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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Andrzej Pakuła, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKA/170/2016 z dnia 
16 września 2016 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach1, 
ul. Myśliwska 5, kod pocztowy 40-017 Katowice, nr statystyczny 017511575-00050 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Oddziału2 jest od dnia 16 czerwca 2016 r. Michał Mendrak3 

[Dowód: akta kontroli str. 3-8] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia4 pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
organizację i przygotowanie Oddziału w latach 2015-2016 (I półrocze)5 do działań 
ratowniczych na zarządzanych autostradach i drogach ekspresowych.  

Powyższą ocenę uzasadnia: 

• przyjęcie planów działań ratowniczych6, określających procedury dotyczące 
zasad i organizacji działań ratowniczych, które w ocenie NIK, były spójne 
i pozwalały na sprawne prowadzenie tego typu działań;  

• utworzenie w strukturach Oddziału Punktu Informacji Drogowej7 oraz Centrum 
Zarządzania Autostradą8, które zapewniały sprawną wymianę informacji ze 
służbami prowadzącymi działania ratownicze na zarządzanych odcinkach 
autostrad i dróg ekspresowych, pozostałymi komórkami Oddziału i podmiotami 
zewnętrznymi odpowiedzialnymi za sprawne usuwanie skutków zaistniałych 
zdarzeń; 

• zapewnienie dla właściwych komórek organizacyjnych Oddziału wyposażenia 
umożliwiającego prawidłowe współdziałanie ze służbami ratowniczymi, 
zabezpieczenie miejsc, w których doszło do zdarzeń drogowych  
i usuwanie ich skutków, a także egzekwowanie takiego wyposażenia od 
podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi w zakresie patrolowania9 na 
terenie zarządzanych przez Oddział dróg ekspresowych i autostrad; 

                                                      
1 Zwany dalej „Oddziałem”. 
2 Zwany dalej: „Dyrektorem”. 
3 Poprzednio, od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 13 maja 2015 r. Wojciech Żurek zastępca Dyrektora Oddziału realizował 
zadania pozostające w kompetencjach Dyrektora Oddziału, a od dnia 14 maja 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. pełnił obowiązki 
Dyrektora Oddziału. 
4 Najwyższa 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. 
5 Okres objęty kontrolą. 
6 Zwanych dalej „PDR”. 
7 Zwany dalej „PID” 
8 Zwane dalej „CZA”. 
9 Patrole autostradowe, zwane dalej „patrolami”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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• stworzenie z Państwową Strażą Pożarną10 systemu wzajemnej wymiany 
informacji i współpracy, którego celem jest poprawa współdziałania podczas 
prowadzenia działań ratowniczych i zabezpieczających zdarzenia drogowe;  

• opracowanie i stosowanie procedur rozładowania zatorów w sytuacji utrudnień 
w ruchu, w tym poprzez podejmowanie decyzji o odstąpieniu od poboru opłat. 

Za przykład dobrej praktyki należy zdaniem NIK uznać stałą współpracę Oddziału 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach11, polegającą 
na regularnym omawianiu przebiegu prowadzonych wspólnie akcji ratowniczych, 
podczas których miały miejsce problemy w wymianie informacji pomiędzy 
pracownikami Oddziału i strażakami.  

Nieprawidłowości w zakresie organizacji i przygotowania Oddziału do zadań 
związanych z działaniami ratowniczymi dotyczyły: 

• sporządzenia PDR dla zarządzanych odcinków autostrad ze znaczącym 
opóźnieniem, tj. po upływie od 2 do 11 lat od oddania do użytkowania tych 
odcinków; 

• zatwierdzenia PDR dla wszystkich czterech odcinków autostrady A-1 oraz 
sześciu odcinków dróg ekspresowych bez uzyskania wymaganych uzgodnień 
PSP i Policji oraz nieprzekazania wszystkich zatwierdzonych w czerwcu 2016 r. 
PDR Wojewodzie Śląskiemu, co naruszało § 5 ust. 4 i ust. 5 pkt 3 Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 27 z dnia 3 maja 2013 r. 
w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 
zarządzanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad12. 

Negatywnie NIK ocenia natomiast fakt, że zarządzane przez Oddział  
odcinki autostrad A-1 i A-4 nie spełniają warunków bezpieczeństwa określonych  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych13, mimo iż były 
ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad 
płatnych14, a zatem takich, które w przyszłości będą autostradami płatnymi 
i w związku z tym powinny zostać już na etapie projektowania dostosowane do 
odpowiednich standardów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Warunki bezpieczeństwa oraz przygotowanie warunków do prowadzenia 

działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych 

1.1. Stan organizacyjno-kadrowy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za 
przygotowanie warunków do prowadzenia działań ratowniczych 

W Regulaminie organizacyjnym Oddziału15 ustalono m.in., że do obowiązków 
Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami16 należał m.in. 
nadzór i kierowanie zadaniami dotyczącymi:  

− ochrony i utrzymania sieci dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

− bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

                                                      
10 Zwaną dalej „PSP”. 
11 Zwaną dalej „KW PSP”. 
12 Zmienione Zarządzeniem Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2014 r. i zwane dalej 
„zarządzeniem GDDKiA Nr 27”, które opublikowano na stronie internetowej GDDKiA [http://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-
2014]  
13 Dz. U. Nr 12, poz. 116, zwanego dalej: „rozporządzeniem MI w sprawie autostrad”. 
14 Dz. U. z 2014 r., poz. 45, zwane dalej: „rozporządzeniem RM z 16 lipca 2012 r.”. 
15 Zatwierdzonym zarządzeniem Nr 22 Dyrektora Oddziału z 30 grudnia 2014 r. i zmienionym zarządzeniem Dyrektora 
Oddziału Nr 3 z 17 lutego 2015 r., zwany dalej „Regulaminem”. 
16 Zwanym dalej: „Zastępcą Dyrektora”. 
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− zarządzania ruchem i zarządzania kryzysowego. 

Powyższe zadania realizowały następujące, podległe Zastępcy Dyrektora, komórki 
organizacyjne Oddziału: 

� Wydział Dróg i Sieci Drogowej17, do którego obowiązków należało m.in. 
udzielanie informacji o stanie przejezdności dróg; 

� Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem18, do zadań 
którego należało m.in:  

− zarządzenie bezpieczeństwem dróg poprzez przeprowadzanie ocen wpływu 
planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− dokonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentracje 
wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej; 

− prowadzenie baz danych o wypadkach drogowych; 

− planowanie i monitoring zadań programu poprawy bezpieczeństwa sieci 
drogowej. 

W skład WBRD wchodził ponadto pracownik zabezpieczenia tunelu, 
położonego w transeuropejskiej sieci drogowej, 

� komórka ds. zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, do zadań 
której należało m.in.: 

−  koordynacja przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia prowadzonych 
działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg; 

− prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obronnego. 

� rejony19, do zadań których należało m.in.: 

− przekazywanie do merytorycznych komórek Oddziału informacji o ruchu 
drogowym i o możliwych objazdach; 

− współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i PSP,  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania drogami; 

− zarządzanie tunelem położonym w transeuropejskiej sieci drogowej. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 9-28] 

W Regulaminie nie wskazano komórek organizacyjnych uczestniczących  
w działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. Według 
wyjaśnień Dyrektora, Oddział nie prowadzi działań ratowniczych, a w przypadku 
zaistniałych zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych, jego działania 
sprowadzają się do:  

− wykonywania robót porządkowych niezastrzeżonych dla innych służb, takich 
jak usuwanie zniszczonych elementów infrastruktury drogowej (np. fragmentów 
barier ochronnych lub znaków); 

− koordynowanie robót w pasie drogowym; 

− wprowadzania ograniczeń lub zamykaniu drogi i drogowych obiektów 
inżynierskich dla ruchu. 

[Dowód: akta kontroli str. 37] 

 

                                                      
17 Zwanym dalej: „WDiS”. 
18 Zwany dalej: „WBRD”. 
19 W Oddziale GDDKiA funkcjonowało łącznie 6 rejonów: w Częstochowie, w Zabrzu, w Lublińcu, w Pszczynie, w Wysokim 
Brzegu i w Zawierciu. 
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1.2. Ustanowienie zasad i organizacji działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych 

1.2.1 Dla wszystkich zarządzanych odcinków autostrad i dróg ekspresowych Oddział 
opracował PDR. I tak: 

� PDR dla odcinków autostrady A-1 (tj. A-1a, A-1b, A-1c i A-1d) opracowane 
zostały w II kwartale 2016 r.20; 

� PDR dla odcinków autostrady A-4 opracowane zostały:  

− dla odcinka od granicy województwa śląskiego21 do PPO Żernica22 w maju 
2012 r.; 

− dla odcinka od PPO Żernica do węzła Murckowska23 w dniu 27 czerwca 
2016 r.  

Ww. autostrady oddawane były do użytkowania fragmentami, przy czym: 

− odcinek autostrady A-1 - od grudnia 2009 r. (węzeł Sośnica) do maja 2014 r. 
(fragment Mszana – Świerklany); 

− odcinek autostrady A-4 od granicy woj. śląskiego do PPO Żernica24 w okresie 
od marca 2003 r. do października 2005 r.; 

− odcinek autostrady A-4 od PPO Żernica do węzła Murckowska25 w okresie  
od 1999 r. do stycznia 2005 r. 

PDR dla autostrady A-1 i dla niepłatnego odcinka autostrady A-4 zostały 
zatwierdzone przez Dyrektora 30 czerwca 2016 r. PDR dla pozostałych odcinków 
autostrady A-4 nie zostały zatwierdzone przez Dyrektora. 

Brak zatwierdzenia PDR dla płatnego odcinka autostrady A-4, Zastępca Dyrektora 
wyjaśnił tym, że został on sporządzony i uzgodniony - w związku z uruchomieniem 
systemu płatności na tym odcinku - w maju 2012 r., tj. przed wydaniem w dniu  
3 maja 2013 r. przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad26 
Zarządzenia GDDKiA Nr 27, w którym wprowadzono obowiązek zatwierdzania  
PDR przez właściwych dyrektorów oddziałów GDDKiA27, a zgodnie z § 8 ust. 2  
tego zarządzenia, PDR - opracowane przed datą wejścia w życie tego zarządzenia - 
pozostawały aktualne. 

[Dowód: akta kontroli – str. 158-162, 189, 227, 267, 377-378 i 474-506] 

1.2.2 Oddział opracował również PDR dla wszystkich zarządzanych odcinków dróg 
ekspresowych. I tak, PDR: 

� dla odcinka S-1 Dąbrowa Górnicza – Tychy28 opracowano 28 czerwca 2016 r.; 

� dla odcinka S-1 Bielsko-Biała do granicy państwa w Cieszynie29 opracowano 
27 czerwca 2016 r.; 

� dla odcinka S-1 Pyrzowice – Podwarpie30 opracowano 28 czerwca 2016 r.; 

� dla dwóch odcinków S-69 Przybędza – Bielsko-Biała31 i S-69d Laliki – granica 
państwa32 opracowano w czerwcu 2016 r.33; 

                                                      
20 Dokumenty te nie zawierały dokładnej daty ich sporządzenia. 
21 Od km 281+686. 
22 Do km 312+360. 
23 Do km 431+412. 
24 Zwany dalej: „płatnym odcinkiem autostrady A-4”. 
25 Zwany dalej: „niepłatnym odcinkiem autostrady A-4”. 
26 Zwanego dalej: „Generalnym Dyrektorem”. 
27 § 5 ust. 4 ww. zarządzenia. 
28 Od km 600+881 do km 634+740. 
29 Od km 529+729 do km 565+065. 
30 Od km 0+300 do km 12+688 
31 Od km 0+000 do km 33+829. 
32 Od km 0+000 do km 11+286. 
33 Dokumenty te nie zawierały dokładnej daty ich sporządzenia. 
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� dla odcinka S-86 Sosnowiec – Katowice34 w II kwartale 2016 r.35.  

PDR dla ww. odcinków dróg ekspresowych zostały zatwierdzone przez Dyrektora  
w dniach 28 i 30 czerwca 2016 r.  

 [Dowód: akta kontroli – str. 162-165, 288, 302, 322, 335, 350 i 379-380] 

Spośród ośmiu ww. PDR uzgodniony został jedynie plan dla płatnego odcinka 
autostrady A-4, przy czym: 

− 5 września 2016 r. przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach36; 

− 13 września 2016 r. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach37; 

− 21 września 2016 r. przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.  

Uzgodnienia te miały miejsce w związku z przystąpieniem przez Oddział w marcu 
2016 r. do aktualizacji tego PDR, o czym Oddział poinformował38 Komendę 
Wojewódzką Policji w Katowicach39, KW PSP i Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 
w Katowicach40. Ostateczną wersję ww. PDR, uwzględniającą zgłoszone na etapie 
uzgodnień uwagi i wnioski, Oddział przesłał do ww. instytucji 5 października 2016 r.  

[Dowód: akta kontroli – str. 384-400] 

PDR dla pozostałych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, które zostały 
wcześniej zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału, zostały przekazane do: KWP, 
KW PSP i WPR dnia 30 czerwca 2016 r.  

W dniu 19 września 2016 r. Wydział Ruchu Drogowego KWP zwrócił uwagę 
Oddziałowi, że w przekazanych PDR błędnie określono powiaty, przez które 
przebiegają drogi, których plany dotyczą. 

[Dowód: akta kontroli – str. 381-383 i 401-402] 

Opracowane przez Oddział PDR - zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku nr 2 
do Zarządzenia GDDKiA Nr 27 - składały się m.in. z: 

1. Części budowlano-technicznych, w których opisano rozwiązania techniczne 
określające warunki podjęcia działań przez służby ratownicze, w tym: 

− podstawowe parametry drogi, obiektów inżynierskich z określeniem 
światła pod tymi obiektami; 

− wykazy lokalizacji: elementów ochrony p.poż.41, wjazdów awaryjnych  
z ich parametrami geometrycznymi, przejazdów awaryjnych i barier łatwo 
rozbieralnych, miejsc i elementów utrudniających akcję ratowniczą42, 
stanowisk postojowych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 
a w przypadku płatnego odcinka autostrady A-4: lokalizacji kolumn 
alarmowych i tablic zmiennej treści, 

2. Części graficznych, na które składały się m.in.: plany orientacyjne tych  
dróg, plany sytuacyjne MOP, PPO i OUA z oznaczeniem elementów p.poż  
i wjazdów awaryjnych, a w przypadku PDR dla autostrady A-1 i dla płatnego 
odcinka autostrady A-4, również plany tymczasowych tras objazdów pomiędzy 
węzłami tych autostrad. 

