli obowiązującą w Oddziale GDDKiA z marca
2012 r. i kwietnia 2016 r.
39 Opis przeprowadzania kontroli dorażnych prowadzonych przez pracowników Obwodów, Rejonu i Oddziału GDDKiA zawarto
w pkt. 8.1.4.1. OPZ. Pracownicy dokonujący objazdów w szczególności zostali zobowiązani do zwracania w trakcie objazdów
uwagi m.in. na: a) zgodność realizacji prac z: harmonogramem, wymaganiami specyfikacji technicznej (w zakresie technologii
wykonania robót), zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (w zakresie zabezpieczenia użytkowników ruchu publicznego
oraz zabezpieczenia pracowników wykonawcy), zakresem robót utrzymaniowych wynikającym z OPZ; b) stan drogi i jej
elementów (w tym obiektów inżynierskich) w szczególności w sytuacji zagrożenia ruchu drogowego (występowania ubytków
nawierzchni drogi, chodników i ścieżek rowerowych, śliskości na drodze, chodnikach i ścieżkach rowerowych, kompletności
znaków, barier i innych elementów wyposażenia drogi, występowania zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla ruchu, itp.).
W latach 2016-2018 (do 31.03.2018 r.) wykonano 567 kontroli dorażnych.
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również, że: "w latach 2016-2018 (pierwsze półrocze) Oddział GDDKiA nie zawierał
umów, porozumień, ani nie wystosowywał pism, na mocy których koncesjonariusz
zobowiązany był do działań w zakresie przeciwdziałania zatorom drogowym. Nie
jest to w kompetencji Oddziału GDDKiA. Polecenia koncesjonariuszowi przesyłane
sąz Centrali GDDKiA".

(dowód: akta kontroli str. 1228-1371J 1514-1515)

3.3. Wykorzystanie skarg i wniosków
W okresie objętym kontrolą w Księdze Skarg i Wniosków prowadzonej w Oddziale
GDDKiA nie odnotowano pisemnych: skarg, uwag i wniosków dotyczących
organizacji ruchu, terminowości prac i zatorów na drogach w związku
z realizowanymi pracami. Użytkownicy dróg za pośrednictwem "Formularza
kontaktowego" na stronie internetowej GDDKiA zgłosili w latach 2016-2018 (do 18
czerwca) 133 uwagi i wnioski, z czego 18 z nich dotyczyło utrudnień w ruchu
drogowym: sygnalizacji świetlnej (15 zgłoszeń, z czego: w pięciu przypadkach
naprawiono uszkodzoną sygnalizację, w dwóch przypadkach nie stwierdzono
uszkodzeń, w ośmiu przypadkach utrudnienia w ruchu wynikały z wyczerpania
przepustowości dróg w godzinach szczytu), znaków pionowych i poziomych
(po 1 zgłoszeniu - stwierdzono zgodność oznakowania poziomego z instrukcją
oznakowania, a w przypadku oznakowania pionowego dokonano korekty
w geometrii skrzyżowania tymczasowego, przekształcając je w rondo), innych
(1 zgłoszenie - powiadomiono nadzór budowy drogi S7 w zakresie pojazdów
wolnobieżnych utrudniających ruch na drodze). Powyższe działania podejmowano
niezwłocznie.

(dowód: akta kontroli str. 501-506, 533-543, 573-585)

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem
Oddziału GDDKiA ewidencjonujący ww. zgłoszenia wyjaśnił, że wykorzystano je do:
sprawdzenia sygnalizacji świetlnej i dokonania niezbędnych napraw, zweryfikowania
zgodności oznakowania poziomego i pionowego z Instrukcją oznakowania
i dokonano w jednym przypadku korekty w geometrii skrzyżowania tymczasowego,
przekształcając je w rondo, powiadomienia nadzoru budowy S7 w zakresie
pojazdów wolnobieżnych utrudniających ruch na S7.

(dowód: akta kontroli str. 537-543)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

W badanym okresie wyznaczeni pracownicy Oddziału GDDKiA sprawdzali realizację
umów, nakładając kary i dokonując potrąceń wynagrodzenia wykonawców
w związku z realizacją prac niezgodnie z umowami. W umowie koncesyjnej na
Dyrektora Oddziału GDDKiA nie nałożono obowiązków zobowiązujących go do
egzekwowania od koncesjonariusza zadań z zakresu przeciwdziałania zatorom
drogowym. W Księdze Skarg i Wniosków prowadzonej w Oddziale GDDKiA nie
odnotowano pisemnych skarg, uwag i wniosków dotyczących organizacji ruchu,
terminowości prac i zatorów na drogach w związku z realizowanymi pracami.
Zgłaszane przez użytkowników dróg postulaty w zakresie utrudnień w ruchu Oddział
GDDKiA na bieżąco weryfikował i podejmował stosowne działania.
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4. Działania Oddziału GDDKiA w zakresie usprawnienia
ruchu kołowego

4.1. Minimalizowanie zatorów w projektach organizacji ruchu
Zgodnie z obowiązującymi w Oddziale GDDKiA regulacjami40, wprowadzono
"Wytyczne bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na
drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach inżynierskich", wskazujące m.in.,
że dla:
a) robót budowlanych w pasie drogowym należy podejmować działania

minimalizujące utrudnienia dla ruchu drogowego (roboty powinny być
realizowane w możliwie najkrótszym czasie - wielozadaniowo i na możliwie
najkrótszych odcinkach);

b) prac związanych z utrzymaniem i prowadzeniem robót:
przy planowaniu terminów wykonywania robót oraz opracowywaniu
organizacji ruchu na czas ich prowadzenia należy uwzględnić analizę ruchu
(dobowy rozkład ruchu) oraz okresy, w których występuje zwiększony ruch
sezonowy lub weekendowy;

- prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienie
w ruchu, a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach
zmniejszonego natężenia; powinny być wykonywane w tych porach,
w szczególności w porze nocnej.

(dowód: akta kontroli str.103-146)
W latach 2016-2018 (I półrocze) Zastępca Generalnego Dyrektora DKiA skierował
do Oddziału GDDKiA pisma dotyczące ograniczenia do minimum utrudnień w ruchu
spowodowanych prowadzonymi robotami, w czasie przewidywanego wzrostu
natężenia ruchu (wskazując konkretne daty związane m.in.: z nadchodzącymi
dniami świąteczno-weekendowymi). W pismach tych41informowano m.in. o:
a) spodziewanym wzroście natężenia ruchu drogowego spowodowanego

nadchodzącymi dniami świąteczno-weekendowymi, w tym zwrócono się z prośbą
o podejmowanie stosownych działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych (w szczególności
właściwe i czytelne oznakowanie robót budowlanych oraz ograniczenie do
minimum utrudnień nimi spowodowanymi);

b) natychmiastowym, całodobowym przekazywaniu informacji o wszystkich
zdarzeniach na drogach krajowych do punktu informacji drogowej (telefonicznie,
mailowo i za pomocą programu UtrudnieniaWIN);

c) kontynuowaniu dotychczasowej współpracy ze służbami Policji, straży pożarnej
oraz jednostkami administracji samorządowej (w tym w szczególności
z jednostkami Policji, która umożliwia podejmowanie natychmiastowych działań
w związku z utrzymaniem przejezdności dróg). W ramach tych działań w jednym
z pism42zalecono ponadto przeprowadzenie przeglądu procedur (planu Działań
Ratowniczych) pod kątem możliwości ewakuacji pojazdów, sprawności
systemów rozbieralnych, przygotowania wykonawców do wsparcia działań Policji
i straży pożarnej.

