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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 Przemysław Witek – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/186/2016 z dnia 4 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka 
kontrolowana 

Stalexport Autostrada Małopolska Spółka Akcyjna1, Mysłowice, ul. Piaskowa 20, 
41-404 Mysłowice, REGON 273796214, Numer KRS: 0000026895 

(dowód: akta kontroli str. 3, 4-12, 13-16)

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prezesem Zarządu Spółki jest od dnia 10 lutego 2011 roku Pan Emil Wąsacz. 
 (dowód: akta kontroli str.19-20)

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie działania Spółki w zakresie organizacji 
i przygotowania do działań ratowniczych na zarządzanej przez nią autostradzie A-43 
w latach 2015-2016 (I półrocze)4. 

Zastosowane rozwiązania organizacyjne pozwalały na efektywe i sprawne 
prowadzenie działań ratowniczych podczas zaistniałych zdarzeń drogowych,  
a organizacja tych działań odbywała się w oparciu o precyzyjne procedury  
i według zaktualizowanego i uzgodnionego z właściwymi organami Planu Działań 
Ratowniczych5.  

Wyposażenie służb technicznych i wyszkolenie pracowników pozwalało na skuteczne 
podejmowanie interwencji, a badanie przebiegu wybranych zdarzeń drogowych  
nie wykazało nieprawidłowości w zakresie współpracy z prowadzącymi działania 
jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego6.  

Infrastruktura ratownicza autostrady spełniała wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowników, a na autostradzie działał w czasie rzeczywistym system informowania 
użytkowników o bieżącej sytuacji na drodze.  

W ocenie NIK, za dobrą praktykę należy uznać zaangażowanie Koncesjonariusza  
w działalność na rzecz budowy i wspierania rozwiązań poprawiających 
bezpieczeństwo użytkowników autostrady.  

                                                      
1 Zwana dalej „Spółką”, „Koncesjonariuszem” lub „SAM S.A.” 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
3 Autostrada A-4 od węzła Murckowska w Katowicach (km340+200) do węzła Balice w Krakowie (km401+100). 
4 Okres objęty kontrolą. 
5 Zwany dalej „PDR”. 
6 Zwanego dalej „ksrg”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki bezpieczeństwa oraz przygotowanie warunków  
do  prowadzenia  działań  ratowniczych  na  autostradzie 

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

Spółka prowadziła działalność określoną w koncesji i umowie koncesyjnej  
zawartej w dniu 19 września 1997 r. w Pszczynie pomiędzy Ministrem Transportu 
i Gospodarki Morskiej RP a spółką Stalexport S.A. reprezentowaną przez Prezesa 
Zarządu Ryszarda Harhalę7.  

(dowód: akta kontroli str. 13, 14-16) 

Koncesjonariusz realizował zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków do prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie A-4, 
według kompetencji przypisanych w umowie koncesyjnej, tj.:  

• prowadził współpracę z administracją drogową i służbami państwowymi  
w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 
2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją 
drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu 
ratowniczo-gaśniczego8,  

• opracował Plan Działań Ratowniczych Autostrady A-49 zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych, uwzględniając wytyczne Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie 
opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych 
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad10; 

• składał okresowe sprawozdania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad11 w zakresie statystyki wypadków.  

(dowód: akta kontroli str. 21-40) 

W myśl umowy koncesyjnej, usługi eksploatacji i utrzymania autostrady były 
prowadzone przez spółkę operatorską VIA4 SA12, na podstawie odrębnej umowy13, 
pod nadzorem Koncesjonariusza. Operator realizował w szczególności: 

• usługi związane z ruchem i bezpieczeństwem, w tym: 

- uruchomienie i obsługa całodobowego Centrum Zarządzania Autostradą14; 
- zapewnienie bezpłatnego systemu łączności, rozlokowanego wzdłuż 

całego odcinka drogi; 
- patrolowanie drogi w systemie ciągłym; 
- usuwanie unieruchomionych pojazdów oraz wszelkich skutków zdarzeń 

drogowych, w celu przywrócenia przejezdności; 

• usługi związane z utrzymaniem infrastruktury, tj.: 