 

 

                                                      
34 Od km 18+030 do km 23+954. 
35 Dokument nie zawierał dokładnej daty sporządzenia. 
36 Zwanego dalej: „Komendantem Wojewódzkim PSP”. 
37 Zwanego dalej: „Komendantem Wojewódzkim Policji”. 
38 Pismo O.KA.Z-5.4202.2.2016 z 4 marca 2016 r. 
39 Zwanej dalej: „KWP”. 
40 Zwanego dalej: „WPR”. 
41 Hydrantów, miejsc czerpania wody, cieków wodnych i zbiorników. 
42 Linii napowietrznych, bramowic do oznakowania pionowego, bramowic viaTOLL – jako utrudnień dla statków powietrznych 
ratownictwa medycznego. 
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3. Części operacyjnych, w których ustalono: 

− procedury przyjmowania zgłoszenia o zdarzeniu drogowym przez służby 
zarządzające drogą i alarmowania służb ratowniczych43; 

− procedury informowania innych podmiotów44 o zdarzeniach; 

− schemat przepływu informacji oraz dane teleadresowe podmiotów 
biorących udział w akcjach ratowniczych; 

− zadania służb administratora autostrady45; 

− zakres współpracy zarządcy drogi ze służbami ratowniczymi i podmiotami 
biorącymi udział w akcji ratowniczej; 

− standardy zimowego utrzymania drogi; 

− dane operacyjne zarządcy drogi, w tym wykaz obwodów utrzymania drogi  
i plan alarmowania służb zarządcy drogi; 

− zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, w tym w zakresie:  

- kierowania działaniami ratowniczymi; 

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia; 

- zalecenia podczas zabezpieczania prowadzenia akcji ratowniczej; 

- zmiany organizacji ruchu; 

- dysponowania dodatkowym sprzętem i środkami do tych działań; 

- postępowania z odpadami; 

- organizacji stanowisk koordynacji działań ratowniczych. 

W PDR znajdowały się również takie dokumenty jak: tabele kompetencji i zadań 
podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze lub siatki kompetencyjne 
(zadaniowe), instrukcje demontażu barier szybko rozbieralnych na przejazdach 
awaryjnych oraz wzory protokołu przekazania terenu objętego działaniem 
ratowniczym.  

W PDR płatnego odcinka autostrady A-4 wskazano również rozmieszczenie 
jednostek: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i Policji, przewidzianych do 
udziału w akcjach ratowniczych oraz algorytmy ich alarmowania. 

[Dowód: akta kontroli – str. 158-165] 

Dnia 18 grudnia 2013 r. Oddział otrzymał46 od Departamentu Zarządzania Drogami  
i Mostami GDDKiA, przygotowane wspólnie z komendami głównymi PSP i Policji 
„Zasady postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg 
krajowych”, celem ich stosowania. Jednocześnie Oddział został poinformowany,  
że ww. zasady zostaną wdrożone w GDDKiA w formie zarządzenia Generalnego 
Dyrektora po ich ostatecznej akceptacji przez ww. służby.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że Dyrektor Generalny nie wydał dotąd w tej sprawie 
stosownego zarządzenia. Stwierdził też, że ww. zasady na polecenie Centrali 
GDDKiA oraz Komendy Głównej PSP były w styczniu 2014 r. przez Oddział 
testowane wspólnie z PSP47, z czego Oddział sporządził i przekazał do Centrali 
GDDKiA informację, w której sformułowano uwagi i wnioski nt. funkcjonowania 
zasad, a zwłaszcza kwestii uprzątania drogi, gdy nie doszło kolizji i nie ma 
konieczności podejmowania działań ratowniczych. 

[Dowód: akta kontroli – str. 166-188, 403-416] 

                                                      
43 PSP, Policja, pogotowie ratunkowe i inne. 
44 Wojewoda, centra zarządzania kryzysowego (powiatowe – zwane dalej PCZK; wojewódzkie – zwane dalej WCZK). 
45 PID, CZA, służba patrolowa. 
46Z pismem GDDKiA-DZ-ZOK-rm-56/2013 z 17 grudnia 2013r. 
47 Policja nie zaakceptowała możliwości stosowania ww. zasad i podczas zdarzeń drogowych stosowała dotychczas 
obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne. 
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1.2.3 Badania pięciu dobranych w sposób celowy zdarzeń drogowych (trzech na 
autostradzie A-448 i dwóch na autostradzie A-149), do których doszło w okresie 
objętym kontrolą na autostradach na terenie województwa śląskiego wykazały  
m.in., że: 

� PID działający w ramach Oddziału prawidłowo zidentyfikował - na podstawie 
otrzymanych zgłoszeń - datę, czas oraz miejsce zdarzenia (nr drogi, kierunek 
oraz nazwę pobliskiej miejscowości); 

� w przypadku obu zdarzeń na autostradzie A-1 i zdarzenia na autostradzie A-4  
z maja 2016 r. stwierdzono niewielkie odchylenie (o 100-200 m) pomiędzy 
pikietażem miejsca zdarzenia wykazanym w dokumentach Oddziału, a danymi 
uzyskanymi z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji50; 

� odchylenie pomiędzy współrzędnymi geograficznymi miejsc zdarzeń, 
odnotowanymi przez Oddział i wykazanymi w SEWiK, miało charakter 
nieistotny (max. o 20”); 

� o badanych zdarzeniach PID został poinformowany w dwóch przypadkach 
przez patrole autostradowe 51, w kolejnych dwóch - przez Policję52, a w jednym 
przypadku przez uczestnika ruchu53;  

� we wszystkich pięciu przypadkach, w działaniach na miejscu zdarzenia brał 
udział patrol autostradowy; 

� w trzech przypadkach na miejsce zdarzenia oprócz patroli, Oddział  
skierował dodatkowe wsparcie techniczne54, w jednym55, do którego doszło na 
odcinku koncesyjnym, w zabezpieczeniu uczestniczyły służby zabezpieczenia 
koncesjonariusza, a w jednym przypadku56 na miejsce zdarzenie skierowany 
został jedynie patrol; 

� we wszystkich przypadkach PID przekazał informację o zdarzeniach na  
stronie internetowej57 oraz e-mailem do PID w Centrali GDDKiA. Informacje te 
obejmowały lokalizację miejsca, liczbę uczestniczących w zdarzeniu pojazdów 
i osób poszkodowanych, zakres utrudnień w ruchu oraz o ich zakończeniu. 
Ponadto, w przypadku zdarzenia, do którego doszło na autostradzie A-4 w dniu 
24 sierpnia 2015 r., w Dzienniku dyżurów PID odnotowano udzielenie pięciu 
informacji o utrudnieniach, z wykorzystaniem numeru 19111;  

� w czterech przypadkach podawane przez PID informacje nt. lokalizacji  
miejsca zdarzenia oraz liczby uczestniczących w zdarzeniu pojazdów i osób 
poszkodowanych były zgodne z danymi zarejestrowanymi w sporządzanej 
przez Policję Karcie Zdarzenia Drogowego58;  

� w  przypadku wypadku, do którego doszło 4 sierpnia 2015 r. na autostradzie  
A-459, w dwóch meldunkach dyżurnego PID (z godz. 12.54 i 13.19) mylnie 
podano, że zdarzenie miało miejsce na DK1 w Siewierzu oraz niezgodnie  
ze stanem faktycznym podano liczbę pojazdów uczestniczących w zdarzeniu  

                                                      
48 Wypadki z: 4 sierpnia 2015 r. na km 326+100, 24 sierpnia 2015 r. na km 343+800 (tj. na odcinku zarządzanym przez spółkę 
Stalexport Autostrada Małopolska SA) i 27 maja 2016 r. na km 322+100. 
49 Wypadki z: 24 stycznia 2016 r. na km 7+000 i 20 maja 2016 r. na km 1+500. 
50 Zwana dalej „SEWiK”. 
51 Wypadki na A-4 z 4 sierpnia 2015 r. i 24 sierpnia 2015 r. 
52 Wypadki na: A-1 z 20 maja 2016 r. i A-4 z 27 maja 2016 r. 
53 Wypadek na A-1 z 24 stycznia 2016 r. 
54 W przypadku zdarzenia na A-4 z 4 sierpnia 2015 r. – 3 pracowników z OUA Kończyce, a w przypadku obydwu zdarzeń na 
A-1, skierowano po 4 pracowników z grupy interwencyjnej. 
55 Wypadek na A-4 z 24 sierpnia 2015 r. 
56 Wypadek na A-4 z 27 maja 2016 r. 
57 W związku ze sposobem prowadzenia ww. strony internetowej brak było możliwości zweryfikowania terminu i czasu 
umieszczenia tych informacji. 
58 Zwanej dalej „KZD”. 
59 W km 326+100. 
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(5, zamiast 7 pojazdów), nie wskazano rodzaju pojazdów60 uczestniczących  
w wypadku i nie podano informacji o rodzaju zdarzenia61; 

� w przypadku zdarzenia, do którego doszło 4 sierpnia 2015 r. na autostradzie  
A-462 podjęte zostały działania mające na celu sprawną likwidację powstałych 
w jego następstwie zatorów, tj. zorganizowano ruch poprzez łącznice węzła 
(równolegle górą węzła). W pozostałych przypadkach, Oddział nie podejmował 
takich działań, co związane było z tym, że zablokowaniu uległ tylko jeden  
pas ruchu63, brak było utrudnień w ruchu64 lub do zdarzenia doszło na odcinku 
koncesjonowanym65;  

� w dwóch przypadkach66 w dziennikach objazdów patroli odnotowano 
konieczność podjęcia działań mających na celu uprzątnięcie jezdni dla 
przywrócenia przejezdności drogi po zdarzeniu; 

� w czterech badanych przypadkach, na których doszło na zarządzanych  
przez Oddział odcinkach autostrad, zakończenie działań (przywrócenie ruchu) 
miało miejsce w ciągu od 1,5 godz. do 2 godz. i 55 min od zaistnienia 
zdarzenia. Zakończenie działań w badanych zdarzeniach zostało potwierdzone: 
w jednym przypadku protokołem przekazania terenu67, a w trzech - 
informacjami telefonicznymi PSP o zakończeniu działań. 

[Dowód: akta kontroli – str. 427-473] 

1.2.4 Dyrektor wyjaśnił, że w Oddziale nie występują trudności i ograniczenia w zakresie 
realizacji zadań związanych z zapewnieniem warunków do prowadzenia działań 
ratowniczych, a jego zdaniem, Oddział prowadzi stałą współpracę z jednostkami 
biorącymi udział działaniach ratowniczych, zaś infrastruktura drogowa utrzymywana 
jest w ciągłej sprawności, a jej stan jest na bieżąco monitorowany. 

[Dowód: akta kontroli – str. 43-44] 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Eksploatowanie w latach ubiegłych zarządzanych odcinków autostrad bez 
sporządzenia dla nich PDR, co - w ocenie NIK - było działaniem nierzetelnym, 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i przygotowania do prowadzenia działań 
ratowniczych.  

Ustalono bowiem, że PDR dla wszystkich zarządzanych przez Oddział odcinków 
autostrad zostały sporządzone po upływie od 2 do 11 lat od oddania ich do 
użytkowania. I tak: 

− PDR dla siedmiu fragmentów odcinka A-1a, przekazanych do użytkowania  
w okresie od grudnia 2009 r.68 do maja 2014 r.69, zostały sporządzone  
i zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału w dniu 30 czerwca 2016 r., tj. po 
upływie od 2 do 6 lat od dnia oddania do użytkowania poszczególnych 
fragmentów autostrady; 

− PDR dla dwóch fragmentów odcinka A-1b, przekazanych do użytkowania  
w listopadzie i grudniu 2011 r., zatwierdzony został przez Dyrektora Oddziału  

                                                      
60 Np. ciężarowe, osobowe, cysterna itp. 
61 Np. zderzenie czołowe lub boczne, najechanie, przewrócenie cysterny itp. 
62 Doszło wówczas do zablokowania trzech pasów ruchu. 
63 Przy wypadkach na autostradzie A1 z 20 maja 2016 r. i A4 z 27 maja 2016 r. 
64 Zdarzenie na autostradzie A1 z 24 stycznia 2016 r. – samochód w rowie. 
65 Zdarzenie na A4 z 24 sierpnia 2015 r. 
66 Zdarzenia na A4 z 4 sierpnia 2015 r. i na A1 z 24 stycznia 2016 r. 
67 Zdarzenie na A4 z 4 sierpnia 2015 r. 
68 Węzeł Sośnica. 
69 Fragment pomiędzy węzłami Mszana i Świerklany.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w dniu 30 czerwca 2016 r., tj. po upływie 5,5 roku od ich oddania  
do użytkowania; 

− PDR dla trzech fragmentów odcinka A-1c, przekazanych do użytkowania  
w okresie od grudnia 2011 r. do października 2012 r., zatwierdzony został 
przez Dyrektora Oddziału w dniu 30 czerwca 2016 r., tj. po upływie 5 lat  
od ich oddania do użytkowania; 

− PDR dla odcinka A-1d, przekazanego do użytkowania w maju 2012 r.,  
został zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału w dniu 30 czerwca 2016 r.,  
tj. po upływie 4 lat od jego oddania do użytkowania; 

− PDR dla płatnego odcinka autostrady A-4, którego fragmenty zostały oddane 
do użytkowania w okresie od marca 2003 r. do października 2005 r., 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału został w maju 2012 r.,  
tj. po upływie od 9 do 5,5 lat od przekazania do użytkowania fragmentów  
tego odcinka; 

− PDR dla niepłatnego odcinka autostrady A-4, którego fragmenty oddano  
do użytkowania w latach 1999 - 2005 (styczeń), zatwierdzony został przez 
Dyrektora Oddziału w czerwcu 2016 r., tj. po upływie 11,5 lat od oddania  
do użytkowania ostatniego fragmentu tego odcinka autostrady. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że sporządzenie ww. PDR w powyższych terminach 
wynikało z tego, że w jego ocenie obowiązek sporządzenia PDR dotyczy wyłącznie 
płatnych odcinków autostrad. Płatny odcinek autostrady A-4 (jedyny taki zarządzany 
przez Oddział) funkcjonuje od czerwca 2012 r., kiedy to przed rozpoczęciem poboru 
opłat został dostosowany do wymogów autostrady płatnej, zgodnie z wymogami 
rozporządzenia MI w sprawie autostrad. W ramach działań dostosowawczych tego 
odcinka Oddział sporządził i uzgodnił PDR. Wskazał przy tym na opinie KW PSP  
i KWP z listopada 2015 r.70, w których podano, że ich zdaniem obowiązek 
sporządzenia PDR dotyczy wyłącznie płatnych odcinków autostrad.  

Wyjaśnił też, że PDR dla niepłatnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych 
sporządzone zostały na polecenia Zastępcy GD, który w piśmie z 8 października 
2014 r. polecił opracowanie PDR dla wszystkich dróg krajowych, a w piśmie  
z 7 marca 2016 r. nakazał opracowanie PDR dla autostrad i dróg ekspresowych,  
w związku z planowaną w tym zakresie kontrolą NIK. 

[Dowód: akta kontroli – str. 377-380, 650-651, 662-663 i 667] 

Obowiązek sporządzenia PDR dla autostrad płatnych wprowadzony został na 
podstawie obowiązującego od 2002 r. § 98 ust. 3 rozporządzenia MI w sprawie 
autostrad. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wszystkie odcinki autostrad, którymi zarządza 
Oddział, jako wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 lipca 2002 r., 
a zatem takie, które w przyszłości będą autostradami płatnymi, powinny zostać  
już na etapie projektowania dostosowane do odpowiednich standardów, zwłaszcza 
że decyzja o tym, że podczas ich eksploatacji nie będą pobierane opłaty  
zapadła dużo później niż te autostrady zaprojektowano, wybudowano i przyjęto 
przez Oddział do eksploatacji. 