W badanym okresie ww. wytyczne były realizowane na bieżąco przez Oddział
GDDKiA, m.in. przeprowadzano przeglądy ww. procedur43. Ponadto w każdym
przypadku informacje te zostały przekazane wykonawcom robót (m.in. mailowo).

40 Wymieniono je w obszarze I niniejszego wystąpienia.
41 Pisma z dnia: 27kwietnia 2016L, 05kwietnia 2017L, 24kwietnia 2017r., 10października 2017r., 23października 2017r.,
2czerwca 2017L i20kwietnia 2018L
42 Z 20kwietnia 2018r.
43 Zleconych w piśmie Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 20.04.2018r.
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W badanym okresie Generalny Dyrektor DKiA wydał łącznie 10 poleceń
podejmowania stosownych działań w związku ze spodziewanym wzrostem
natężenia ruchu, z których wszystkie zostały przez Oddział GDDKiA zrealizowane44.

(dowód: akta kontroli str.147-202)

Zadania związane z zatwierdzeniem projektów czasowej organizacji ruchu
realizowane były w Oddziale GDDKiA w następujący sposób:
- pracownik Wydziału BRD sprawdzał projekt pod względem formalnym

i merytorycznym (m.in. pod kątem zgodności z przepisami ruchu drogowego oraz
sztuką inżynierską);

- projekty organizacji ruchu opiniowane były pozytywnie (bez uwag) przez
właściwe jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej;

- projekt organizacji ruchu zatwierdzał Dyrektor Oddziału lub jego zastępcy,
posiadający upoważnienie Generalnego Dyrektora DKiA.

Stosowne zapisy w tym zakresie miały odzwierciedlenie w zakresach obowiązków
Naczelnika Wydziału BRD oraz czterech podległych pracowników, którym wskazano
zadania dotyczące m.in.:
a) dla Naczelnika wydziału: realizacji zadań określonych w przepisach

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, w szczególności
sporządzeniem projektów organizacji ruchu oraz rozpatrywaniem wniosków
dotyczących organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
koncesyjnych odcinków autostrad;

b) dla pracowników, odpowiednio: obsługi działań związanych z zarządzaniem
ruchem ze szczegółowym uwzględnieniem rozpatrywania i przygotowywania do
zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału projektów organizacji ruchu;
sprawdzaniu, weryfikacji, opinii, analiz i konsultacji projektów stałej i tymczasowej
organizacji ruchu oraz rozpatrywania poprawności projektów i uzgadniania
w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian
organizacji ruchu.

(dowód: akta kontroli str. 17-18,499-506,511-532)

Badanie 15 projektów czasowej organizacji ruchu opracowanych dla prac
realizowanych na podstawie 10 wybranych umów (z których 6 dotyczyło prac
remontowych45, a4 - prac utrzymaniowych46) wykazało, że:
a) w zakresie organizacji ruchu:

- uwzględniały skutki i zasięg ograniczenia przepustowości ruchu (m.in. dla
poszczególnych organizacji ruchu: wprowadzając znaki ostrzegawcze
o utrudnieniach, drogę objazdową miejsca robót, zmieniając organizację
ruchu na okres wakacyjny lub w dwóch przypadkach - zalecenia stosowania
tablic zmiennej treści);

- czasowe organizacje ruchu zawierały elementy określone w § 5
rozporządzenia o zarządzaniu ruchem, z tego w siedmiu przypadkach ich
wprowadzenie nie wymagało całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu
pojazdów samochodowych i dopuszczono wprowadzanie zmian w organizacji
ruchu na podstawie projektu uproszczonego;

b) w zakresie przedziałów godzinowych prowadzenia prac:

44 Odpowiednio: 2 w 2016 L, 6 w 2017 L i 2 do 22.06.2018 r. Ponadto w związku z akcją zimowego utrzymania dróg Oddział
otrzymał od GDDKiA dwa pisma (lj. po jednym w 2016 i 2017 r.) o podjęcie działań związanych z należytym utrzymaniem
przejezdności dróg poprzez zmianę godzin przekazywania przez wykonawcę meldunków oraz aktualizację danych w module
Planowanie w programie ZimaWin.
45 Dla których sporządzono 10 czasowych organizacji ruchu.
46 Dla których sporządzono 5 czasowych organizacji ruchu.
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- wskazano je w 5 z 15 projektów czasowych organizacji ruchu ( dotyczyły one
prac utrzymaniowych) i zamieszczono je na załączonych schematach.
Ponadto w przypadku jednej umowy utrzymaniowej wskazano realizację
zadań w porach nocnych, których godziny określono w OPZ;

- nie zostały one określone w 10 z 15 czasowych organizacji ruchu
(tj. dotyczących wszystkich prac remontowych wynikających z analizowanych
umów). Naczelnik BRD wyjaśnił m.in., że z uwagi na: długotrwały i otwarty
charakter umowy, który nie określał dokładnej lokalizacji robót, każdorazowo
zakres godzinowy i dokładny okres prowadzenia prac był uzgadniany
z wykonawcą, a decyzję o wejściu w pas drogowy podejmował kierownik
danego rejonu GDDKiA, uwzględniając lokalizację robót, charakter ruchu,
a także okres prowadzenia prac. Zdaniem Naczelnika BRD sztywne
określenie godzin dla niektórych robót mogłoby powodować niepotrzebne
utrudnienia. Wyjaśnił również, że harmonogram robót i zakres prowadzonych
prac (w miarę możliwości technicznych) uwzględniał wzrost ruchu
sezonowego, a zalecenia w tym zakresie były na bieżąco omawiane na
radach budowy i konsultowane z BRD;

c) nie stwierdzono przypadku zbiegu kompetencji, tj. sytuacji, w której ten sam
organ opracowuje projekt organizacji ruchu i jednocześnie ten projekt zatwierdza;

d) badane projekty czasowej organizacji ruchu zatwierdzone zostały na podstawie
§ 6 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem, z tego:
- w siedmiu przypadkach przez organ zarządzający ruchem albo podmiot

zarządzający drogą wewnętrzną właściwy dla danej drogi (§ 6 ust 1 ww.
rozporządzenia);