-  przeprowadzanie rutynowych kontroli autostrady; 

                                                      
7 Stalexport Autostrada Małopolska SA uzyskała całość praw i obowiązków wynikających z koncesji udzielonej spółce 
Stalexport SA na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2004 r.  
8 Dz. U. Nr 6 poz. 35. 
9 PDR autostrady A4 od węzła Murckowska w Katowicach (km 340+200) do węzła Balice w Krakowie (km 401+100) z marca 
2006 r.. Dokument zaktualizowany i uzgodniany na podstawie § 98 ust. 2 pkt. 2 Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 
2002  r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116).  
10 Mimo braku obowiązku prawnego takiego działania. 
11 Zwana dalej „GDDKiA”. 
12 Zwaną dalej „Operatorem”. 
13 Umowa o eksploatacji i utrzymaniu z dnia 10 grudnia 2007 r. zawarta pomiędzy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  
i VIA4 S.A, zwana dalej „umową o eksploatacji i utrzymaniu”.  
14 Zwane dalej „CZA”. 
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- stała i doraźna konserwcja i naprawa obiektów i urządzeń; 
- kompleksowe utrzymanie letnie i zimowe; 

• usługi związane z zarządzaniem i doradztwem, polegające na bieżącym 
przekazywaniu Koncesjonariuszowi uwag zarządczych w zakresie remontów, 
inwestycji, bezpieczeństwa oraz systemu poboru opłat oraz obsłudze skarg; 

• usługi informacyjne i konsultacje, w tym: 

- przygotowanie codziennych raportów na temat liczby pojazdów i kwot 
zebranych za przejazd; 

- przedkładanie comiesięcznych statystyk dotyczących wypadków oraz 
informacji na temat wszelkich napraw; 

- sporządzanie corocznej prognozy przepływów ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 24, 41-42, 43-47) 

W strukturze organizacyjnej Operatora wydzielono następujące komórki 
organizacyjne wspierające działania ratownicze: 

• Operator Centrum Zarządzania Autostradą15, który prowadził działalność 
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, a do jego zadań należał: 

- nadzór i kontrola działania centrali telefonicznej oraz telefonów łączności 
alarmowej (SOS); 

- przyjmowanie i przekazywanie komunikatów i wiadomości (przy pełnej 
koordynacji z Policją); 

- prowadzenie aktualnego, elektronicznego rejestru wydarzeń, wypadków  
i kolizji; 

- obsługa i nadzór nad zlokalizowanym wzdłuż drogi sprzętem służącym 
do zbierania i przekazywania informacji (stacje meteo, tablice o zmiennej 
treści). 

• Patrole Autostradowe, które będąc w stałym kontakcie telefonicznym  
z CZA, pełnią stały dyżur na autostradzie monitorując jej stan i podejmując 
wszelkie działania niezbędne w razie wypadku lub awarii. Do ich zadań 
należy również: 

-  zabezpieczenie miejsca wypadku, rozmieszczając znaki i oznakowując 
objazdy; 

- zbieranie informacji, zdefiniowanych uprzednio w instrukcji patrolu  
i związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem użytkowników16; 

- przeprowadzanie rutynowych zadań obserwacyjnych w czasie objazdu, 
w tym wizualna obserwacja podczas ruchu i w czasie postoju; 

- weryfikacja informacji o warunkach ruchu drogowego i warunkach 
pogodowych oraz o funkcjonowaniu sprzętu do utrzymania autostrady. 

• Dyżurny Inspektor oraz Dyżurny Kierownik, którzy pełnią dyżur  
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Do ich obowiązków należy  
- w razie potrzeby - uzgadnianie z Policją oraz z innymi jednostkami ksrg 
planu działań ratowniczych i ich koordynacja ze strony Operatora. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45, 57, 76-77) 

 

 

 

 

                                                      
15 Zwany dalej „OCZA”. 
16 Np.: szkodzenie nawierzchni, warunki meteorologiczne, przeszkody na jezdni, obecność pojazdów nieupoważnionych  
do korzystania z autostrady, itp. 
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1.2. Zasady i organizacja działań ratowniczych na autostradzie  

PDR dla autostrady A-4 spełniał wymogi rozporządzenia w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Warunki bezpieczeństwa, 
w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze zostały uzgodnione między 
Koncesjonariuszem a administracją drogową i podmiotami krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego na etapie tworzenia dokumentu oraz za każdym razem 
podczas jego aktualizacji, w zakresie realizacji przez te podmioty ich zadań 
ustawowych w odniesieniu do autostrad. 