Podkreślić przy tym należy, że zagrożenia jakie mają miejsce na autostradach,  
i związana z nimi konieczność zapobiegania skutkom zdarzeń drogowych, jest  
taka sama dla odcinków niepłatnych i płatnych. Takie same też być powinny,  
w ocenie NIK, stawiane tym autostradom wymogi techniczne, a ich zarządcom 
wymogi organizacyjne, w zakresie możliwości prowadzenia skutecznych działań 

                                                      
70 Sformułowane przez te komendy w związku z wnioskiem o uzgodnienie PDR dla S1 odcinka Bielsko Biała – Cieszyn. 
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ratowniczych. Nie ulega przy tym wątpliwości, że PDR jest dokumentem 
o charakterze podstawowym dla skutecznego prowadzenia tego typu działań.  

2. Do zatwierdzenia PDR dla wszystkich zarządzanych przez Oddział odcinków 
autostrady A-1 oraz sześciu odcinków dróg ekspresowych doszło bez ich 
uzgodnienia z podmiotami wskazanymi w § 98 ust. 2 rozporządzenia MI  
w sprawie autostrad (m.in. Komendantem Wojewódzkim PSP i Komendantem 
Wojewódzkim Policji), tj. z naruszeniem § 5 ust. 4, w zw. z § 5 ust. 2 Zarządzenia 
GDDKiA Nr 27.  

Dyrektor Oddziału zatwierdził PDR dla odcinków A-1a, A-1b, A-1c i A-1d w dniu 
30 czerwca 2016 r., a dla poszczególnych odcinków dróg ekspresowych w dniach 
28 czerwca 2016 r. (odcinka S-1 Pyrzowice – Podwarpie71) i 30 czerwca 2016 r. 
(odpowiednio odcinków S-1 Bielsko-Biała do granicy państwa w Cieszynie72, 
odcinka S-69 Przybędza – Bielsko-Biała73 i S-69d Laliki – granica państwa74 oraz 
dla S-86 Sosnowiec – Katowice75).  

Dyrektor wyjaśnił, że nie uzgadniał ww. projektów PDR z komendantami 
wojewódzkimi PSP i Policji, w związku ze stanowiskami obu komend z 2015 r.76 
dotyczącymi uzgodnienia PDR dla odcinka Bielsko-Biała – Cieszyn77 drogi 
ekspresowej S-1, w których stwierdzono, że obowiązek sporządzenia PDR dotyczy 
wyłącznie płatnych odcinków autostrady. Dodał też, że w dniu 30 czerwca 2016 r. 
upływał wyznaczony przez Zastępcę GD78 termin na sporządzenie i uzgodnienie 
tych PDR. 

NIK ocenia jako nierzetelne zaniechanie przez Dyrektora Oddziału uzgodnienia  
PDR opracowanych dla ww. dróg z podmiotami określonymi w § 98 ust. 2 
rozporządzenia MI w sprawie autostrad, zwłaszcza że dokumenty te stanowią 
podstawę działania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego79 na tych 
drogach i to znajdujące się w tych planach zapisy mają częstokroć decydujące 
znaczenie dla sprawności przeprowadzanych działań ratowniczych.  

Zauważyć należy również, że Dyrektor nie wykonał tym samym w pełni polecenia 
zawartego w piśmie Zastępcy GD z dnia 7 marca 2016 r., który jednoznacznie 
wskazał na obowiązek przesłania opracowanych PDR do uzgodnień w terminie 
umożliwiającym ich zatwierdzenie do 30 czerwca 2016 r.  

[Dowód: akta kontroli – str. 651, 662-669] 

3. Dyrektor Oddziału nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 5 ust. 5 pkt 3 
Zarządzenia GDDKiA Nr 27 w zakresie przekazania zatwierdzonych PDR dla 
zarządzanych odcinków autostrad i dróg ekspresowych Wojewodzie Śląskiemu. 

Zatwierdzone w dniach 28 i 30 czerwca 2016 r. PDR dla odcinków autostrad i dróg 
ekspresowych przekazane zostały 30 czerwca 2016 r.80 do KW PSP, KWP i WPR. 
Natomiast § 5 ust. 5 pkt 3 Zarządzenia GDDKiA Nr 27 stanowi, że po zatwierdzeniu, 
kopie PDR przekazuje się właściwemu wojewodzie sprawującemu nadzór nad 
jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego.  

 

                                                      
71 Od km 0+300 do km 12+688. 
72 Od km 529+729 do km 565+065. 
73 Od km 0+000 do km 33+829. 
74 Od km 0+000 do km 11+286. 
75 Od km 18+030 do km 23+954. 
76 Przekazanymi przez KW PSP w notatce służbowej z 17 listopada 2015 r. oraz przez KWP w piśmie Rd-II-5321-
3379/4704/15 z 18 listopada 2015 r. 
77 Sporządzonego w trybie pilotażowym w związku z ww. pismem Z-cy Generalnego Dyrektora z 8 października 2015 r. 
78 W ww. piśmie DZK.WZK.4202.2.2016.hs z 7 marca 2016 r. 
79 Zwany dalej „ksrg”. 
80 Pismem O.KA.Z-5.4202.13.2016. 
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Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że przekazanie PDR bezpośrednio do WPR,  
zamiast do Wojewody Śląskiego, wynikało z dotychczasowej praktyki i nawiązanych 
bezpośrednio kontaktów z przedstawicielami WPR. 

[Dowód: akta kontroli – str. 650 i 668-670] 

4. Dyżurny PID Oddziału, w odniesieniu do zdarzenia, do którego doszło w dniu 
4 sierpnia 2015 r. na autostradzie A-4, w meldunkach z godz. 12.54 i 13.19 podał 
nierzetelne i niezgodne ze stanem faktycznym informacje o tym, że:  

• zdarzenie miało miejsce na DK-1 w miejscowości Siewierz, a nie na 
autostradzie A-4, 

• w zdarzeniu uczestniczyło 5 pojazdów, a nie 7 pojazdów, jak wynika 
z informacji przekazanej przez Policję. 

Ponadto w obu meldunkach dyżurny ten nie wskazał rodzaju pojazdów 
uczestniczących w zdarzeniu (pkt 8 meldunku)81 i rodzaju zdarzenia (pkt 7 
meldunku)82, tj. danych wymaganych do ustalenia i podania w meldunku.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że błędne określenie przez dyżurnego miejsca 
zdarzenia wynikało z jego oczywistej omyłki, a błędne dane nt. liczby  
pojazdów i rodzaju zdarzenia wynikały z nieprecyzyjnych informacji otrzymanych  
od dyżurnego KWP. 

[Dowód: akta kontroli – str. 687-688] 

Powyższe wyjaśnienia potwierdzają zapisy w Dzienniku dyżurów PID dotyczące 
tego zdarzenia, w którym dyżurny, opierając się na meldunku Policji, prawidłowo 
wpisał miejsce zdarzenia (autostrada A-4 w miejscowości Ruda Śląska) oraz 
w sposób wadliwy podał liczbę uczestniczących w zdarzeniu pojazdów 
(5 pojazdów). 

W meldunku natomiast, powtórzył uzyskane od Policji informacje dotyczące liczby 
pojazdów oraz w sposób nieprawidłowy wskazał miejsce tego zdarzenia 
(miejscowość Siewierz na DK-1).  

Zauważyć należy, że w Dzienniku dyżurów PID brak było wpisów wskazujących na 
podejmowanie przez dyżurnego działań mających na celu pozyskanie brakujących 
informacji, np. od patrolu autostradowego uczestniczącego w zabezpieczaniu 
miejsca tego zdarzenia, a w którego Dzienniku objazdów prawidłowo określono 
zarówno dane dotyczące liczby i rodzaju pojazdów biorących w udział w zdarzeniu, 
jak również jego miejsce i charakter. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 434-442 i 687-688] 

1.3. Warunki bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych  

1.3.1 W okresie objętym kontrolą Oddział, w ramach zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury drogowej, rokrocznie sporządzał klasyfikację odcinków dróg  
będących w użytkowaniu od co najmniej 3 lat. Opracowana w 2015 r.83 klasyfikacja 
sporządzona została na podstawie danych o wypadkach, do jakich na tych 
odcinkach doszło w latach 2011-2013, a klasyfikacja opracowana w 2016 r.84 
sporządzona została na podstawie danych o wypadkach, do których na tych 
odcinkach doszło w latach 2013-2015.  

Analizy te stanowiły dla Oddziału podstawę do identyfikacji odcinków dróg, dla 
których: 

                                                      
81 Tj. przykładowo: samochodów ciężarowych, osobowych, motocykli. 
82 Tj. przykładowo: zderzenie pojazdów tylne, boczne, czołowe, przewrócenie cysterny itp. 
83 Sporządzona na podstawie metodologii opracowanej przez Politechnikę Gdańską. 
84 Sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na 
bezpieczeństwo sieci drogowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1845). 

Opis stanu 
faktycznego 
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� według klasyfikacji z 2015 r.: 

− klasę ryzyka koncentracji kosztów wypadków określono na E1 lub E2; 

− lub klasę ryzyka gęstości kosztów wypadków określono na E; 

� według klasyfikacji z 2016 r. poziom akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami  
w kategoriach: 

− koncentracja wypadków śmiertelnych; 

− gęstość kosztów wypadków; 

zostały określone jako „nieakceptowalne”.  

Klasyfikacja ta stanowiła podstawę do wytypowania przez Oddział konkretnych 
odcinków dróg do kontroli szczegółowej. Objęto nią wszystkie odcinki, na których  
w ww. latach, na długości 400 m doszło do co najmniej dwóch wypadków, w tym 
jednego wypadku śmiertelnego, lub do co najmniej trzech wypadków.  

W 2015 r. do kontroli takiej wyznaczono pięć odcinków85, a w 2016 r. 12 odcinków, 
w tym: trzy na autostradach (dwa na autostradzie A486 i jeden na A187) oraz 
dziewięć na drogach ekspresowych (po trzy na S188 i S1b89, dwa na S-6990 i jeden 
na S-8691). 

W maju 2015 r. Oddział przeprowadził kontrole szczegółowe pięciu odcinków  
dróg ekspresowych i autostrad wytypowanych w 2015 r., a kontrole 12 odcinków 
wytypowanych w 2016 r. zostały przeprowadzone we wrześniu 2016 r. Kontrole te - 
poza jednym przypadkiem - wykazały, że istniejąca infrastruktura drogowa nie  
miała wpływu na zaistniałe zdarzenia drogowe. W jednym przypadku92 stwierdzono 
konieczność zabezpieczenia barierami energochłonnymi słupów bramownic 
tablicowych. 

Ponadto, w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2015 r., zgodnie z uwagami 
zamieszczonymi w kartach kontroli, na trzech odcinkach drogi ekspresowej S-1b na 
barierach energochłonnych, betonowych barierach ochronnych i na pasach 
włączenia do ruchu, zamontowano punktowe elementy odblaskowe U-1c (tzw. 
„kocie oczka”).  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że zalecenie dotyczące zabezpieczenia barierami 
energochłonnymi bramownic na drodze ekspresowej S-8693 zostanie zrealizowane 
po opracowaniu nowego projektu organizacji ruchu. Natomiast w przypadku  
drogi ekspresowej S-1b, na której przeprowadzono ponad 35% ww. kontroli 
szczegółowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu nastąpi po jej przebudowie na 
drogę dwujezdniową, do czego dojdzie w następstwie aktualnie prowadzonego 
przez GDDKiA przetargu. 

Wyniki kontroli szczegółowych przekazywane były przez Oddział do Centrali 
GDDKiA, celem ich weryfikacji i analizy, oraz wykorzystywane były przy 
opracowywaniu raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg 
krajowych94. 

[Dowód: akta kontroli – str. 34-35, 48-65, 101-142 ] 

                                                      
85 Wszystkie na drogach ekspresowych, w tym dwa na S-1 (Odpowiednio: od km 533+000 do km 533+500 i od km 623+400  
do km 624+000) i trzy na S-1b (Odcinek Pyrzowice – Podwarpie, odpowiednio od km 2+100 do km 2+600, od km 5+200 do km 
5+429 i od km 5+429 do km 5+700). 
86 Odcinki koncesyjne: od km 350+200 do km 350+800 i od km 353+800 do km 534+400. 
87 Od km 0+400 do km 1+800. 
88 Odpowiednio: od km 533+800 do km 534+600, od km 604+400 do km 605+600 i od km 608+400 do km 609+450. 
89 Odpowiednio: od km 2+000 do km 2+600, od km 3+500 do km 4+300 i od km 5+200 do km 5+900. 
90 Odpowiednio: od km 0+000 do km 0+300 i od km 28+030 do km 29+600. 
91 Od km 18+030 do km 18+908. 
92 Przeprowadzona 29 września 2016 r. kontrola szczegółowa na odcinku drogi ekspresowej S-86. 
93 Po kontroli zrealizowanej we wrześniu 2016 r. 
94 Ogólnie dostępnego na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl 
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W okresie objętym kontrolą Oddział sporządził audyt bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku od węzła Mikuszewice do Żywca 
o długości 15,56 km95, który nie wykazał nieprawidłowości.  

[Dowód: akta kontroli – str. 35] 

1.3.2 Zgodnie z § 98 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, już na etapie 
projektowania zarządzanych przez Oddział odcinków autostrady A-1, ich projektanci 
uzyskali od KW PSP niezbędne uzgodnienia ich projektów odcinków w zakresie 
wymaganych warunków bezpieczeństwa. I tak: 

1) Projekt budowy odcinka A-1d dla węzła Pyrzowice uzyskał takie uzgodnienie  
2 czerwca 2008 r.96, a projekt odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie 
31 października 2007 r.97. W obu przypadkach KW PSP nie zgłosiła uwag. 

2) Projekt budowy odcinka A-1c uzyskał uzgodnienie KW PSP 4 marca 2008 r.98, 
po uwzględnieniu części uwag zgłoszonych przez KW PSP do pierwotnej wersji 
tego projektu, w których wskazano na brak w projekcie m.in.:  

− danych dotyczących wielkości i rodzaju zaopatrzenia wodnego do celów 
ratowniczych w pasie drogowym autostrady; 

− przekroczenia w maksymalnej odległości pomiędzy projektowanymi 
przejazdami awaryjnymi i kolumnami alarmowymi; 

− specjalnych pasów przejazdu na PPO dla pojazdów ponadnormatywnych.  

W ostatecznej wersji projektu tego odcinka nie uwzględniono uwag KW PSP  
w zakresie braku wyjść awaryjnych w ekranach akustycznych oraz wjazdów  
z zewnętrznych dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych na teren 
MOP Wieszawa Północ i Wieszawa Południe. 

3) Projekt budowy odcinka A-1b został uzgodniony z KW PSP 21 września 
2007 r.99, po uwzględnieniu przez projektanta uwag dotyczących m.in. 
konieczności zaprojektowania: 

− wjazdów awaryjnych przy jednym z wiaduktów i do OUA (bez korzystania 
z autostrady); 

− sieci wodociągowej przeciwpożarowej na OUA; 

− zmiany lokalizacji dwóch przejazdów awaryjnych. 

4) Projekt budowy odcinka A-1a, w części pomiędzy węzłami Sośnica i Rybnik100 
uzyskał uzgodnienie 31 maja 2005 r.101, w części pomiędzy węzłami Rybnik – 
Świerklany102 10 stycznia 2007 r., a w części pomiędzy węzłami Świerklany – 
Gorzyczki do granicy państwa103 27 września 2005 r. Do żadnego z tych 
projektów KW PSP nie zgłosiła uwag. 

Oddział nie dysponował uzgodnieniami z KW PSP warunków bezpieczeństwa  
dla obu odcinków autostrady A-4 (tj. dla odcinka płatnego i odcinka niepłatnego). 
Brak tych uzgodnień Zastępca Dyrektora wyjaśniał tym, że projekty techniczne 
budowy tych odcinków zostały wykonane przed wejściem w życie rozporządzenia MI  
w sprawie autostrad. 