- w sześciu przypadkach przez organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi
wyższej kategorii (§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia);

- w dwóch przypadkach przez organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi,
na której wprowadzono ograniczenia (§ 6 ust 3 ww. rozporządzenia).

e) we wszystkich objętych badaniem projektach czasowej organizacji ruchu
realizowane były wytyczne zawarte w zarządzeniach nr 9 i nr 7 Generalnego
Dyrektora DKiA w zakresie:

- zawarcia47 w klauzulach uwag m.in. dotyczących: konieczności zgłaszania
użycia schematów ruchu wahadłowego (uwzględniających okresy, w których
występuje zwiększony ruch sezonowy), dostosowania programów sygnalizacji
świetlnej do istniejących natężeń ruchu lub uwzględnienia przy planowaniu
terminów wykonania robót okresów zwiększonego ruchu (wynikających
z analizy dobowego rozkładu ruchu);

- uwzględnienia48w harmonogramie i zakresie prowadzonych prac możliwości
technicznych wzrostu ruchu sezonowego. Zalecenia w tym zakresie
omawiane były na radach budowy przez kierowników projektów
i konsultowane z Wydziałem BRD Oddziału GDDKiA (informacje w tym
zakresie zawarto w protokołach z rady budowy49);

- wprowadzenia5o organizacji ruchu w oparciu o zapisy OPZ na całoroczne
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Oddział
GDDKiA, który w postanowieniach ogólnych (pkt. 1.4 ppkt. 12 OPZ) zawierał
zapisy wskazujące m.in., że prace, które w sposób szczególny wpływają na
utrudnienia ruchu i brak jest ograniczeń do ich wykonania, powinny być
wykonywane w porach nocnych. Ponadto OPZ zawierał katalog prac, które

47 Dla prac remontowych w 3 z 10 czasowych organizacji ruchu.
48 Dla prac remontowych w 7 z 10 czasowych organizacji ruchu.
49 Działania te polegały m.in. na sprawdzeniu, czy ruch odbywa się zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
izgłaszaniem ewentualnych uwag w tym zakresie lub zgłaszaniem wniosków o konieczności przeanalizowania przez
wykonawcę dodatkowego wariantu organizacji ruchu.
50 Dla prac utrzymaniowych (dla 5 czasowych organizacji ruchu).
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obowiązkowo mają być wykonywane w nocy, jak również określał terminy
prowadzenia prac konserwacyjnych.

Otrzymywane m.in. od Generalnego Dyrektora DKiA informacje o możliwym
wzroście natężeń ruchu Oddział GDDKiA przekazywał do rejonów, celem
uwzględnienia przy planowanym zajęciu przez wykonawcę odcinka drogi.

(dowód: akta kontroli str. 147-202,206-232,1514-2275)

4.2. Prowadzenie prac w okresach zwiększonego natężenia
ruchu

W latach 2016-2018 (do dnia 13 czerwca) Oddział GDDKiA realizował 72 zadania
na drogach krajowych, z czego: 6 dotyczyło bieżącego utrzymania dróg,
5 - inwestycji, 27 - przebudowy i remontu wielkopowierzniowego dróg, 13 -
obiektów inżynierskich (m.in. mostów), 7 - obsługi informacyjnej oraz 14 - innych
zadań (m.in.: wykonania barier ochronnych, remontu systemów odwadniania,
napraw osuwisk, budowy i konserwacji ekranów akustycznych).
Ustalono, że 51 z ww. 72 zadań51realizowanych było przez cały rok, z czego:
- w przypadku 6 zadań dot. całorocznego kompleksowego utrzymania dróg,

z uwagi na ich charakter prace wykonywane były cały rok z wyłączeniem
okresów zwiększonego natężenia ruchu52;

- w przypadku pozostałych zadań - związanych z pracami inwestycyjnymi
i remontami, brak było możliwości wstrzymania prac53 w okresach
przewidywanego zwiększonego natężenia ruchu;

- siedem zadań związanych z obsługą informacyjną wykonywane było poza
pasem jezdni i nie powodowały utrudnień w ruchu.

(dowód: akta kontroli str.203-205)

Analiza 10 z 51 zadań remontowych i utrzymaniowych realizowanych w okresach
wzmożonego natężenia ruchu wykazała, że:
a) sześć z nich miało charakter planowy (prace remontowe)54,a cztery - zarówno

planowy, jak i dorażny (prace utrzymaniowe);
b) dla sześciu badanych zadań w zakresie prac remontowych o charakterze

ciągłym prace powodujące utrudnienia w ruchu wykonywano w okresie
wakacyjnym, natomiast w okresach świątecznych o przewidywanym
zwiększonym natężeniu ruchu polecono przerwanie prac, bądź ograniczenie ich
do niepowodujących utrudnień w ruchu. Nie stwierdzono rozpoczęcia robót
w pierwszych lub ostatnich dniach wakacji.
W przypadku 4 zadań dotyczących prac utrzymaniowych wykonywane były
jedynie prace doraźne, wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych
(tj. powodzie, nawałnice).

(dowód: akta kontroli str.233-234)

Naczelnik BRD wyjaśnił, że uzasadnieniem do przeprowadzenia prac w okresie
wzmożonego ruchu były m.in. lokalizacja prac (tj. brak istotnego zwiększenia ruchu
w okresie świąt i wakacji), prowadzenie ich w porach nocnych (zgodnie
z zatwierdzoną klauzulą) oraz sprzyjające warunki atmosferyczne, których
pominięcie skutkowałoby skróceniem o 40% okresu sprzyjającego wykonywanym
pracom oraz mogłoby się przyczynić do niezrealizowania planu prac (np. z uwagi na
krótki czas realizacji zadania), wydłużeniem kontraktu (tym samym okresu, w którym

51 Jako zadanie rozumiane jest: realizacja umowy na prace utrzymaniowe, remontowe, inwestycje, bieżące utrzymanie
sygnalizacji świetlnych, obsługa infonmatyczno- techniczna.
52 Jedno zadanie dotyczyło utrzymania sygnalizacji świetlnej.
53 Prace dotyczyły m.in. budowy mostów, obwodnicy, odcinków drogi S-7 i wstrzymywane były jedynie w okresie zimowym.
54 Z tego cztery dotyczyły przebudowy i remontów wielko powierzchniowych dróg, a dwa obiektów inżynierskich (mostu
iprzepustu).
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trwają utrudnienia na drodze), niewykorzystaniem środków finansowych lub też
pogorszeniemjakości robót. Ponadto wyjaśnił, że:
- prace utrzymaniowe nie są planowane w okresach przewidywanego

wzmożonego natężenia ruchu drogowego, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w zapisach OPZ na ich wykonanie i w tym okresie realizowane są wyłącznie
prace o charakterze interwencyjnym, których zaniechanie powodowałoby
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu;

- prace remontowe mają charakter ciągły i ich przerwanie nie wpłynęłoby na
zmniejszenie uciążliwości związanej z ograniczoną przejezdnością
remontowanej drogi. Okres prowadzenia prac uwarunkowany jest przede
wszystkim zakresem planowanych robót oraz normami technologicznymi
związanymi z warunkami atmosferycznymi. Jeśli istnieje taka możliwość,
zarządca drogi dokonuje wszelkich starań, by planować prace w sposób
niegenerujący nadmiernych utrudnień (np. poprzez polecenie przerwania prac
wokresie wzmożonego ruchu). Ponadto, planując tymczasową organizację
ruchu, każdorazowo dobierane są najbardziej efektywne metody kierowania
ruchem (powodujące najmniejsze utrudnienia, tj. objazdy, ruch wahadłowy),
a tymczasowa organizacja ruchu uzgadnianajest z BRD.

(dowód: akta kontroli str.233-235)
Plan remontów w badanym okresie sporządzany był w szczegółowości według
wzoru przekazanego przez Generalną Dyrekcję DKiA, tj. zawierał m.in: numer drogi
wraz z oznaczeniem odcinka oraz pikietażem lokalnym55 Ueśli występował); numer
jezdni; km od i do; długość odcinka; nazwę miejscowości/odcinka; wartość w tys. zł
oraz wskaźniki i współczynniki z podziałem na klasy "C - stan niezadowalający"
i "D -stan zły", takimi jak: ugięcie (UP), wskaźnik SCI 300 (SCIP), stan spękań
(WSAA[BA]), pozostała twardość nawierzchni (PTN), głębokość koleiny (KOLC),
wskaźnik równości (IRIC), współczynnik tarcia (WT) i wskaźnik stanu powierzchni
(WPAA).

W ww. plan nie zawierał terminów przeprowadzenia robót (przedziału czasowego),
gdyż jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej, termin ten jest
uzależniony od przekazania środków przez Generalnego Dyrektora DKiA, a Oddział
GDDKiA po ich otrzymaniu bezzwłocznie zawiadamiał wykonawcę (wyłonionego
w drodze przetargu) o zamiarze ich wykonania z poleceniem niezwłocznego
przesłania do akceptacji harmonogramu prac, który (po akceptacji przez Oddział
GDDKiA) był podstawą zlecenia wykonania prac.

W badanym okresie Oddział GDDKiA do Planu remontów zgłosił propozycje
odcinków dróg krajowych wymagających napraw, odpowiednio: 41 zadań w 2016 r.
(obejmujących 153,3 km), 46 zadań w 2017 r. (135,6 km) i 30 zadań w 2018 r.
(76,5 km), z których zaakceptowanych przez Centralę GDDKiA do realizacji
i zrealizowanych zostało: sześć w 2016 r. (7,9 km), 10 w 2017 r. (51,6 km) i jedną
w I półroczu 2018 r. (3,5 km).

(dowód: akta kontroli str. 236-270)

4.3. Działania Oddziału GDDKiA w celu ograniczenia wpływu
systemu poboru opłat na zatory na drogach koncesyjnych

W badanym okresie Oddział GDDKiA, jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, nie
przeprowadzał działań w przedmiocie ograniczenia negatywnego wpływu ąktualnie
stosowanego systemu poboru opłat za autostrady na przepustowość tych autostrad.
Na Autostradzie A1 obowiązuje umowa koncesyjna (Umowa o budowę
i eksploatację Autostrady A1), która bezpośrednio nie nakłada na Oddział ww.

55 Określenie miejsca na drodze lub linii kolejowej poprzez podanie odległości od jej początku.
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obowiązku. Zgodnie z zarządzeniami Generalnego Dyrektora DKiA nr 5 z dnia 12
stycznia 2015 r. oraz nr 10 GDDKiA z dnia 7 lutego 2018 L Oddział w Gdańsku
dokonuje wyłącznie kontroli zgodnie z Regulaminem Kontroli, stanowiącym
załącznik do ww. zarządzeń, w zakresach wymienionych w ramowym planie
kontroli56• Kontrole procesu poboru opłat leżą w gestii Departamentu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.
Z uwagi na fakt, że obowiązek ten nie wynika z dokumentów opisujących
funkcjonowanie Autostrady A1, takich jak Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora
DKiA z dnia 1 marca 2017 L W sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
GDDKiA oraz ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym57, analizy zmiany systemu poboru opłat oraz jej
wpływ na przepustowość autostrad, jak również ich skutki finansowe, również nie
były przeprowadzane przez Oddział GDDKiA.

(dowód: akta kontroli stL271-313, 314-368)

4.4. Odstąpienia od poboru opłat
Od dnia 26 czerwca 2015 L, na podstawie art. 37a ust. 4a ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Generalny Dyrektor DKiA jest
uprawniony do odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia
zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.
Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA wyjaśnił, że w badanym okresie:
- nie podejmowano działań w celu odstąpienia od poboru opłat za przejazd

autostradą lub jej odcinkiem;
- nie funkcjonowały w Oddziale GDDKiA procedury zastosowania trybu

odstąpienia od poboru opłat, ponieważ nie leży to w zakresie kompetencji
Dyrektora Oddziału,

Ponadto Oddział GDDKiA nie szacował, jaki był czas oczekiwania kierowców
w korku oraz długość tego korka, gdyż jak wyjaśnił, tym zajmuje się
Koncesjonariusz, który na wniosek GDDKiA udostępnia takie dane (w okresie
objętym kontrolą Oddział GDDKiA nie występował o informacje w tym zakresie). Nie
była też szacowana przez Oddział GDDKiA kwota zmniejszonych wpływów do
Krajowego Funduszu Drogowego w związku z odstąpieniem od poboru opłat, a
także nie prowadził on działań w zakresie nadzoru nad poborem opłat i
kompletności obsady stanowisk płatniczych. Natomiast Koncesjonariusz, na
wniosek Oddziału GDDKiA, może takie dane udostępnić. W okresie objętym
kontrolą Oddział GDDKiA nie występował o takie informacje. Ponadto Oddział
GDDKiA nie prowadził działań w zakresie nadzoru nad poborem opłat, gdyż zgodnie
z Planem ramowym kontroli Autostrady A1, kontrolę poboru opłat prowadzi
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Centrali GDDKiA w Warszawie.
Kompletność obsady stanowisk płatniczych, szczególnie w okresach zwiększonego
ruchu, nie była przedmiotem kontroli ze strony Oddziału GDDKiA.