[Dowód: akta kontroli – str. 558, 621-624, 626, 628-631, 633-634, 636-640] 

                                                      
95 Sporządzony w terminie 12 miesięcy po oddaniu tego odcinka do użytkowania. 
96 Pismo WZ-5560/13-1/2008. 
97 Pismem WZ-5560/22a/07. 
98 Pismem WZ-5560/11/2008. 
99 Pismem WZ-5560/18-a/07. 
100 Dawniej Węzeł Bełk. 
101 Pismem WR-5554/18/MS/2005. 
102 Pismo WR.I-5554/1/MS/2007. 
103 Pismo WR.I-5554/58/MS/2005. 
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Na etapie projektowania autostrady A-1 warunki bezpieczeństwa uzgodnione 
zostały z KWP jedynie dla odcinka A-1b, lecz wynikało to z tego, że odcinek  
ten uzgodniono łącznie z dokumentacją budowy węzła Sośnica, tj. skrzyżowania 
autostrad A-1 i A-4.  

Dokumentacja techniczna pozostałych odcinków autostrady A-1, tj. A-1a, A-1c  
i A-1d, została przyjęta i zaakceptowana przez Oddział bez jej uzgodnienia - pod 
względem warunków bezpieczeństwa - z Komendantem Wojewódzkim Policji. 
Podobnie jak dokumentacja techniczna obu odcinków autostrady A4 (tj. dla odcinka 
płatnego i odcinka niepłatnego), która również nie została uzgodniona przez KWP  
w ww. zakresie.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że brak uzgodnień z KWP warunków bezpieczeństwa 
dokumentacji technicznej dla trzech odcinków autostrady A-1 spowodowany  
był eksploatowaniem autostrady A-1 jako autostrady niepłatnej, co - w jego  
ocenie - usprawiedliwiało niezastosowanie się Oddziału do wymogów § 98 ust. 2 
rozporządzenia MI w sprawie autostrad. W odniesieniu do autostrady A-4 stwierdził 
natomiast, że brak ww. uzgodnień dokumentacji wynikał z tego, że wykonane one 
zostały przed wejściem w życie ww. rozporządzenia. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 558, 621, 625, 627, 632, 635, 641-646] 

1.3.3 Wszystkie z zarządzanych przez Oddział odcinków autostrad oddane zostały do 
użytkowania przed rokiem 2015. W okresie od grudnia 2009 r. do kwietnia 2012 r., 
przed przystąpieniem do użytkowania odcinków A-1a, A-1b, A-1c i A-1d Oddział - 
zgodnie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane104 - zawiadomił  
KW PSP lub właściwe miejscowo komendy miejskie i powiatowe PSP105 o zamiarze 
przystąpienia do użytkowania tych odcinków. Każdorazowo właściwi przedstawiciele 
PSP przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze na oddawanych do  
użytku odcinkach, a na ich podstawie komendanci wydawali, w formie decyzji 
administracyjnych, stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

[Dowód: akta kontroli – str. 697-816 

Jedynym odcinkiem drogi ekspresowej, jaki został w okresie objętym kontrolą 
oddany do użytkowania przez Oddział, był odcinek drogi S-69106 (Bielsko-Biała – 
Żywiec). W przypadku tej inwestycji kontrolerowi przedstawiono, złożone 
Oddziałowi, pisemne oświadczenie, działającego w imieniu wykonawcy, Dyrektora 
Kontraktu z dnia 9 lipca 2015 r. o zakończeniu budowy oraz nie wniesieniu przez 
uprawnione organy, w tym PSP, uwag lub sprzeciwu w sprawie zgodności 
wykonania tej drogi z projektem budowalnym. Do oświadczenia dołączono kopie 
przesłanego przez Dyrektora Kontraktu - zgodnie art. 56 ust. 1 Pb – dnia 26 czerwca 
2015 r. m.in. do Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej i Komendy Powiatowej 
PSP w Żywcu zawiadomienia107 o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia  
do użytkowania ww. odcinka drogi ekspresowej S-69, wraz z potwierdzeniem ich 
otrzymania przez ww. komendy. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że przesyłając powyższe zawiadomienia Dyrektor 
Kontraktu działał na podstawie pełnomocnictwa108 udzielonego przez Dyrektora 
Oddziału109.  

 [Dowód: akta kontroli – str. 559, 620-621, 657-660]  

                                                      
104 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., zwanej dalej „Pb”. 
105 Odpowiednio komendy powiatowe i miejskie PSP w: Gliwicach, Tarnowskich Górach, Bytomiu, Zabrzu i Piekarach Śląskich 
– w przypadku odcinków A-1b, A-1c i A-1d oraz w przypadku odcinka A-1a komendy w Gliwicach, Rybniku, Żorach  
i Wodzisławiu Śląskim. 
106 Na odcinku od km 15+300 do km 24+660. 
107 Pismo 10016/KK/DT/1547/2014. 
108 Obejmującego, w szczególności prawo do złożenia zawiadomień, o których mowa w art. 56 i 57 Pb. 
109 Zawarta z wykonawcą umowa przewidywała uzyskanie przez niego pozwolenia na użytkowanie. 
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1.3.4 Według danych zawartych w PDR, na zarządzanych przez Oddział odcinkach  
obu autostrad znajdowały się m.in. następujące obiekty i urządzenia służące  
do prowadzenia działań ratowniczych: 64 PA110, 32 wjazdów awaryjnych111,  
129 hydrantów lub innych punktów czerpania wody112 i 32 kolumny łączności 
alarmowej. W poniższej tabeli przedstawiono ich liczby i rodzaje na poszczególnych 
odcinkach autostrad A1 i A4. 

Odcinek 
autostrady 

Przejazdy awaryjne Wjazdy awaryjne 
Punkty czerpania 

wody 
Kolumny 
łączności 
awaryjnej Szybko- 

rozbieralne 
Lino-
we 

Nie szybko- 
rozbieralne 

Bramy 
Bariery 
szybko 

rozbieralne 

Bariery 
beto-

nowe113 
Hydranty Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1a 17 x 1 10 2 1114 23 22 x 

A1b 4 x 4 2 x x 5 2 x 

A1c 6 x 1 2 x 1115 11 11 x 

A1d 4 x x 2 x x 2 5 x 

Razem 
A1 

31 x 6 16 2 2 41 40 x 

A4 płatny 11 x x 7 x x 3 8 32116 

A4 
niepłatny 

11 2 3 5 x x 14 23 x 

Razem 
A4 

22 2 3 12 x x 17 31 32 

Łącznie  
A1 i A4 

53 2 9 28 2 2 58 71 32 

Odległości pomiędzy PA wynosiły:  

− na autostradzie A-1 od 1,1 km do 3,9 km, poza jednym przypadkiem  
na odcinku A-1a117, gdzie odległość pomiędzy PA wynosiła 5,05 km; 

− na płatnym odcinku autostrady A-4 od 1,3 do 3,8 km; 

− na niepłatnym odcinku autostrady A-4 od 1,0 km do 4,0 km, poza jednym 
przypadkiem, gdzie odległość pomiędzy PA wynosiła 6,95 km118.  

Długości PA określono jedynie w PDR dla niepłatnego odcinka autostrady A-4. 
Wynosiły one od 28 do 116 m, przy czym w 5 przypadkach długość PA119  
była mniejsza niż 75 m. 

Na ww. autostradach PA zlokalizowane były przy: 

− MOP, PPO i OUA na autostradzie A-1 w odległościach od 100 m do 1 900 m, 
na płatnym odcinku autostrady A-4 w odległościach od 880 m do 3 260 m, 
 a na niepłatnym odcinku autostrady A-4 w odległościach od 100 m do 2 000 m, 

− węzłach w odległościach: na autostradzie A-1 od 100 m do 1 900 m, na 
płatnym odcinku autostrady A-4 od 800 m do 1 580 m i na niepłatnym odcinku 
autostrady A-4 od 500 m do 2 860 m, 

                                                      
110 Z czego 55 pomiędzy jezdniami głównymi, a 9 pomiędzy jezdniami głównymi a jezdniami zbiorczymi. 
111 Zwanych dalej „WA”. 
112 Zbiorników, rzek i cieków wodnych. 
113 Typu „New Jersey”. 
114 WA zlokalizowany przy planowanym PPO w Gliwicach Sośnicy (km 2+900). 
115 WA zlokalizowany przy planowanym PPO w Czekanowie (km 19+900). 
116 Odległości pomiędzy kolumnami wynosiły - wg PDR - od 1,2 km do 2,75 km, przy czym w 7 przypadkach po każdej stronie 
odległości te przekraczały 2,0 km i wynosiły: 2,2 km, 2,75 km, 2,05 km, 2,03 km, 2,075 km, 2,01 km i 2,10 km. 
117 Odpowiednio o piketażach: km 41+200 i km 46+250. 
118 Odpowiednio o pikietażach: km 334+250 i km 341+200. 
119 Zlokalizowanych odpowiednio na km: 316+340 (na drodze zbiorczej kierunek Wrocław), 328+030 (zabezpieczony barierą 
linową), 330+200, 331+750 i 341+200. 
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− wiaduktach drogowych i mostach: na autostradzie A-1 od 100 m do 2 350 m, 
na płatnym odcinku autostrady A4 od 150 m do 2 600 m i na niepłatnym 
odcinku autostrady A-4 od 50 m do 1 400 m. 

Na autostradzie A-1 zlokalizowane było 13 WA przy MOP lub PPO, z czego 
w przypadku WA zlokalizowanych przy planowanych PPO (na odcinku A-1c 
w Czekanowie120 i na odcinku A-1a w Gliwicach Sośnicy121) wjazd przez te WA  
na jezdnie autostrady był niemożliwy z powodu zagrodzenia tych WA barierami 
betonowymi122.  

 [Dowód: akta kontroli – str. 192-195, 233-236, 270-275, 523-557] 

Oględziny wybranych elementów infrastruktury służących do zapewnienia 
bezpieczeństwa na autostradzie przeprowadzone na wszystkich odcinkach 
autostrady A-1, o łącznej długości 92,2 km123, wykazały m.in., że: 

1) Sześć PA (4 na odcinku A-1a124 i 2 na odcinku A-1d125) posiadało równe 
nawierzchnie asfaltowe, zapewniające sprawny przejazd i odpływ wody. 
Podczas oględzin nie stwierdzono na nich innych obiektów poza łatwo 
rozbieralnymi barierami, przy czym 4 PA126 zabezpieczone było barierami 
montowanymi za pomocą klinów, 1 PA 127 barierą montowaną za pomocą  
śrub bez nakrętek, a 1 PA128 barierą, która z jednej strony zabezpieczona  
była klinami, a po drugiej śrubami z nakrętkami. Wszystkie PA oznakowane 
były w obu kierunkach ruchu dwiema parami tablic informacyjnych: „PA” – w ich 
lokalizacji oraz „PA 500 m” – na 500 m od ich lokalizacji. Długość tych PA 
wynosiła od 99,5 do 116 m, z czego długości barier łatwo rozbieralnych 
wynosiły od 8 do 16 m. 

2) Siedem WA129 (3 na A-1a130 i 1 na A-1b131 i 2 na A-1c132 i 1 na A-1d133) 
zabezpieczono bramami o szerokości od 4,00 m do 8,80 m. Były one 
zamykane: 

− w 4 przypadkach na kłódki z zamkami na klucz trójkątny; 

− w 2 przypadkach na kłódki z zamkiem patentowym; 

− w jednym przypadku na pilota134, zaś od strony zewnętrznej autostrady  
(ul. Styry) otwarcie było możliwe dzięki zamontowanemu domofonowi 
połączonemu ze stacją benzynową BP znajdującą się na terenie MOP. 

WA zlokalizowane poza MOP i PPO były od strony autostrady oznakowane 
tablicami informacyjnymi „WA”. Drogi dojazdowe do wszystkich ww. WA były 
asfaltowe oraz zabezpieczone barierami ochronnymi. 

3) Cztery z pięciu hydrantów135 (4 na odcinku A-1a136 i 1 na odcinku A-1c137)  
po uruchomieniu podawały wodę, a jeden - na MOP Rowień-Zachód - mimo 

                                                      
120 W pikietażu km 19+900. 
121 W pikietażu km 2+900. 
122 Typu „New Jersey”. 
123 Odpowiednio A1a o dł. 48,720 km, A1b o dł. 5,936 km, A1c o dł. 22,564 km i A1d o dł. 14,029 km. 
124 Zlokalizowanych w pikietażach: km 26+480 (pomiędzy węzłami Rybnik i Żory), km 27+580 (pomiędzy węzłami Żory  
i Świerklany), km 31+350 (pomiędzy węzłami Świerklany i Mszana) i km 48+380 (pomiędzy węzłem Gorzyce i granica 
państwa). 
125 Zlokalizowanych w pikietażach: km 3+626 i km 10+624. 
126 Po dwie na odcinkach autostrady A-1a i A-1d. 
127 Na odcinku A1a w pikietażu km 26+480. 
128 Na odcinku A1a w pikietażu km 27+580. 
129 Zlokalizowanych odpowiednio: na odcinku A-1a (km 27+570) pomiędzy węzłami Żory i Świerklany; na MOP Mszana-Północ 
(km 40+400), z ul. 1 maja w Skrzyszowie (km 41+200), na odcinkach A-1b i A-1c: z ul. Kujawskiej w Gliwicach (km 3+250),  
na MOP Wieszawa-Południe (km 15+000) i na PPO Czekanów (km 19+900) oraz na odcinku A-1d na MPO Dobieszowice-
Zachód (km 6+600). 
130 Spośród 13 znajdujących się na odcinku A-1a. 
131 Spośród 2 znajdujących się na odcinku A1b. 
132 Spośród 5 znajdujących się na obu odcinkach łącznie. 
133 Spośród 2 znajdujących się na odcinku A-1d. 
134 WA odcinku A-1a na MOP Mszana-Północ. 
135 Spośród 41 zlokalizowanych wzdłuż autostrady A-1. 
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wielokrotnie podejmowanych prób nie podawał wody. Na MOP Dobieszowice-
Wschód138 zlokalizowany był również podziemny zbiornik ppoż.139o pojemności 
3x70 m3, przy którym znajdowały się stanowiska umożliwiające postój 
samochodów strażackich i czerpanie wody przez cztery włazy. 

4) Wszystkie cztery odcinki autostrady A-1 na całej długości zabezpieczone  
były ogrodzeniem lub ekranami ochronnymi przed hałasem. Mimo tego, na 
skontrolowanych odcinkach stwierdzono łącznie 21 par znaków drogowych  
A-18b „Zwierzęta dzikie”140. Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że mimo należytego 
zabezpieczenia autostrady A-1 przed wtargnięciem na jezdnię zwierząt, istnieje 
taka możliwość na węzłach drogowych141. Może to skutkować przebieganiem 
dzikich zwierząt w poprzek lub wzdłuż autostrady. Dlatego też biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo oraz potencjalną możliwość zderzenia z dzikimi 
zwierzętami, Oddział wprowadził na tej autostradzie dodatkowe oznakowanie 
znakami A-18b. 

5) Na całej długości wszystkich odcinków autostrady A-1 znajdowały się pasy 
awaryjne o szerokości co najmniej 3,00 m i pobocza o szerokości 1,25 m. 