(dowód: akta kontroli str. 314-368)

56 W okresie objętym kontrolą Oddział GDDKiA przeprowadził łącznie 7 z 9 planowanych kontroli u Koncesjonariusza, lj. 3
w 2016 L, 3 w 2017 r. i 1 w I połowie 2018 r. (z czego w 2018 L zaplanowano łącznie 3 kontrole). Kontrole w zakresie kontroli
procesu poboru opłat planowane są 1 raz w roku i realizowane przez Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do
zakresów przeprowadzanych przez Oddział kontroli należą m.in.: wizualna ocena sianu nawierzchni autostrady, urządzeń
ochrony środowiska, pielęgnacji i utrzymania zieleni, oznakowania, kontrola BRD (identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ich
żródeł dla bezpieczeństwa ruchu), ogrodzenia głównego (w. tym szczelności Miejsca Obsługi Podróżnych i Obwodów
Utrzymania Autostrady), realizacji przez Partnera obowiązkowej oceny sianu technicznego oraz przydatności obiektów
inżynierskich, prawidłowości organizacji ruchu drogowego działania Centrum Zarządzania Autostradą oraz slandardu
utrzymania zimowego.
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 1057, ze zm.
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Opis sIanu
faktycznego

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

W badanym okresie Oddział GDDKiA stosował wytyczne wprowadzone
zarządzeniami Generalnego Dyrektora DKiA, jak również zalecenia przekazywane
w pismach w zakresie ograniczenia do minimum utrudnień spowodowanych
prowadzonymi robotami w okresach wzmożonego ruchu. Czasowe organizacje
ruchu zawierały terminy realizacji robót, uwzględniały skutki i zasięg ograniczenia
przepustowości ruchu, jak również wymagane elementy określone w § 5
rozporządzenia o zarządzaniu ruchem. Prowadzone prace w zakresie realizacji
zadań remontowych i utrzymaniowych prowadzono w okresach wzmożonego
natężenia ruchu jedynie w przypadku braku innej możliwości. Plany remontów
sporządzane były według wzoru przekazanego z Centrali GDDKiA i nie zawierały
terminów przeprowadzenia robót. W badanym okresie w Oddziale GDDKiA nie
przeprowadzano działań w przedmiocie ograniczenia negatywnego wpływu
aktualnie stosowanego systemu poboru opłat za autostrady na przepustowość tych
autostrad, jak również nie podejmowano działań w celu odstąpienia od poboru opłat
za przejazd autostradą lub jej odcinkiem oraz nie funkcjonowały w Oddziale GDDKiA
procedury zastosowania trybu odstąpienia od poboru opłat w związku z tym, że
działania takie nie leżą w kompetencji Dyrektora Oddziału.

5. Monitorowanie i ograniczanie występowania zatorów
drogowych

5.1. Analiza przejezdności dróg
W okresie objętym kontrolą jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, analiza przejezdności
dróg dokonywana była w trakcie wykonywania remontów i prac utrzymaniowych
opartych na obliczeniu czasów oczekiwania. Ponadto, w trakcie objazdów dróg
(wynikających z zarządzenia nr 56 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 17 listopada
2015 r.) pracownicy stwierdzali, zgodnie ze stanem faktycznym, czy zastosowane
środki organizacji ruchu spełniały swoją funkcję oraz czy były wystarczające
i w razie potrzeby podejmowali działania mające na celu wprowadzenie usprawnień.
W okresie objętym kontrolą w trakcie prowadzenia robót na drogach zarządzanych
przez Oddział GDDKiA nie wprowadzano objazdów zatorów, czyli wytyczania
alternatywnej drogi z uwagi na możliwość wystąpienia zatoru, a jedynie były
przypadki przeprowadzenia ruchu po sąsiedniej drodze z uwagi na rozbiórkę
istniejącej nawierzchni i brak możliwości wprowadzenia ruchu wahadłowego.

(dowód: akta kontroli str. 499-585, 1138-1142)

5.2. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne wykorzystywane
w zarządzaniu drogami

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, Oddział GDDKiA nie stosuje zaawansowanych
wskaźników techniczno-ekonomicznych, jedynie opiera się o doświadczenia
własnych i podstawowych założeniach ekonomicznych, uwzględniających wpływ
sposobu realizacji prac na efektywność ekonomiczną działań zlecającego
i konsekwencje ekonomiczne dla użytkowników. Doświadczenia, jakimi dysponował
Oddział GDDKiA, to konsekwencje prowadzenia prac utrzymaniowych na odcinkach
dróg o dużym natężeniu dróg, szczególnie na drogach ekspresowych
niewyposażonych w pełnowymiarowe pobocze, np. w przypadku mechanicznego
koszenia pobocza. Prowadzenie w porze dziennej prac remontowych, dla których
nie ma przeciwwskazań do wykonania ich w godzinach nocnych, np. wymiana
barier, a które wymagają także zajęcia pasa drogi, powodując jej zawężenie.
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Założeniem ekonomicznym było prowadzenie robót w taki sposób, aby ograniczyć
wpływ na przepustowość drogi w celu poprawy efektywności sektora
transportowego, komunikacji publicznej i prywatnych przewoźników.

(dowód: akta kontroli str. 1179-1227)

5.3. Internetowy serwis dla kierowców
Informacje o utrudnieniach w ruchu na drogach krajowych publikowano
za pośrednictwem serwisu internetowego GDDKiA (w zakładce:"serwis dla
kierowców" oraz "mapa warunków drogowych"). Oddział GDDKiA aktualizował dane
w systemie za pośrednictwem systemu UtrWIN.
W przypadku pięciu odcinków dróg poddanym oględzinom58 (w ramach 10 umów
poddanych badaniu - opisanych w pkt 2.1 niniejszego wystąpienia) zweryfikowano
informacje z internetowego serwisu dla kierowców 59. Stwierdzono, że:
a) dla trzech odcinków dróg krajowych6o podano informacje o utrudnieniach61:

- DK55, woj. pomorskie, m. Kwidzyn, 60,8 km na odc. 0,2 km, data powstania
2018.06.07, godz. 08:00, przyczyna (rodzaj) - remont nawierzchni, ruch
wahadłowy, przewidywana data likwidacji 2018.06.19, godz. 18:00.
Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Nie podano przewidywanego czasu
oczekiwania;

- DK22, woj. pomorskie, most Knybawa, 343,3 km na odc. 1,2 km, data
powstania 2018.06.07, godz. 10:00, przyczyna (rodzaj) - prace
utrzymaniowe, ruch wahadłowy, przewidywana data likwidacji 2018.06.07,
godz. 18:00. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Nie podano
przewidywanego czasu oczekiwania;

- DK91, woj. pomorskie, Lignowy Szlacheckie, 62,1 km na odc. 0,2 km, data
powstania 2018.06.07 godz. 10:00, przyczyna (rodzaj) - remont
nawierzchni, ruch wahadłowy, przewidywana data likwidacji 2018.06.22,
godz. 18:00. Nie podano przewidywanego czasu oczekiwania;

b) dla dwóch odcinków drogi krajowej62 nie stwierdzono informacji o utrudnieniach
(prace utrzymaniowe prowadzono na pasie awaryjnym, bez ingerencji w pasy
ruchu).

Powyższe informacje były zgodne ze stanem faktycznym, stwierdzonym w miejscu
oględzin.

(dowód: akta kontroli str. 587-598)

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że poza danymi publikowanymi na stronie
internetowej Oddział GDDKiA informował użytkowników dróg o zaistniałych
sytuacjach na drogach krajowych na terenie województwa pomorskiego
w następujący sposób:

58 Odcinki dróg poddaneoględzinom:DK55 60+800-61+000w mieście Kwidzynie.Wykonywanofrezowanienawierzchni
dwóchpasówruchujezdni (praceprowadzonenaprzemiennienajednymz dwóchpasówruchu)na odcinku200 mw ramach
umowy104/Z-15/2017 z 26 lipca2017r.; DK22 343+300-344+500most na rzece Wiśle w miejscowości Knybawa.
Wykonywanopozimowemycie stalowej konstrukcjimostu (dźwigarówblachownicowych)jednej ze stron mostu (most o
długości982 metrów,umyto300 metrów)w ramachumowy181/Z-1/2015 z 25 września2015 r.; DK91 62+100-62+300w
miejscowościLignowySzlacheckie.Wykonywanofrezowanienawierzchnidwóch pasów ruchu jezdni (prace prowadzone
naprzemienniena jednymz dwóchpasówruchu)na odcinku200 m w ramachumowy104/Z-1512017z 26 lipca2017 r.; 87
7+075-7+340obiekt mostowynad rzeką Motławą.Wykonywanoczyszczeniewpustów na obiekciemostowym(na pasie
awaryjnym),na odcinku265 metróww ramachumowy192/Z-112015z 5 paździemika2015r.; 8715+950-16+100w kierunku
miejscowościKoszwaly.Wykonywanomycieekranów(na pasieawaryjnym),na odcinku150 metrów(umyto30 metrówdo
momentuoględzin)w ramachumowy192/Z-1/2015 z 5 paździemika2015r.
59 www.gddkia.gov.pl.
60 Oględzinyw dniu 7 czerwca2018 r. dróg: DK5560~00-61+O00w mieścieKwidzynie;DK22 343+300-344+500mostna
rzeceWiślew miejscowościKnybawa;DK9162+100-62+300w miejscowościLignowySzlacheckie.
61 NastronieintemetowejGDDKiAw zakładkach,serwisdlakierowców'i ,mapawarunkówdrogowych'.
62 Oględzinyw dniu 15 czerwca2018 r. dróg: 87 7+075-7+340obiekt mostowynad rzeką Motławą;87 15+950-16+100
w kierunkumiejscowościKoszwaly.
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- udzielając odpowiedzi na zapytania telefoniczne poprzez PID pod numerem
telefonu 019111;

- poprzez ustawienie przy drogach krajowych znaków drogowych informujących
o częstotliwości nadawania publicznego Radia Gdańsk, w celu zwiększenia
dostępności dla kierowców informacji o sytuacji na drogach.

(dowód: akta kontroli str. 501-506, 559-567,599-676)

5.4. Współpraca z mediami w zakresie informacji kierowców
Oddział GDDKiA w badanym okresie w celu przekazywania informacji o sytuacji na
drodze współpracował z Radiem GdańskG3. Informacje do PID o utrudnieniach
w ruchu były kierowane z Radia Gdańsk, które uzyskiwało informacje od
kierowców. Oddział GDDKiA w ramach porozumienia ustawił 14 znaków
informujących o partnerze medialnym ("Radio Gdańsk, 103,7 MHz, Informacje
drogowe") przy DK nr S6 i S7, co stanowi przykład dobrej praktyki.

(dowód: akta kontroli str. 501-506, 559-567)
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że PID dysponował informacjami dla kierowców
odnośnie:
- aktualnych warunków ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez

Oddział GDDKiA;
- aktualnych warunków atmosferycznych, stanów nawierzchni, przejezdności dróg

i warunków ruchu panujących na drogach krajowych;
- aktualnych prac i remontów prowadzonych na sieci dróg krajowych.
Powyższe informacje PID uzyskiwał od: użytkowników dróg telefonicznie,
pracowników Oddziału GDDKiA, Policji, Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, lokalnych stron internetowych (np. www.trojmiasto.pl
w zakładce "Raport Drogowy"). Zastępca Dyrektora wyjaśnił również, że rolą PID
jest zbieranie informacji o sytuacji na drodze, o zdarzeniach i przekazywanie ich
dalej, przy czym w pierwszej kolejności do służb drogowych, celem podjęcia
stosownej interwencji. Po przekazaniu tej informacji do wykonawcy i pracownika
GDDKiA PID umieszcza informację o utrudnieniu na stronie internetowej GDDKiA,
przekazuje ją do mediów i udziela informacji na zapytania telefoniczne
użytkowników dróg. Oddział GDDKiA nie wykorzystywał w badanym okresie
technologii Traffic Message Channel (TMC), ani nie współpracował z rozgłośnią
radiową korzystającą z TMC.

(dowód: akta kontroli str. 501-506, 599-676)
Oddział GDDKiA w latach 2016-2018 nie dysponował tablicami zmiennej treści
informującymi kierowców o zatorach drogowych i zaproponowanych objazdach.
Posiadał natomiast 20 tablic informujących o: temperaturze nawierzchni i powietrza
ze stacji meteo, na których je zamontowano oraz ograniczeniach prędkości.
Umieszczono je na drogach krajowychG4 z pominięciem lokalizacji przed
zjazdem/wjazdem na węzeł. Przy pięciu odcinkach dróg poddanym oględzinom ww.
tablic nie stwierdzono.

(dowód: akta kontroli str. 501-506)
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że na tablicach wyświetlano informacje
o: temperaturze nawierzchni i powietrza; numerze telefonu do PID; silnych wiatrach

63 Na podstawie porozumienia o współpracy z 27 czerwca 2014 r., zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk Transport Company, Intertoll Polska a Radio Gdańsk SA, którego nadrzędnym
celem jest skuteczne, systemowe przekazanie informacji o utrudnieniach na drogach krajowych województwa pomorskiego jak
największej liczbie podróżnych w sposób umożliwiający jak najlepsze zaplanowanie czasu i drogi podróży. Strony
porozumienia zadeklarowały w nim chęć przeprowadzenia jak najefektywniejszej akcji informacyjnej.
64 Tablice umieszczono przy następujących drogach: DK20 (2 szt.), DK22 (7 szt.), DK91 (2 szt.), SG (5 szt.), S7i (2 szt.). Przy
odcinkach dróg poddanych oględzinom nie stwierdzono ww. tablic.
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albo możliwym wystąpieniu śliskości; ograniczeniach prędkości obowiązujących na
odcinku, gdzie jest tablica. Tablice nie były wykorzystywane do informowania
o wypadkach drogowych, a jedynie czasami wykorzystywane do ostrzeżeń przed
złymi warunkami drogowymi spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi, ponieważ wynikało to z zapisanego w urządzeniu algorytmu
wizualizującego dane odczytane ze stacji meteo. Oodał, że w Oddziale GOOKiA
w okresie 2016-2018 (I półrocze) nie funkcjonował system aktywnego kierowania
ruchem (wykorzystujący m.in. tablice zmiennej treści lub komunikaty o zalecanych
objazdach, przekazywane do mediów i zamieszczane na stronie internetowej
GOOKiA) na administrowanych drogach krajowych w celu minimalizowania
utrudnień w ruchu powstałych m.in. w wyniku prowadzonych prac lub zdarzeń
drogowych, gdyż taki system nie został dotąd zbudowany.