6) Poddane oględzinom trzy stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne142 dostosowane były do postoju dwóch pojazdów  
oraz zlokalizowane były co najmniej 30 m od budynków i stanowisk innych 
pojazdów. Do stanowisk zapewniony był dojazd o powierzchni asfaltowej,  
a nawierzchnia tych stanowisk utwardzona była betonem. Stanowiska 
zabezpieczone były przed rozprzestrzenianiem się rozlewisk i wyposażone były 
w kratki ściekowe z odprowadzeniem do separatorów. Przy każdym ze 
stanowisk znajdowała się instrukcja ich obsługi w pięciu językach. 

7) Na całej długości wszystkich odcinków autostrady A-1 brak było 
zainstalowanych kolumn łączności alarmowej. Nie stwierdzono również  
miejsc przygotowanych do ich zamontowania. 

8) Na całej długości wszystkich odcinków autostrady A-1 obiekty mostowe, 
bramownice, słupy oraz część znaków drogowych w pasie dzielącym osłonięte 
były barierami ochronnymi. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 561-618 i 817-818] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, że: 

1. Część PA zlokalizowanych na zarządzanych przez Oddział autostradach nie 
spełniała warunków określonych w § 101 ust. 1-3 i § 107 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
MI w sprawie autostrad. I tak: 

a) W dwóch przypadkach odległość pomiędzy PA zlokalizowanymi na odcinku 
autostrady A-1a i na niepłatnym odcinku autostrady A-4143 była większa niż  
4 km, co stanowiło naruszenie wymagań określonych w § 101 ust. 1 
rozporządzenia MI w sprawie autostrad. 

b) PA na autostradach A-1 i A-4 zostały zaprojektowane w sposób niespełniający 
wymagań § 101 ust. 2 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, zgodnie  

                                                                                                                                       
136 W tym 3 na MOP Rowień-Zachód (km 22+700) oraz 1 na MOP Mszczana-Północ (km 40+400). 
137 W MOP Wieszawa-Południe (km 14+850). 
138 Na odcinku A-1d (km 6+600). 
139 Na łącznie 11 takich zbiorników zlokalizowanych na autostradzie A-1. 
140 Na odcinku A-1a – 16 par, na odcinku A-1b – 1 para, na odcinku A-1c – 2 pary i na odcinku A-1d- 2 pary. 
141 Gdzie nie ma możliwości zapewnienia szczelnego wygrodzenia. 
142 Znajdujące się: na odcinku A-1a w MOP Rowień Zachód (km 22+700), na odcinku A-1a w MOP Mszczana Północ (km 
40+400) i na odcinku A-1c w MOP Wieszawa Południe (km 15+000). 
143 Na odcinku A-1a, pomiędzy odległość pomiędzy dwoma PA (odpowiednio na km 41+200 i km 46+250) wynosiła 5,05 km,  
a na niepłatnym odcinku autostrady A-4 odległość pomiędzy dwoma PA (odpowiednio na km 334+250 i km 341+200) wynosiła 
6,95 km. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z którym powinny być one zlokalizowane w obrębie MOP, OUA i PPO.  
W efekcie: 

− PA na autostradzie A-1 zlokalizowane zostały w odległości od 100 m  
do 1.900 m od ww. obiektów, przy czym najbliższe PA od MPO Mszana 
Północ znajdował się w odległości 1.300 m, od OUA Świerklany -  
w odległości 1.900 m, a od OUA Maciejów - w odległości 900 m; 

− PA na płatnym odcinku autostrady A-4 zlokalizowane zostały  
w odległościach od 880 m do 3.260 m do ww. obiektów, przy czym 
najbliższe PA od MPO Chechło i MPO Proboszczyce znajdowały się  
w odległości 880 m, od MPO Kozłów i MPO Rachowice - w odległości  
900 m, a od PPO Żernica – w odległości 700 m; 

− PA na niepłatnym odcinku autostrady A-4 zlokalizowane zostały  
w odległościach od 100 m do 2.000 m od tych obiektów, przy czym 
najbliższe PA od PPO Kleszczów znajdowało się w odległości 1 200 m,  
od PPO Gliwice Ostropa - w odległości 1.500 m, od SPO Bojków -  
w odległości 2.000 m, a od OUP Kończyce - w odległości 1.400 m. 

c) Zgodnie z § 101 ust. 2 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, PA powinny być 
również zlokalizowane przy węzłach, mostach i wiaduktach. Tymczasem:  

− PA na autostradzie A-1 zlokalizowane zostały w odległości od 100 m  
do 1 900 m144 od węzłów, a w 43 przypadkach145 (77%146) w odległości 
większej niż 200 m od wiaduktów i mostów, z czego w 14 przypadkach147 
odległość ta była większa niż 1 km; 

− PA na płatnym odcinku autostrady A4 zlokalizowane zostały w odległości 
od 800 m do 1.580 m148 od węzłów, a w 17 przypadkach149 (81%150)  
w odległości większej niż 200 m od wiaduktów i mostów, w tym  
w 7 przypadkach w odległości większej niż 1 km. 

− PA na niepłatnym odcinku autostrady A-4 zlokalizowane zostały  
w odległości od 500 m do 2.860 m151 od węzłów, a 14 przypadkach152 
(74%153) w odległości większej niż 200 m od wiaduktów i mostów, w tym  
w 8 przypadkach w odległości większej niż 1 km. 

d) Długość pięciu PA154 zlokalizowanych na niepłatnym odcinku autostrady A-4 
była mniejsza niż 75 m, a tym samym nie spełniała wymogów określonych  
w § 101 ust. 3 rozporządzenia MI w sprawie autostrad. 

e) W przypadku 7 par kolumn alarmowych zabudowanych na płatnym odcinku 
autostrady A-4 odległość między nimi wynosiła ponad 2 km155, a tym samym 
nie spełniała wymogu określonego w § 107 ust. 2 pkt 1  ww. rozporządzenia MI 
w sprawie autostrad. 

[Dowód: akta kontroli – str. 189-362] 

                                                      
144 W tym: od węzła Świerklany – w odległości 1.920 m, od węzła Żory – w odległości 900 m, od węzła Rybnik – w odległości 
600 m, a od węzła Knurów – w odległości 1.350 m. 
145 W tym 22 na odcinku A-1a, 2 na odcinku A-1b, 10 na odcinku A-1c i 9 na odcinku A-1d. 
146 Na ogółem 56 mostów i wiaduktów na tej autostradzie.  
147 W tym: 6 na odcinku A-1a, 1 na odcinku A-1b, 5 na odcinku A-1c i 2 na odcinku A-1d. 
148 W tym od węzła Łany – w odległości 800 m, od węzła Kleszczów – w odległości 1.200 m, od węzła Ostropa – w odległości 
1.120 m i od węzła Bojków – w odległości 1.580 m. 
149 W tym: w 4 przypadkach od 200 do 500 m, w 6 przypadkach od 500 do 1000 m. 
150 Na ogółem 21 mostów i wiaduktów na tej autostradzie. 
151 W tym: od węzła Sośnica – w odległości 500 m, od węzła Zabrze Południe – w odległości 1.400 m, od węzła Ruda Śląska – 
w odległości 1.600 m, od węzła Mikołowska – w odległości 2.170 m, od węzła Francuzka – w odległości 2.860 m, a od węzła 
Murckowska – w odległości 900 m. 
152 W tym: 4 w odległościach od 200 do 500 m, 6 w odległościach 500 do 1000 m. 
153 Na ogółem 19 mostów i wiaduktów na tej autostradzie. 
154 Zlokalizowanych odpowiednio na: km 316+340 (na drodze zbiorczej kierunek Wrocław), km 328+030 (zabezpieczony 
barierą linową), km 330+200, km 331+750 i km 341+200. 
155 Od 2,01 km do 2,75 km. 
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Zastępca Dyrektora nie wskazał w sposób jednoznaczny powodów zlokalizowania 
PA z naruszeniem wymagań określonych w przepisach rozporządzenia MI  
w sprawie autostrad. Stwierdził jedynie, że według jego wiedzy lokalizacja PA 
wynika z zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego156 i zostały 
one zaprojektowane w lokalizacjach optymalnych dla jego zapewnienia. Ponadto 
wskazał, że na lokalizację PA wpływa również duże zurbanizowanie otoczenia 
odcinków autostrad A-1 i A-4, a także duże zagęszczenie węzłów oraz wiaduktów  
i mostów.  

Wyjaśniając brak wymaganej odległości pomiędzy kolumnami alarmowymi na 
odcinku autostrady płatnej stwierdził, że niemożliwe było zlokalizowanie tych kolumn 
z dokładnością do 2 km, a ich lokalizacja została zaprojektowana w miejscach 
optymalnych, tj. przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu oraz  
z uwzględnieniem istniejących warunków157.  

 [Dowód: akta kontroli str. 675-677] 

Zdaniem NIK, niespełnianie wymogów określonych w § 101 ust. 1-3 i § 107 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia MI w sprawie autostrad może mieć istotny wpływ na 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu na ww. autostradach, szczególnie  
w przypadku zaistnienia na nich zdarzeń nieprzewidzianych oraz konieczności 
sprawnego przeprowadzenia przez jednostki ksrg sprawnych działań ratowniczych.  

W ocenie NIK, jak wskazano w pkt 1.2 niniejszego wystąpienia, wszystkie odcinki 
autostrad, którymi zarządza Oddział, jako wymienione w rozporządzeniu RM 
z 16 lipca 2002 r., powinny zostać już na etapie projektowania dostosowane do 
odpowiednich standardów, zwłaszcza że decyzja o tym, że podczas ich eksploatacji 
nie będą pobierane opłaty zapadła dużo później niż te autostrady zaprojektowano, 
wybudowano i przyjęto przez Oddział do eksploatacji. 

2. W trakcie oględzin wszystkich odcinków autostrady A-1 stwierdzono łącznie  
76 znaków158 umieszczonych na pojedynczych lub podwójnych słupach 
zlokalizowanych w obrębie pasa rozdzielającego jezdnie, które nie były oddzielone 
od jezdni barierą ochronną, co stanowiło naruszenie warunków bezpieczeństwa 
określonych w § 22 ust. 3 rozporządzenia MI w sprawie autostrad. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że - jego zdaniem - pojedyncze słupki znaków 
drogowych159 nie stanowią przeszkody kwalifikującej się do osłonięcia barierą 
ochronną, gdyż kolizja pojazdu z takim słupkiem, generuje dużo mniejsze 
uszkodzenia niż kolizją z barierą ochronną. Dodał przy tym, że § 22 ust. 3 
rozporządzenia MI w sprawie autostrad dotyczy obowiązku osłony barierą drogową 
słupów konstrukcji bramowych i wysięgników dla znaków drogowskazowych, których 
najechanie może spowodować ciężki w skutkach wypadek drogowy.  

Ponadto zauważył, że lokalizacja znaków drogowych, w tym ich odległość od jezdni  
i wysokość, określa rozporządzenie 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 drogach160, a przepisy te uniemożliwiają ustawienie znaków 
drogowych na autostradzie A-1 poza barierami ochronnymi, w związku z odległością 
tych barier od krawędzi jezdni. 

 [Dowód: akta kontroli – str.  561-567, 682-683, 687-693] 

W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia wskazują na brak konsekwencji w działaniu 
Oddziału, gdyż - jak stwierdzono podczas oględzin - zdecydowana większość 
                                                      
156 Lokalizacja PA musi zapewniać właściwą widoczność, a co za tym idzie nie mogą być one zlokalizowane na łukach. 
157 Brak możliwości ich montażu na wiaduktach,  mostach i węzłach 
158 W tym: 32 na odcinku A-1a, 2 na odcinku A-1b, 22 na odcinku A-1c i 20 na odcinku A-1d. 
159 Ze względu na małą powierzchnię oraz zamocowanie bez wykonania fundamentu. 
160 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. 
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znaków drogowych ustawionych w pasie rozdzielającym spełnia wymagania  
ww. przepisów i jest chroniona barierami. Przepisy rozporządzenia przywołanego  
w wyjaśnieniu mają charakter ogólny, tj. – jak wynika z przepisu będącego podstawą 
ich wydania – dotyczą wszystkich dróg, a przepisy rozporządzenia MI w sprawie 
autostrad, wprowadzają w tym zakresie szczególne wymagania dotyczące osłon 
słupów znaków drogowych na autostradach. 

3. Żaden z odcinków autostrady A-1 nie posiadał zabudowanych urządzeń łączności 
alarmowej, a tym samym nie spełniał warunków bezpieczeństwa określonych  
w § 107 ust. 1 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, który stanowi, że 
zabudowana na autostradzie łączność alarmowa powinna zapewniać osobom 
znajdującym się w jej pasie drogowym możliwość wezwania pomocy w ciągu całej 
doby.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że jego zdaniem obowiązek zapewnienia łączności 
alarmowej dotyczy autostrad płatnych, do których autostrada A-1 się nie zalicza. 
Wskazał też, że wszystkie odcinki autostrady A-1 zaprojektowane i zrealizowane 
były na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w zakresie spełniania 
wymogów rozporządzenia MI w sprawie autostrad. W efekcie, w ramach budowy 
autostrady A-1 wykonano również prace niezbędne do powstania łączności 
alarmowej, tj. wzdłuż wszystkich odcinków autostrady wybudowano rurociąg 
kablowy, studnie kablowe oraz prostopadłą do osi autostrady kanalizację łączącą 
zlokalizowane naprzeciwko siebie platformy alarmowe.  

[Dowód: akta kontroli – str. 561-567, 683-684, 687-688] 

W ocenie NIK, brak łączności alarmowej na istniejącej autostradzie może mieć 
istotny wpływ na zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu na 
autostradzie A-1, zwłaszcza w przypadku zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego 
dojdzie do zagrożenia życia ludzkiego. O konieczności zapewnienia tego typu 
łączności najlepiej świadczy fakt, że obowiązek taki wynika wprost z przepisów 
rozporządzenia MI w sprawie autostrad, a wymogi w nim zawarte były podstawą  
do projektowania i budowy wszystkich ww. odcinków autostrady A-1.  

4. W trakcie oględzin stwierdzono m.in., że na terenie MPO Mszana Północ nie można 
było otworzyć bramy wjazdowej WA, a jeden z hydrantów zlokalizowanych na 
terenie MPO Rowień Zachód nie podawał wody. W ocenie NIK, nieprawidłowości te 
mogły znacząco utrudnić interwencję służb ratowniczych w przypadku zaistnienia 
zdarzeń w pobliżu tych obiektów.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w trakcie trwania kontroli NIK, Oddział wystąpił 
pisemnie161 do dzierżawców obu obiektów o podjęcie działań mających na celu 
przywrócenie sprawności tych elementów wyposażenia MPO. Ponadto, pracownicy 
Oddziału przeprowadzili ponowne oględziny, w trakcie których stwierdzono m.in.,  
że brama wjazdowa WA na MPO Mszana Północ jest częściowo sprawna162,  
a hydrant na MPO Rowień Zachód - po wymianie skorodowanego i pękniętego 
zaworu - jest sprawny. 

[Dowód: akta kontroli – str. 561-562 i 677-679] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

  

                                                      
161 W dniu 18 listopada 2016 r. 
162 Możliwe jest jej zdalne otwarcie z budynku stacji, ale niemożliwe jest jej otwarcie za pomocą pilota. 