(dowód: akta kontroli stL 501-506, 545-558)

Informacje z PI065 dla pięciu odcinków dróg66 (w ramach 10 umów poddanych
badaniu - opisanych w pkt 2.2 niniejszego wystąpienia) podał odnośnie: lokalizacji
prac (kilometr i setny metr drogi), rodzaju prac (dwa remonty i trzy prace
utrzymaniowe), ruchu wahadłowego (występowały przy dwóch remontach), braku
wyznaczenia objazdów, czasie trwania prac. Powyższe informacje były zgodne ze
stanem faktycznym, stwierdzonym w miejscach oględzin, opisanych w pkt. 2.2.
Podczas próbnego połączenia, po 1 minucie nastąpiło połączenie z dyspozytorem
PlO w Szczecinie67, który przekierował rozmowę do dyspozytora PlO w Gdańsku
(czas oczekiwania na połączenie 2 minuty), a po 2 minutach nastąpiło połączenie
z dyspozytorem PlO w Gdańsku68. Obaj dyspozytorzy PI069 dla ww. dróg krajowych
podali informacje odnośnie: lokalizacji prac (kilometr i setny metr drogi), rodzaju prac
(dwa remonty i trzy prace utrzymaniowe), ruchu wahadłowego (występował przy
dwóch remontach), braku wyznaczenia objazdów, czasie trwania prac. Powyższe
informacje były zgodne ze stanem faktycznym, stwierdzonym w miejscach oględzin,
opisanych w pkt. 2.2.

(dowód: akta kontroli stL 587-598)

5.5. Wykorzystanie kamer monitorujących
Liczba kamer użytkowanych w Oddziale GOOKiA służących monitorowaniu dróg
i newralgicznych skrzyżowań w okresie objętym kontrolą wzrastała z 40 w 2016 L,
poprzez 65 w 2017 r., do 72 w 2018 L (do 30 czerwca) Wskaźnik monitorowania
sieci drogowej wynosił odpowiednio: 1,60%, 2,58% i 2,87%. Łącznie monitoringiem
objęto 12,85 km dróg krajowych w 2016 L, 20,85 km w 2017 r. i 23,20 km w 2018 r.
(do 30 czerwca).

Kamery rozmieszczane były na podstawie wniosków z Rejonów bezpośrednio
administrujących drogi zarządzane przez Oddział GOOKiA.

65 PlOprzekazywa/telefonicznie(nrtel.019111)informacjeo sytuacjinadrogachkrajowych.
66 Odcinkidróg poddaneoględzinom:DK5560+800-61+000w MieścieKwidzynie.Wykonywanofrezowanienawierzchni
dwóchpasówruchujezdni(praceprowadzonenaprzemiennienajednymz dwóchpasówruchu)naodcinku200mw ramach
umowy104/Z-15/2017 z 26 lipca2017r.; DK22 343+300-344+500most na rzece Wiśle w miejscowościKnybawa .
Wykonywanopozimowemyciestalowejkonstrukcjimostu (dźwigarówblachownicowych)jednej ze stron mostu (mosto
długości982 metrów,umyto300 metrów)w ramachumowy181/Z-112015 z 25 września2015 r.; DK9162+100-62+300
w miejscowościLignowySzlacheckie.Wykonywanofrezowanienawierzchnidwóchpasówruchujezdni (praceprowadzone.
naprzemiennienajednymz dwóchpasówruchu)na odcinku200m w ramachumowy104/Z-15/2017 z 26 lipca2017r.; 87
7+075-7+340obiekt mostowynad rzekąMotławą.Wykonywanoczyszczeniewpustówna obiekciemostowym(na pasie
awaryjnym),naodcinku265metróww ramachumowy192/Z-1/2015 z 5 paździemika2015r.; 8715+950-16+100w kierunku
miejscowościKoszwaly.Wykonywanomycieekranów(na pasieawaryjnym),na odcinku150metrów(umyto30 metrówdo
momentuoględzin)w ramachumowy1921Z-1/2015 z 5 października2015r.
67 Ootyczytelefonicznegozasięgnięciainformacjiz PlOw dniu7 czerwca2018r. dla odcinkówdróg:OK5560~00-61-+<J00
w MieścieKwidzynie;DK22 343+300-344-+500most na rzece Wiśle w miejscowościKnybawa;OK91 62+100-62+300
w miejscowościLignowySzlacheckie.
68 Ootyczytelefonicznegozasięgnięciainformacjiz PlOw dniu15czerwca2018r. dlaodcinkówdr6g:577-+<J75-7+340obiekt
mostowynadrzekąMotławą;57 15+950-16+100w kierunkumiejscowościKoszwaly.
69 Udzielającyinformacjiw dniu7 i 15czerwca2018r.
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Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że ilość kamer została dostosowana do możliwości
percepcji operatorów. System kamer służy do całodobowego bezpośredniego
monitorowania stanu dróg w wybranych lokalizacjach. Zważając na charakter
punktowy usługi, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zarządcy drogi,
niektóre z lokalizacji zostały wybrane w miejscach, w których niezbędny jest
monitoring miejsc newralgicznych z punktu widzenia potrzeb utrzymaniowych oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Monitoringiem objęte są skrzyżowania dróg oraz
lokalizacje, gdzie intensywne warunki drogowe w sezonie zimowym mogłyby
spowodować utrudnienia w ruchu drogowym. W czasie realizacji obecnej umowy
z Rejonów i Obwodów Drogowych nie zgłaszano dodatkowych potrzeb, co do ilości
stanowisk kamerowych lub zmiany lokalizacji i na tej podstawie Oddział GDDKiA
dokonał oceny w tym zakresie.
Szczegółowej analizy w zakresie rozmieszczenia kamer z uwzględnieniem zakresu
pola monitoringu dokonano wyłącznie na drodze ekspresowej S6 ze względu na
znaczenie drogi w układzie regionalnym i notowany poziom natężenia ruchu
Obwodnicy Trójmiasta. Kamery zamontowane były na większości węzłów lub ich
sąsiedztwie70. Pozwalało to weryfikować informacje dotyczące zatorów na tej
drodze.