Ocena cząstkowa 
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2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Oddziałem  
a służbami prowadzącymi działania ratownicze 

2.1. Organizacja wymiany informacji pomiędzy służbami prowadzącymi działania 
ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych oraz zakres współpracy 

2.1.1 Zadania związane z wymianą informacji i koordynacją działań wspomagających 
akcje ratownicze realizowane były w Oddziale przez: 

− PID zlokalizowany w siedzibie Oddziału; 
− CZA zlokalizowane w OIA w Kończycach; 
− Centrum Zarządzania Tunelem163 zlokalizowane w miejscowości Laliki,  

w sąsiedztwie tunelu położonym w ciągu drogi ekspresowej S-1.  

 [Dowód: akta kontroli – str. 36-37] 
2.1.2 CZA powstało w ramach realizacji zamówienia na dostosowanie do standardów 

autostrady płatnej i do poboru opłat autostrady A-4 na odcinku Wrocław – Sośnica. 
CZA działa całodobowo od czerwca 2012 r. i zarządza odcinkiem autostrady A-4  
od węzła Bielany Wrocławskie164 do węzła Gliwice Sośnica165, który obejmuje swoim 
działaniem teren działalności oddziałów GDDKiA we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. 

Zadania CZA - w zakresie przyjmowania i podejmowania działań w przypadku 
zaistnienia zdarzeń na nadzorowanym odcinku autostrady A-4 - określone  
zostały w PDR opracowanym w maju 2012 r. i który do dnia zakończenia kontroli  
był pięciokrotnie aktualizowany166.  

W PDR ustalono m.in., że: 

� po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu167 obowiązkiem operatora CZA jest 
zebranie informacji dotyczących:  

− rodzaju zdarzenia (wypadek, awaria, zablokowanie drogi, uszkodzenie 
infrastruktury drogi); 

− miejsca zdarzenia (kilometraż, kierunek pasa, nazwa węzła drogowego); 

− liczby i sytuacji osób poszkodowanych (liczba i rodzaj obrażeń, czy są 
uwięzieni w pojeździe, czy widać dym lub ogień); 

− liczby i rodzaju pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (czy w zdarzeniu 
uczestniczy pojazd przewożący materiały niebezpieczne, lub uczestniczyły 
w nim zwierzęta dzikie lub przewożone); 

− imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby zgłaszającej, celem utrzymania 
z nią kontaktu do przybycia służb ratowniczych lub patrolu; 

� po przyjęciu zgłoszenia, obowiązkiem operatora CZA jest: 

− alarmowanie służb ratowniczych (PSP, Policji, dyspozytora medycznego 
działającego w systemie PRM); 

− powiadomienie właściwych terenowo PID i patrolu; 

− powiadomienie - w razie konieczności - właściwych terenowo centrów 
zarządzania kryzysowego, inspektoratów ochrony środowiska, pogotowia 
lotniczego lub administracji samorządowej. 

W PDR ustalono również zasady organizacji działań ratowniczych, w tym m.in. 
w zakresie:  

� podejmowania działań ratowniczych (również przez służby autostradowe)  

                                                      
163 Zwany dalej: „CZT”. 
164 Od km 156+213. 
165 Do km 312+360. 
166 Z dnia 20 września 2013 r., 5 marca 2014 r., 4 marca 2016 r., 5 kwietnia 2016 r. i 6 czerwca 2016 r. 
167 Np. z kolumny alarmowej, telefonu zewnętrznego lub od personelu wozu patrolowego autostrady. 
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faktycznego 
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do czasu przybycia służb ratowniczych, w tym poprzez powiadomienie PID, 
udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym i zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia; 

� kierowania działaniami ratowniczymi przez KDR, tj. od chwili przybycia 
pierwszych sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego168, w tym 
jego prawa, m.in. do przejęcia w użytkowanie - na czas działań ratowniczych - 
pojazdów, środków i ujęć wody oraz żądania niezbędnych sił i środków; 

� właściwego oznakowania miejsca zdarzenia: 

− I etap – doraźne oznakowanie miejsca zdarzenia przez pierwszą  
przybyłą na miejsce zdarzenia służbę (Policja lub patrol), polegające  
na umieszczeniu znaków A-34 „Wypadek drogowy”, B-33 „Ograniczenie 
prędkości do 30 km/h”, B-32e „Kontrola drogowa” i C-10 „Nakaz jazdy  
z lewej strony znaku” oraz dodatkowych elementów ostrzegawczych169;  

− II etap – oznakowanie trwałe realizowane przez służby administratora 
autostrady, które polega na zamknięciu części autostrady. Realizowane 
jest ono przez służby GDDKiA lub firmę działająca na jej zlecenie,  
z zastosowaniem wymienionych w PDR znaków i elementów170; 

� oznakowania strefy bezpieczeństwa w trakcie akcji ratownictwa chemicznego; 

� przekazywania na bieżąco informacji o sytuacji na drodze do PID; 

� ograniczenia lub zamknięcia ruchu przez KDR oraz zmiany jego organizacji 
poprzez uruchomienie niezbędnych objazdów171; 

� dostarczenia przez GDDKiA do dyspozycji KDR specjalistycznego sprzętu  
i środków, celem wykorzystania w działaniach ratowniczych; 

� sposobu postępowania ze zwierzętami biorącymi udział w zdarzeniu172; 

� informowania o działaniach ratowniczych lub czasowym zamknięciu 
autostrady173.  

W PDR znajdowały się również uaktualnione adresy i numery telefoniczne: 

− komend PSP174 oraz realizujących działania interwencyjne na autostradzie 
jednostek ratowniczo-gaśniczych175, specjalistycznych jednostek ratowniczo 
gaśniczych176 oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej177; 

− realizujących działania interwencyjne na autostradzie jednostek Policji178; 

− sił i środków ratownictwa medycznego, tj.: Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach179, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach180 
oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego181 (wraz z kanałami łączności 
radiowej). 

Operator CZA dokumentował informacje otrzymywane telefonicznie lub za pomocą 
kolumn alarmowych w „Dzienniku”. Ponadto rozmowy prowadzone za pomocą 

                                                      
168 Zwanego dalej „ksrg”. 
169 Pachołki drogowe, taśma ostrzegawcza, lampy pulsacyjne i ewentualnie worki z piaskiem, celem obciążenia znaków. 
170 Łącznie 260 znaków i elementów w różnych zestawach. 
171 Wg schematów zamieszczonych w PDR. 
172 Do zadań GDDKiA należało m.in. usuwanie potrąconych lub przejechanych zwierząt z pasa drogowego, ich transport  
i utylizacja w zakładach utylizacji. 
173 CZA przekazuje takie informacje poprzez znaki zmiennej treści, a PID (po analizie meldunków) za pomocą innych służb  
i mediów. 
174 KW PSP i Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach. 
175 Zwanych dalej „JRG”, w Gliwicach, Pyskowicach i Strzelcach Opolskich. 
176 Zwanych dalej „SJRG”, w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach i Katowicach. 
177 Zwanej dalej OSP, 13 jednostek. 
178 KWP, Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (zwana dalej: „KMP Gliwice”) oraz Komisariatu Autostradowego Policji  
w Gliwicach (zwany dalej: „KAP”) 
179 Zwane dalej: „WPR”. 
180 Zwana dalej „SPR Gliwice”. 
181 Zwane dalej „LPR”. 
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kolumn alarmowych były nagrywane w będącym na wyposażeniu CZA programie 
informatycznym.  

CZA posiadało m.in. dostęp do systemu informatycznego umożliwiającego wgląd do 
aktualnych map, systemu kamer, stacji pogodowych oraz serwisów dla kierowców. 
Ponadto, CZA posiadało do dyspozycji stałą linie telefoniczną, infolinię (nr 19 111) 
oraz skrzynkę e-mail pozwalająca na wymianę informacji z Oddziałem oraz służbami 
ratunkowymi. 

Do dyspozycji operatora CZA dostępne były również PDR dla sieci dróg krajowych 
zarządzanych przez GDDKiA, plan działań w sytuacjach nadzwyczajnych  
i braku przejezdności autostrady A-4 oraz wykaz aktualnych numerów telefonów  
do służb patrolowych oraz jednostek Policji i PSP. 

Służby Oddziału oraz patrole nie posiadały systemu łączności radiowej, 
pozwalającego na porozumiewanie się z działającymi na terenie autostrad 
jednostkami ratowniczymi, w tym z KDR.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że dostęp do łączności radiowej na częstotliwościach 
zarezerwowanych dla MSWiA nie znajduje się w kompetencjach GDDKiA.  

 [Dowód: akta kontroli str. 66, 240-266, 507-509 i 522]  

2.1.3 Do zadań PID, funkcjonującego całodobowo w siedzibie Oddziału, należało 
zbieranie, gromadzenie i przekazywanie informacje o warunkach ruchu na drogach 
krajowych i autostradach zarządzanych przez Oddział. Zasady prowadzenia 
i obsługi PID określone zostały przez Dyrektora Oddziału w zarządzeniu Nr 8  
z dnia 24 lutego 2015 r.182 W zarządzeniu tym ustalono m.in.: 

� Regulamin prowadzenia PID, w którym na dyżurnego PID nałożono obowiązek 
odnotowywania w dzienniku dyżurów swojej obecności, otrzymywanych 
informacji oraz otrzymywanych i wydawanych poleceń, a także informowania 
Dyrektora Oddziału, Zastępcy Dyrektora oraz Naczelnika Wydziału Dróg i Sieci 
oraz pracownika dyżurującego PID w Centrali GDDKiA o:  

− wypadkach zbiorowych z ofiarami śmiertelnymi; 

− zderzeniami z udziałem kilku pojazdów; 

− nieprzewidzianej konieczności zamknięcia drogi i organizowania objazdów 
na czas dłuższy niż 3 godziny. 

� Zasady prowadzenia PID w przypadku występowania utrudnień 
spowodowanych wypadkiem drogowym, w których stwierdzono, że dyżurny 
PID, po otrzymaniu informacji o występowaniu utrudnień spowodowanych:  

− wypadkiem zbiorowym z ofiarami śmiertelnymi; 

− zderzeniem z udziałem kilku pojazdów; 

− nieprzewidzianą koniecznością zamknięcia drogi i zorganizowania 
objazdów na czas dłuższy niż 3 godziny, 

powiadamia o tym zdarzeniu Dyrektora Oddziału, Zastępcę Dyrektora oraz 
Naczelnika Wydziału Dróg i Sieci oraz dyżurnego PID w Centrali GDDKiA  
(za pomocą e-maila). 

W przypadku, gdy niezbędna jest pomoc służby drogowej do zabezpieczenia 
miejsca wypadku lub uszkodzeniu uległa infrastruktura drogowa – ma on 
również obowiązek powiadomić Kierownika Służby Liniowej, Kierownika  
Rejonu lub jego zastępcę. 

PID dysponował m.in. programami informatycznymi:  

− UTRWin - umożliwiającym aktualizację danych o utrudnieniach występujących 

                                                      
182 Przed tą datą zasady organizowania obsługi PID ustalone były zarządzeniem Dyrektora Oddziału Nr 8 z 30.08.2010 r. 
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na sieci dróg (wyświetlanych na stronie internetowej GDDKiA); 

− ZimaWin - umożliwiającym zbieranie aktualnych danych dot. zimowego 
utrzymania dróg; 

a także posiadał dostęp do aktualnych map, systemu kamer, stacji pogodowych 
oraz serwisów dla kierowców.  

PID posiadało ponadto do dyspozycji:  

− stałą linie telefoniczną; 
− infolinię (19 111); 
− skrzynkę e-mail pozwalająca na wymianę informacji z Oddziałem i służbami 

ratunkowymi; 
− oraz tablice o zmiennej treści VMS rozmieszczone w ciągu autostrady A-4. 

Dla wspomagania działań ratowniczych PID dysponowało PDR dla sieci dróg 
krajowych zarządzanych przez GDDKiA, planem działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych i braku przejezdności autostrady A-4 oraz wykazem aktualnych 
numerów telefonów do służb patrolowych oraz jednostek Policji i PSP. 

Służby Oddziału oraz patrole nie posiadały systemu łączności radiowej, 
pozwalającego na porozumiewanie się z działającymi na terenie autostrad 
jednostkami ratowniczymi, w tym z KDR.  

 [Dowód: akta kontroli str. 66, 363-376 i 507-509] 

2.1.4 Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że każdorazowo po 2-3 dniach od przeprowadzania 
akcji likwidacji skutków zdarzeń, które w istotny sposób wpływały na 
bezpieczeństwo użytkowników drogi183 i które wymagały dużych nakładów pracy,  
w Oddziale omawiano ich przebieg. W spotkaniach takich uczestniczyli: Zastępca 
Dyrektora, kierownik rejonu właściwego dla miejsca zdarzenia, Naczelnik Wydziału 
DiSD oraz przedstawiciel Oddziału, który był na miejscu zdarzenia. Ponadto, sześć 
razy w roku w Oddziale organizowane są „narady utrzymaniowe”, podczas których 
przy udziale wszystkich kierowników rejonów i naczelników pionów utrzymania 
omawiane są zdarzenia, do których doszło oraz wynikające z nich wnioski, 
dotyczące również zarządzanych autostrad i dróg ekspresowych.  

Wyjaśnił ponadto, że z tych spotkań nie sporządza się protokołów, ale na ich 
podstawie w Oddziale wprowadzono m.in.: 

− całodobową dyspozycję samochodów dla kierowników obwodów drogowych, 
kierowników rejonów i ich zastępców, w celu umożliwienia dotarcia im do 
miejsca zdarzenia po godzinach pracy; 

− zwiększoną liczbę patroli autostradowych na autostradzie A-1; 
− zasadę, że wzywanie służb Oddziału odbywa się wyłącznie przez PID; 
− w umowach na utrzymanie dróg, zapisy dotyczące wzywania wykonawców 

robót w „trybie awaryjnym” również do likwidacji skutków zdarzeń drogowych; 
− wymóg posiadania przez wykonawców robót utrzymania dróg odpowiedniej 

liczby znaków drogowych, co pozwala na różne konfiguracje oznakowania 
miejsc zdarzeń drogowych; 

− wymóg każdorazowego powiadamiania Zastępcy Dyrektora o zdarzeniach; 
− wymóg gromadzenia w obwodach drogowych odpowiednich zapasów piasku 

(w stanie luźnym i workowanego), do dyspozycji PSP oraz środków do 
skutecznego oczyszczania nawierzchni bitumicznych; 

− obowiązek przeprowadzenia szkoleń pracowników Oddziału w zakresie 
kierowania ruchem. 

[Dowód: akta kontroli – str. 517-519] 

                                                      
183 Miały miejsce po godzinach pracy pracowników lub w których doszło do zanieczyszczenia dużych odcinków drogi. 
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2.1.5 W okresie objętym kontrolą, Oddział nie zawierał porozumień lub umów ze służbami 
i podmiotami prowadzącymi na drogach działania ratownicze.  

W zawartych z podmiotami zewnętrznymi umowach na wykonywanie na 
autostradzie A-1 i A-4 usług patrolowych oraz robót „w trybie awaryjnym”184 Oddział 
wprowadził obowiązek podejmowania przez wykonawców działań wspomagających 
jednostki ksrg oraz bezpośrednich działań celem usunięcia zagrożenia powstałego 
wskutek zdarzenia drogowego.  

Wykonawcy usług patrolowych zobowiązani zostali m.in. do: 

− całodobowego patrolowania odcinka autostrady wraz z doraźnym usunięciem 
występujących zagrożeń; 

− informowania na bieżąco PID oraz kierownika służby liniowej o wszystkich 
interwencjach z zewnątrz (Policja, PSP), o utrudnieniach (zatory i korki),  
a także o wszelkich nieprawidłowościach i awariach infrastruktury drogowej; 

− bezzwłocznego zabezpieczenia miejsca wypadku, poprzez ustawienie 
odpowiednich wygrodzeń i znaków ostrzegawczych; 

− udzielenie pomocy w zakresie dotarcia służb ratowniczych na teren autostrady; 

− współpracy przy zamknięciu i otwarciu autostrady na polecenie KDR lub Policji; 

− współpracy ze służbami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych; 

− usuwania zagrożeń z jezdni, pasa drogowego i poboczy185; 

− uzupełnienia na bieżąco elementów bezpieczeństwa ruchu186 lub ich 
zabezpieczeń; 

− demontażu i montażu rozbieralnych barier na PA wraz ze zorganizowaniem ich 
oznakowania. 

Wykonawcy robót bieżącego utrzymania dróg w „trybie awaryjnym” zobowiązani 
zostali natomiast do przybycia na miejsce zdarzenia i rozpoczęcie wykonania 
zleconych przez Oddział prac zabezpieczających w czasie 60-120 min. od przyjęcia 
zgłoszenia, w tym do oznakowania miejsca zdarzenia zgodnie z projektem zmiany 
organizacji ruchu. 

[Dowód: akta kontroli str. 404-405 i 418-424] 

W Oddziale wprowadzono zasadę wspólnego z funkcjonariuszami KW PSP 
omawiania187 przebiegu likwidacji zdarzeń drogowych, w trakcie których 
odnotowano problemy we wzajemnej komunikacji lub współdziałaniu. W punkcie 3.2 
niniejszego wystąpienia przedstawiono liczbę takich spotkań oraz ich zakres 
tematyczny. 

[Dowód: akta kontroli str. 150-151, 153 i 519-522] 

2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań na autostradach i drogach 
ekspresowych 

Łączność pomiędzy komórkami organizacyjnymi Oddziału prowadzona była 
telefonicznie, w tym pomiędzy komórkami i służbami prowadzącymi działania 
ratownicze w miejscu zdarzeń. Służby Oddziału oraz patrole nie posiadały systemu 
łączności radiowej, pozwalającego na porozumiewanie się z działającymi na terenie 
autostrad jednostkami ratowniczymi, w tym z KDR.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że dostęp do łączności radiowej na częstotliwościach 
zarezerwowanych dla MSWiA nie znajduje się w kompetencjach GDDKiA.  

                                                      
184 Na drogach innych niż autostrady, w tym drogach ekspresowych. 
185 Porzuconych przedmiotów, rozlanych olejów itp. 
186 Np. barier ochronnych lub znaków drogowych. 
187 W ciągu kilku dni od zdarzenia. 
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Wskazał również, że po ćwiczeniach służb ratowniczych w tunelu Laliki188, jednym  
z wniosków PSP było zapewnienie poprawy łączności radiowej pomiędzy CZT,  
a Komendą Powiatową PSP w Żywcu. W efekcie, w wyniku przeprowadzonych 
przez Oddział w II połowie 2015 r. działań modernizacyjnych189, system łączności  
w tunelu umożliwia połączenie radiowe z jego wnętrza z dyspozytorem PSP 
w Żywcu oraz z abonentami poza tym tunelem.  

[Dowód: akta kontroli – str. 522] 

Zdaniem NIK, brak bezpośredniej łączności radiowej pomiędzy komórkami 
organizacyjnymi Oddziału, patrolami i służbami prowadzącymi działania ratownicze 
w miejscu zdarzeń, w tym z CZA i PID, może utrudnić sprawną wymianę informacji 
pomiędzy uczestnikami działań ratowniczych, w szczególności z KDR. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Wyposażenie Oddziału oraz wyszkolenie pracowników uczestniczących 
bądź prowadzących działania ratownicze na autostradach i drogach  

3.1. Stan wyposażenia wykorzystywanego do zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom na drogach oraz do wsparcia działań ratowniczych  

Do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa oraz do wsparcia działań 
ratowniczych Oddział posiadał: łącznie: 

− 80 samochodów patrolowych, w tym 64 osobowych i 16 dostawczych; 

− 2 samochody typu UNIMOG z tablicą zamykającą; 

− 8 przyczep sygnalizacyjnych, w tym 2 o zmiennej treści; 

− 16 przyczep zamykających, w tym 15 sztuk U 26 i 1 wcześnie ostrzegającą 
U 27; 

oraz oznakowanie: awaryjne, elastyczne pionowe, fale świetlne (6 kompletów), 
słupki U 21 obustronne (15 szt.) i komplety oznakowania robót (po dwa komplety  
dla zamknięcia pasów lewego i prawego).  

Ponadto pracownicy Oddziału wyposażeni byli w odzież ochronną, otrzymywaną  
na zasadach określonych w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad Nr 4 z dnia 8 marca 2011 r. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 143-144] 

Ponadto, dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na autostradach, wykonawcy 
umów realizujących usługi patrolowe zobowiązani byli do zapewnienia w trybie 
ciągłym190 po jednym samochodzie patrolowym na płatnym odcinku autostrady A-4, 
na niepłatnym odcinku autostrady A-4, na odcinku autostrady A-1a oraz jednego na 
pozostałych odcinkach A-1b, A-1c i A-1d.  

Ponadto, w przypadku autostrady A-1 podmioty te zapewniały po dwie brygady 
interwencyjne (składające się z 8 pracowników i 2 oznakowanych samochodów), 
dyżurujących w systemie 24. godzinnym, odrębnie na odcinku A-1a  
i odrębnie dla pozostałych trzech odcinków autostrady. (A1b, A1c i A1d). 

Zgodnie z zawartymi umowami, samochody patrolowe zobowiązane były posiadać 
na wyposażeniu podstawowy sprzęt do utrzymania dróg, telefon komórkowy ze 
stałym numerem, lokalizator GPS, radio CB, lampy ostrzegawcze oraz oznakowanie 
pionowe, zgodne z warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych191. 
                                                      
188 W ciągu drogi ekspresowej S-1. 
189 Poprzez budowę nowego masztu radiowego i stworzenie systemu retransmisji sygnałów radiowych. 
190 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
191 M. in. B-33, B-25, B-42, A-12, A-30, A-14, A-34, U-21, U-22 i U-23. 

Uwagi do kontrolowanej 
działalności  

Ocena cząstkowa 
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Na wyposażeniu brygad interwencyjnych powinny znajdować się również środki 
absorpcyjne do usuwania zanieczyszczeń olejowych, zapory, poduszki i dozowniki 
sorbentu. 

[Dowód: akta kontroli – str. 418-424] 

3.2. Szkolenie pracowników biorących udział bądź współpracujących z innymi 
służbami w działaniach ratowniczych 

3.2.1 W okresie objętym kontrolą pracownicy Oddziału uczestniczyli w dwóch ćwiczeniach 
ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych: 

� 3 grudnia 2015 r. w ćwiczeniach ratowniczych przeprowadzonych  
w znajdującym się w ciągu drogi ekspresowej S-1192 tunelu w Lalikach, które 
zorganizowane zostały na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 
2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzających tunelem, służb 
ratowniczych i Policji 193. 

Celem ćwiczenia było:  

− sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniu; 

− doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, w zakresie wyznaczania 
jednostek i osób do działań ratowniczych i zabezpieczających; 

− sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania uczestników; 

− rozpoznanie możliwości zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej 
poszkodowanym; 

− sprawdzenie możliwości i procedur pozyskiwania wsparcia na potrzeby 
prowadzonych działań; 

− współdziałanie zarządzającego tunelem ze środkami masowego przekazu. 

Uczestnikami tego ćwiczenia - oprócz Oddziału - byli: KW PSP, KWP, 
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, Komenda Powiatowa PSP w Żywcu, 
Starostwo Powiatowe w Żywcu, Śląski Urząd Wojewódzki oraz urzędy gmin  
w Rajczy i Milówce. 

W ramach realizacji uwag i spostrzeżeń z wyniku ćwiczeń: 

− dokonano na potrzeby ww. tunelu zakupu dodatkowego sprzętu 
ratowniczego194; 

− zmodernizowano sposób komunikacji przy pomocy znaków panelowych; 

− zmodernizowano system łączności wraz z masztem antenowym; 

− zmieniono sposób wykrywania pożaru w tunelu ewakuacyjnym. 

� 21 kwietnia 2016 r. w ćwiczeniach ratowniczych195 na autostradzie A-1196, 
które zorganizowane zostały na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego 
Nr 18/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 

Organizatorami ww. ćwiczeń byli: Wojewoda Śląski i Hetman Kraju Morawsko – 
Śląskiego, a uczestnikami ze strony polskiej - oprócz organizatorów - byli:  
KW PSP, Oddział, KWP, WITD, WPR, LPR Region Południowy, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu Zdroju, Śląski Urząd Wojewódzki, 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.  

 

                                                      
192 Dawniej S-69. 
193 Dz. U. Nr 121, poz. 819. 
194 M.in. dwa namioty pneumatyczne, dwie nagrzewnice, dwa wentylatory i dwa agregatory. 
195 Przewidujące w scenariuszu symulację wypadku komunikacyjnego dwóch autokarów: przewoźnika czeskiego 
przewożącego 20 osób i przewoźnika polskiego przewożącego 30 osób. 
196 Na odcinku: węzeł Korzyce - granicą RP z Republiką Czeską. 
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Celem tego ćwiczenia było: 

− sprawdzenie działania służb ratunkowych Polski i Republiki Czech, w tym 
systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniu; 

− sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania uczestników; 

− rozpoznanie możliwości zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej 
poszkodowanym; 

− sprawdzenie możliwości i procedur pozyskiwania wsparcia na potrzeby 
prowadzonych działań.  

W trakcie ćwiczeń Oddział: 

−  zamknął autostradę A-1 od węzła w Gorzycach; 

− patrolował objazdy tej autostrady wraz z monitorowaniem zagrożeń, w tym 
wyłączył sygnalizację świetlną na wniosek Policji; 

− zabezpieczał miejsce zdarzenia samochodami patrolowymi; 

− zdemontował przejazd awaryjny w pasie rozdziału autostrady; 

− uporządkował pas drogowy po zakończeniu działań; 

− otworzył autostradę, przewracając stałą organizację ruchu. 

W związku z pełną realizacją przydzielonych zadań, wobec Oddziału nie 
sformułowano wniosków po tych ćwiczeniach 

 [Dowód: akta kontroli – str. 147-153] 

Poza udziałem w ww. ćwiczeniach, Oddział współpracował z KW PSP w zakresie 
doskonalenia działań ratowniczych poprzez: 

1) Wspólne omawianie197 przebiegu zdarzeń, podczas których zanotowano 
problemy komunikacyjne. Dotyczyły one w szczególności: 

− przebiegu zdarzenia; 

− obiegu informacji pomiędzy pracownikami Oddziału a PSP198; 

− konieczności bieżącego informowania przez KDR o rodzaju 
zanieczyszczeń i środkach niezbędnych do ich likwidacji; 

− konieczności bieżącego informowania przez Policję o wielkości zatoru 
drogowego; 

− zaangażowania sił i środków oraz zakresu wykonywanych na miejscu 
zdarzenia czynności199;  

− podjęcia działań celem polepszenia warunków bezpieczeństwa200.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w latach 2015-2016 przeprowadzono łącznie  
5 takich spotkań:  

− w dniu 29 lipca 2015 r., którego przedmiotem było omówienie zdarzenia  
z 23 lipca 2015 r. na autostradzie A-4201, podczas którego doszło do 
wypadku cysterny i zanieczyszczenia masą bitumiczną całej szerokości 
jezdni; 

                                                      
197 Zwykle po kilku dniach od zdarzenia. 
198 W ich wyniku których ustalono m.in., że: do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela Oddziału, wszystkie 
informacje i komunikaty PSP przekazuje do PID. 
199 W tym, udziału przedstawiciela Oddziału lub firm działających w jego imieniu na miejscu zdarzenia. 
200 Np. o zgłoszeniu przez Oddział do planów inwestycyjnych konieczności budowy dodatkowego PA na drodze ekspresowej 
S-52, pomiędzy węzłami Komorowice i Anders. 
201 Na węźle Kleszczów. 
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− w dniu 4 lutego 2016 r., podczas którego omówiono zdarzenie  
z 28 stycznia 2016 r. na drodze ekspresowej S-1202, obejmujące m.in. 
zanieczyszczenie jezdni olejem; 

− w dniu 9 czerwca 2016 r. omówiono zdarzenie z 6 czerwca 2016 r. na 
autostradzie A-4203, podczas którego doszło do zanieczyszczenie jezdni 
odpadkami zwierzęcymi; 

− w dniu 31 sierpnia 2016 r. omówiono zdarzenie z 16 sierpnia 2016 r. na 
drodze ekspresowej S-52204, podczas którego doszło do zatarasowania 
drogi balami drewna, które spadły z ciężarówki uczestniczącej w wypadku; 

− w dniu 17 października 2016 r. omówiono zdarzenie z 12 października 
2016 r. na drodze ekspresowej S-1205, podczas którego doszło do 
zanieczyszczenie olejem samochodowym jezdni. 

2) Zapoznanie się stron z zasadami funkcjonowania jednostek PSP i GDDKiA,  
a w szczególności poprzez uczestnictwo Zastępcy Dyrektora w odprawach 
prowadzonych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP z komendantami 
powiatowymi i miejskimi. 

3) Zapoznanie się przedstawicieli PSP z organizacją i kompetencjami PID. 

4) Przeprowadzenie w dniach 12-13 marca 2015 r. wspólnych ćwiczeń 
aplikacyjnych, z udziałem kierowników rejonów Oddziału, komendantów 
powiatowych i miejskich PSP i rzeczników prasowych PSP i Oddziału. 

5) Udział w bieżących ćwiczeniach206 jednostek PSP i OSP w zakresie: próbnych 
demontaży i montaży PA, sprawdzenia WA i wyjść ewakuacyjnych oraz 
zapoznania się z infrastrukturą ppoż. (zbiorniki i hydranty). 

[Dowód: akta kontroli – str. 145-146,  150-151, 153 i 519-522] 

3.2.2 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Oddziału, prowadzenie szkoleń z zakresu 
zarządzania kryzysowego i obronnego należało do zadań Komórki ds. zarządzania 
kryzysowego i przygotowań obronnych. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 25-26]  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Działania na rzecz zapewnienia warunków bezpieczeństwa  
na   autostradach   i   drogach   ekspresowych  

4.1 Kontrole stanu dróg 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Oddziału do zadań Wydziału 
Bezpieczeństwa należało m.in: zarządzanie bezpieczeństwem dróg poprzez 
przeprowadzanie ocen wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokonywanie 
klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentracje wypadków śmiertelnych.  