Ogólne zasady przyjęte przy lokalizowaniu kamer to realizacja potrzeb wynikających
z nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg w miejscach oddalonych od Obwodów
Drogowych, w których pełnione są dyżury. Istotna była też dostępność zasilania
oraz zasięgu GSM. Kamery montowane były m.in. z ww. powodu na stacjach
pogodowych, gdzie było do tego celu przeznaczone miejsce montażu oraz
możliwość przyłączenia do sieci energetycznej. A lokalizacje stacji pogodowych
często powiązane były z realizacją nowych inwestycji drogowych.
W Oddziale GDDKiA, oprócz prac remontowych i utrzymaniowych, zidentyfikowano
także inne przyczyny tworzenia się zatorów na drogach, w tym m.in.:

- ograniczenia w przepustowości infrastruktury drogowej,
- wypadki i kolizje oraz nieprawidłowe zachowania użytkowników ruchu

drogowego,
- awarie pojazdów na drodze,
- sytuacje nadzwyczajne na drodze,
- przeszkody na drodze.

W celu ograniczenia oddziaływania wyżej wymienionych czynników na powstawanie
zatorów drogowych Oddział GDDKiA podejmował niżej wymienione działania:

- planowanie, wnioskowanie i realizacja zadań inwestycyjnych na sieci dróg
oraz działania nieinwestycyjnie, w szczególności w zakresie aktualizacji
programów sygnalizacji świetlnej,

- zarządzanie organizacją ruchu drogowego, promowanie właściwego
zachowania na drodze uczestników ruchu,

- tworzenie systemu reagowania na powstałe zagrożenia oraz zasad
organizacyjnych umożliwiających ich możliwie szybkie usuwanie m.in.
poprzez zapisy w OPZ;

(dowód: akta kontroli str. 1174-1227)

70 Na obwodnicy Trójmiasta zamontowano 9 kamer na węz/ach komunikacyjnych, uzyskując 20% wskaźnik pokrycia drogi
monitoringiem wizyjnym. Monitoringiem objęto 7,6 km drogi. Długość Obwodnicy Trójmiasta wynosi 36,54 km.
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5.6. Współpraca Oddziału GDDKiA z innymi podmiotami
w zakresie przeciwdziałania zatorom na drogach krajowych

Zgodnie z informacją uzyskaną w toku kontrolj71 od Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku, w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego, bądż utrudniających ten ruch, zgłoszenia przekazywane są telefonicznie
do Oddziału GDDKiA. Dotychczasowa współpraca oceniana jest w woj. pomorskim
pozytywnie i nie budzi zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie. Na zgłaszane
wezwania przedstawiciel zarządcy drogi docierał bez zbędnej zwłoki i usuwał na
bieżąco powstałe utrudnienia. Nie odnotowano przypadków braku reakcji zarządcy
drogi na otrzymane zgłoszenie. Ponadto na terenie województwa pomorskiego
(w granicach powiatów) dokonywane były cykliczne kontrole dróg krajowych
z przedstawicielem Oddziału GDDKiA, podczas których lustruje się oznakowanie,
ewentualne ubytki w nawierzchni, jak również konieczność usunięcia martwych
zwierząt, itp.
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (dalej:
"Pomorski Komendant Wojewódzki PSP") poinformował, że spośród 1769
przypadków, komendanci powiatowi/miejscy PSP województwa pomorskiego
wskazali 5 sytuacji, w których wystąpiły nieprawidłowości związane z kontaktem lub
brakiem reakcji zarządcy drogi.
Współpraca w pozostałych przypadkach odbywała się zgodnie z treścią porozumień
zawartych pomiędzy Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz
Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
z dnia 6 września 2013 r. oraz 26 stycznia 2018 r.
Ponadto Pomorski Komendant Wojewódzki PSP poinformował, iż dotychczasowa
współpraca pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PSP i Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku realizuje cele przyjęte w ww.
porozumieniach oraz pozytywnie wpływa na stan bezpieczeństwa na drogach
krajowych.
Marszałek Województwa Pomorskiego poinformował o działaniach Pomorskiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej: "Rada"), w której przedstawiciel Oddziału
GDDKiA jest jednym z liderów stałych zespołów obszarowych72 dotyczących
kampanii edukacyjnych i informacyjnych w zakresie wskazania prawidłowego
zachowania kierowców, które zapobiegałyby powstawaniu zatorów drogowych,
wskazując m.in. na coroczne akcje medialne "Koniec wakacji - początek roku
szkolnego" i "Zima" oraz przegotowane przez Radę opracowania, materiały
analityczne i badawcze, przydatne do prowadzenia działań w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz systemowego podejścia do zarządzania
ruchem.

(dowód: akta kontroli str. 67-102)
W badanym okresie Oddział GDDKiA informował użytkowników o zaistniałych
utrudnieniach na drogach krajowych za pośrednictwem PlO, na stronie internetowej
GDDKiA oraz współpracując z lokalną rozgłośnią radiową. Wykorzystywał dane
z kamer nadzoru ruchu, instalowanych przede wszystkim na potrzeby zapewnienia
zimowego utrzymania dróg, głównie w obszarach newralgicznych skrzyżowań
i węzłów drogowych, jako uzupełnienie nadzoru ruchu. Do zarządzania ruchem nie

71 Wtrybieart.29ust1pkt2 litf orazart.40ust.7 ustawywdnia23grudnia1994r.o NajwyższejIzbieKontroli(Dz.U.
z2017r. poz.524,zezm.),zwanejdalej,ustawąo NIK',pytaniaskierowanodoMarszałkaWojewództwaPomorskiego,
KomendantaWojewódzkiegoPolicjiwGdańskuorazPomorskiegoKomendantaWojewódzkiegoPaństwowejStrażyPożamej
72 PrzedstawicielOddziałuGDDKiAjestlideremzespołuzajmującegosięinfrastrukturą.
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

wykorzystywano tablic zmiennej treści z uwagi na ograniczenia w ich
funkcjonalności, związane z ich bezpośrednim przeznaczeniem (tablice meteo).

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

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.

Gdańsk, dnia!D1 .08.2018 r.

Kontroler
Jacek Ż rko
Specjali k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

.2. ar Dyrektor

W:CEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻS~Ei~si KONTROLI

·················~~7····

27





Gdańsk, dnia 16 lipca 2018 r.

UPOWAżNIENIE

Upoważniam Panią Ewę Duszkę - wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku do
podpisania wystąpienia po kontroli P/18/083 .Przeciwdziałanie zatorom drogowym" przeprowadzonej
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

DYRE~TO DELEGATURY
NAJWYZ J IZBY KONTROLI

Gdańsku
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