[Dowód: akta kontroli – str. 23-24] 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że kontrole stanu dróg, infrastruktury i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach ekspresowych i autostradach 
realizowane były poprzez: 

1) codzienne objazdy dróg, wykonywane przez pracowników Rejonów na 

                                                      
202 Od węzła Anders do węzła Wapiennica. 
203 W km 290+800. 
204 Na węźle „Andersa”. 
205 Od km 602+100 do km 602+800. 
206 Których ewidencji Oddział nie prowadzi. 
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podstawie Zarządzenia GDDKiA Nr 56 z 17 listopada 2015 r., a wcześniej 
objazdy dwa razy dziennie, na podstawie Zarządzenia GDDKiA nr 37 
z 8 listopada 2007 r., 

 

2) kontrole przeprowadzane raz na 6 miesięcy, zgodnie z § 12 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem207, 

3) szczegółowe kontrole odcinków wyznaczonych na podstawie analiz  
stanów bezpieczeństwa208. W 2015 r. wytypowano i skontrolowano 5 takich 
odcinków209, a w 2016 r. 12 odcinków210.  

[Dowód: akta kontroli – str. 39-40 i 560] 

W okresie objętym kontrolą Oddział, realizując obowiązki wynikające z ww. § 12  
ust. 5 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem, przeprowadził w każdym 
półroczu kontrole co najmniej jednego odcinka drogi na wszystkich autostradach  
i drogach ekspresowych w zakresie: 

− oznakowania poziomego i pionowego; 

− urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; 

− urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elektronicznego systemu poboru 
opłat ETC (tzw. viaTOLL).  

W wyniku ww. kontroli stwierdzono m.in.:  

� uszkodzenia barier ochronnych:  

− w I półroczu 2015 r. na odcinkach dróg ekspresowych S-1, S-69 i S-69b; 
− w II półroczu 2015 r. na dwóch odcinkach autostrady A-4 i jednym odcinku 

drogi ekspresowej S-1; 
− w I półroczu 2016 r. na dwóch odcinkach autostrady A-4 i jednym odcinku 

drogi ekspresowej S-1b; 

� uszkodzenia oraz brak czytelności ogółem 8 znaków drogowych i tablic, tj.: 

− w I półroczu 2015 r. trzech na drogach ekspresowych S-1 i S-69; 
− w II półroczu 2015 r. dwóch na autostradzie A-4 i drodze ekspresowej  

S-69s; 
− w I półroczu 2016 r. trzech na drogach ekspresowych S-1 i S-69d; 

� konieczność odnowy oznakowania poziomego łącznie na trzech badanych 
odcinkach dróg, tj. S-69b, S-1 i A-1d. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte  
w ramach bieżącego utrzymania dróg, a w przypadku nieprawidłowości na  
płatnym odcinku autostrady A-4211 wniosek o ich usunięcie przekazany został  
do koncesjonariusza autostrady, tj. do firmy Stalexport Autostrada Małopolska SA. 

[Dowód: akta kontroli – str. 97-100] 

W wyniku kontroli odcinków wyznaczonych do kontroli na podstawie analiz stanów 
bezpieczeństwa: 

− po kontrolach z 2015 r. na trzech odcinkach drogi ekspresowej S-1b 
zamontowano punktowe elementy odblaskowe U-1c (tzw. „kocie oczka”) na 

                                                      
207 Dz. U. Nr 177, poz. 1729, zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie zarządzania ruchem”. 
208 Opisanych w pkt 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
209 Wszystkie na drogach ekspresowych. 
210 3 na autostradach i 9 na drogach ekspresowych. 
211 Brak znaku D-18 i uszkodzenie bariery ochronnej. 
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barierach energochłonnych, betonowych barierach ochronnych oraz na pasach 
włączenia212, 

  

− po kontrolach przeprowadzonych w 2016 r. na odcinku drogi ekspresowej S-86 
przystąpiono do opracowania projektu organizacji ruchu, celem zabezpieczenia 
barierami energochłonnymi istniejących bramownic drogowskazów tablicowych. 

[Dowód: akta kontroli – str. 48, 57, 60, 63, 101 i 129-131] 

4.2 Usuwanie zanieczyszczeń dróg powstałych w wyniku zdarzeń 
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w przypadku zanieczyszczenia jezdni autostrady 
i drogi ekspresowej w wyniku zdarzenia na drodze, obecne na miejscu zdarzenia 
jednostki ksrg dokonują rozpoznania i identyfikacji zagrożenia, a następnie – 
w przypadku zanieczyszczenia substancjami stanowiącymi zagrożenie chemiczne 
lub ekologiczne -  jednostki te dokonują ich neutralizacji i usunięcia.  

Pracownicy Oddziału i/lub firm świadczących usługi w zakresie utrzymania  
dróg współuczestniczą w usuwaniu materiałów, które zanieczyściły jezdnie213  
w przypadku ich wezwania przez jednostki ksrg oraz z poboczy po zdarzeniu.  

Dodał też, że wszelkie problemy wynikające ze współdziałania pomiędzy PSP 
i GDDKiA omawiane są na spotkaniach roboczych z przedstawicielami PSP. 

[Dowód: akta kontroli str. 513-514] 

4.3 Usuwanie unieruchomionych pojazdów  
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora, pojazdy unieruchomione na autostradach 
i drogach ekspresowych w wyniku zdarzeń są zabezpieczane przez służby 
utrzymaniowe Oddziału do czasu powiadomienia przez Policję właściwych do ich 
holowania jednostek, działających w imieniu powiatu właściwego do miejsca 
zdarzenia, do którego zadań należy usuwanie takich pojazdów 214.  

Zastępca Dyrektora stwierdził również, że na terenie działania Oddziału nie 
odnotowano problemów w zakresie usuwania takich pojazdów. 

[Dowód: akta kontroli str. 514-515] 

4.4 Systemy wspierania bezpieczeństwa 

Oddział dysponował trzema elektronicznymi systemami wspierania działań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych: 

1) systemem tablic zmiennej treści VMS; 

2) systemem kamer i stacji pogodowych; 

3) kolumnami alarmowymi w ciągu płatnego odcinka autostrady A-4.  

System tablic zmiennej treści VMS składał się z 12 tablic zamontowanych  
na płatnym odcinku autostrady A-4, na których można wyświetlać komunikaty 
dotyczące:  

− zdarzeń drogowych np. „wypadek – zablokowanie jezdni” lub „wypadek – 
zablokowanie pasa ruchu”; 

− zamknięcia węzłów drogowych; 
− aktualnych warunków ruchu np. „zatory”; 
− aktualnych warunków pogody; 
− robót drogowych; 
− informacji dodatkowych.  

                                                      
212 Zgodnie z uwagami wpisanymi w kartach szczegółowych kontroli tych odcinków. 
213 Również poprzez mechaniczne zamiatanie. 
214 Zgodnie z art. 130a ust. 5 lit. f, w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.), do zadań starosty należy usuwanie pojazdów pozostających w miejscach zabronionych, 
utrudniających ruch lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu. 
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Za wprowadzenie odpowiednich komunikatów odpowiada dyżurny PID, który  
w przypadku zaistnienia zdarzenia na granicach województw, w porozumieniu z PID  
w oddziałach GDDKiA w Opolu i we Wrocławiu, może wprowadzić odpowiednią 
procedurę wyświetlania komunikatów również na nieleżących w województwie 
śląskim odcinkach autostrady A-4. 
Dwie tablice zmiennej treści, ze zintegrowanymi z nimi zestawami czujników, 
zlokalizowane są także na drodze ekspresowej S-1215. 

System kamer i stacji pogodowych składa się z 15 kamer216 i sześciu stacji 
pogodowych217, których głównym zadaniem jest wspomaganie działań mających  
na celu zapewnienie - zwłaszcza w okresie zimowym - właściwego stanu dróg. 
Obraz z kamer przekazywany jest jednocześnie do PID i siedziby rejonów. 

Wzdłuż płatnego odcinka autostrady A4 usytułowane są 32 kolumny alarmowe, 
które połączone są z CZA. 

 [Dowód: akta kontroli str. 510-512] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

5. Działania Oddziału związane z zapewnieniem sprawnego 
rozładowywania zatorów drogowych na autostradzie lub drodze 
ekspresowej 

5.1 Zasady prowadzenia działań związanych z rozładowywaniem zatorów  
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Oddziału, do zadań Wydziału Dróg  
i Sieci należało m.in. informowanie - przez podległe PID i CZA - o stanie 
przejezdności dróg. 

 [Dowód: akta kontroli - str. 22-23] 

Zagadnienia związane z rozładowaniem korków i zatorów drogowych regulowało 
Zarządzenie Generalnego Dyrektora nr 47 z 17 lipca 2015 r. w sprawie procedury 
odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem218. 
Upoważniało ono Dyrektora do podejmowania decyzji o odstąpieniu od poboru  
opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem po powzięciu informacji  
o wystąpieniu zdarzenia drogowego lub powstaniu zatoru, po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) w przypadku powstania zatoru na PPO – przekroczenie krytycznej wartości 
natężenia ruchu w stosunku do maksymalnej przepustowości PPO lub 
wykroczenie końca kolejki pojazdów poza pas włączenia o którym mowa 
w § 49 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, 

b) w przypadku odcinka autostrady pomiędzy węzłami – zatrzymanie ruchu 
drogowego w wyniku zdarzenia drogowego powodującego konieczność 
ewakuacji osób lub mienia poza obszar zagrożenia, stwierdzonej przez KDR 
lub inną właściwą służbę, mimo zastosowania innych środków zaradczych. 

W ww. zarządzeniu ustalono również procedury podejmowania decyzji o odstąpieniu 
od poboru opłat i przywróceniu poboru opłat, wzory komunikatów i informacji 
dotyczących odstąpienia od poboru opłat. 

[Dowód: akta kontroli – str. 68-80] 

 

 

                                                      
215 Obwodnica Bielska-Białej. 
216 7 szt. Na A4, 5 szt. na S86, 2 na S-52 i 1 na S-1. 
217 3 szt. na A4, 1 szt. na S-1 i 2 szt. na S-52. 
218 Zwane dalej „Zarządzeniem GDDKiA Nr 47” 
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W okresie objętym kontrolą dwukrotnie miały miejsce przypadki podjęcia decyzji 
o odstąpienia od poboru opłat:  

− w dniu 23 lipca 2015 r., w związku ze zdarzeniem na węźle Kleszczów219, 
polegającym na przewróceniu się - z zablokowaniem obu jezdni - samochodu 
ciężarowego z przyczepą przewożącą kontener z substancją olejopochodną  
i rozlaniem się tej substancji oraz powstaniem - mającego tendencje wzrostowe 
- zatoru o długości 5 km; 

− w dniu 6 czerwca 2016 r., w związku ze zdarzeniem na autostradzie A-4220, 
polegającym na przewróceniu się ciągnika siodłowego z naczepą z odpadami 
zwierzęcymi i rozlaniem się tych odpadów oraz powstaniem - mającego 
tendencje wzrostowe - zatoru o długości 8 km. 

[Dowód: akta kontroli – str. 81-96] 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że usuwanie skutków zdarzeń na drogach, w tym 
rozładowywanie korków i zatorów drogowych należy do zadań Policji i dlatego 
decyzje w sprawach sposobu organizacji ruchu bądź innych działań związanych  
z uwolnieniem kierowców, którzy utknęli na autostradzie lub drodze ekspresowej, 
podejmuje każdorazowo funkcjonariusz Policji lub KDR. W ramach realizacji takich 
poleceń, Oddział podejmował działania polegające na: 

− zamknięciu możliwości wjazdu na odcinek, na którym nastąpi blokada ruchu, 
− informowaniu kierowców o zamknięciu odcinka i kierowaniu ruchu na drogę 

objazdową; 
− doprowadzeniu - wspólnie z Policją - do wyjazdu uwięzionych pojazdów przez 

najbliższy węzeł lub wjazd awaryjny; 
− uruchomieniu - w przypadku płatnego odcinka autostrady A-4 - procedury 

odstąpienia od pobierania opłat, w celu przyspieszenia ewakuacji221. 

Dodał też, że w przypadku wielogodzinnego zatrzymania ruchu w niesprzyjających 
warunkach pogodowych, możliwe jest zaangażowanie wojewódzkiego  
i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 68-69 i 515-516] 

5.2 System informowania o sytuacji na drogach 

Oddział dysponował trzema systemami informowania w czasie rzeczywistym  
o sytuacji na zarządzanych drogach poprzez: 

− zainstalowane na płatnym odcinku autostrady A-4 tablice zmiennej treści 
VMS222; 

− informacje zamieszczone na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Serwis 
dla kierowców”223 – wszystkie drogi zarządzane przez Oddział; 

− komunikaty przekazywane przez współpracujące z Oddziałem lokalne 
rozgłośnie radiowe – wszystkie drogi zarządzane przez Oddział.  

Zastępcy Dyrektora wyjaśnił ponadto, że zainteresowani użytkownicy dróg mogą 
uzyskać informację w tym zakresie z PID drogą telefoniczną pod numerem 19111. 

[Dowód: akta kontroli – str. 41-42, 67 i 510-511 ] 

 

 

                                                      
219 W km 296+600,. 
220 W km 290+800,. 
221 Kryterium warunkujące odstąpienie od pobierania opłat określone w rozdz. 4 pkt 1 lit c Zarządzenia GDDKiA Nr 47. 
222 (Treść wyświetlanych komunikatów oraz zasady ich uruchamiania opisano w pkt. 4 niniejszego wystąpienia. 
223 Pod adresem http://www.gddkia.gov.pl/pl/21/mapa-warunkow-drogowych. 
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Na stronie internetowej GDDKiA zamieszczane są także informacje o: 

− planowanych działaniach mogących wpływać na sytuację w ruchu drogowym, 
które zamieszczane224 są przez Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej,  
po powzięciu informacji o planowanych robotach na drogach lub miejscach, 
gdzie roboty mogą powodować duże zatory; 

− o utrudnieniach w ruchu, które zamieszczane225 są przez Rejony Oddziału.  

Lista utrudnień zawiera w szczególności informacje dotyczące klasy drogi, lokalizacji 
utrudnienia, daty jego powstania i przewidywanej daty likwidacji skutków oraz 
przewidywany czas oczekiwania.  

Na mapie warunków drogowych przedstawia się natomiast utrudnienia w podziale 
na roboty, wypadki, katastrofy i inne zdarzenia. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że Oddział współpracuje z ośmioma lokalnymi stacjami 
radiowymi226, poprzez które informuje kierowców o podejmowanych działaniach na 
zarządzanej sieci dróg. Informacji takich udziela ww. mediom PID, a w przypadku 
konieczności udzielania informacji w szerszym zakresie, sprawę przejmuje 
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej. 

[Dowód: akta kontroli – str. 67-68] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli227, zwraca uwagę - w związku z ujęciem zarządzanych 
przez Oddział odcinków autostrad w rozporządzeniu RM z 16 lipca 2002 r. - na 
celowość doprowadzenia ich do spełniania warunków bezpieczeństwa określonych  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.  

Ponadto NIK wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu uzgodnienie planów działań 
ratowniczych (nieuzgodnionych dotychczas) z komendami Państwowej 
Straży Pożarnej i Policji oraz przekazanie tych planów Wojewodzie 
Śląskiemu. 

2. Doprowadzenie do pełnej sprawności bramy wjazdowej na wjeździe 
awaryjnym, zlokalizowanym w MOP Mszana Północ. 

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 Katowicach. 

                                                      
224 Na podstronie strony internetowej GDDKiA „Aktualności”. 
225 Na podstronach strony internetowej GDDKiA „Lista utrudnień” i „Mapa warunków drogowych”. 
226 Radio Zet, Antyradio, Radio Katowice, Radio ZET Gold, Eska Regionalna, RMFmax, Radio Piekary i Radio 90. 
227 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Katowice, dnia 13 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  

Tomasz Kaczyński 
Doradca techniczny 
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