Mimo, że Koncesjonariusz nie miał takiego obowiązku, PDR został sporządzony 
według wytycznych zawartych w zarządzeniu Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań 
ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad17. 

(dowód: akta kontroli str. 58-111) 

Zgodnie z założeniami PDR, organizacja prowadzenia działań ratowniczych 
odbywała się wg przedstawionego poniżej schematu, z uwzględnieniem procedur 
postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 57) 

Kluczową rolę w organizacji systemu wypełniało CZA, przy czym podstawą jego 
działalności operacyjnej był PDR i procedury w nim zawarte. CZA przyjmowało 
zgłoszenia, dokonywało ich rozpoznania i kwalifikacji, a następnie – w zależności  
od rozmiaru zdarzenia – alarmowało odpowiednie służby ratownicze lub służby 
techniczne autostrady, inicjując tym samym akcję ratunkową. CZA funkcjonowało 
całodobowo, a obsługa zgłoszeń odbywała się w systemie ciągłym.  
 
OCZA podlegał bezpośrednio Kierownikowi Dyżurnemu, który m.in. był 
upoważniony - na żądanie Kierującego Działaniami Ratowniczymi18 - do zamknięcia 
autostrady lub wprowadzenia na niej ograniczenia ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 76) 
                                                      
17 Zmienione zarządzeniem Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2014 r., 
opublikowane na stronie internetowej GDDKiA pod adresem: www..gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2014. 
18 Zwany dalej „KDR”. 
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OCZA dysponował służbami technicznymi, odpowiedzialnymi w praktyce za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ich skład wchodziły:  

• Dział techniczny, do którego obowiązków należało prowadzenie działań 
wspierających służby ratownicze w miejscu zdarzenia oraz współpraca  
w tym zakresie z policją, służbą zdrowia, jednostkami administracji rządowej  
i samorządowej. Był on też odpowiedzialny za utrzymanie łączności 
alarmowej, bieżące informowanie o sytuacji na drodze oraz nadzór  
i koordynację pracy jednostek pomocy drogowej działających na autostradzie. 
Posiadał też przygotowanie do prowadzenia działań chemiczno-
ekologicznych. 

• Patrole autostradowe, których podstawowym zadaniem było patrolowanie 
autostrady w systemie całodobowym, skoordynowane z działaniami CZA.  
Do ich obowiązków należało również kompleksowe zabezpieczanie miejsca 
zdarzeń drogowych (oznakowanie, porządkowanie i usuwanie szkód),  
a w razie potrzeby demontaż barier ochronnych na przejazdach awaryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45, 57, 76-77) 

W przypadku wystąpienia zdarzeń na autostradzie, Operator podejmował  
działania określone w procedurach zawartych w PDR. W sytuacji zdarzenia  
zakwalifikowanego do alarmu pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia19 komórki 
organizacyjne Operatora realizowały następujące zadania20: 

• Centrum Zarządzania Autostradą: 

- przyjęcie informacji (przy pomocy systemu telefonów łączności alarmowej, 
przez personel Operatora lub Policji, użytkowników autostrady, telefonu), 

- klasyfikacja stopnia alarmu, 
- informowanie odpowiednich władz i instytucji, 
- organizacja służb ratunkowych (policja, pomoc drogowa, operator, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe), 
- informowanie na bieżąco i przekazywanie sprawozdań odpowiednim 

władzom i instytucjom o zamknięciu lub ograniczeniach ruchu na 
autostradzie, 

• służby techniczne (na miejscu wypadku): 

- tymczasowe oznakowanie ograniczenia ruchu, 
- współpraca z kierownictwem operacyjnym jednostek służb ratowniczych, 
- oczyszczenie miejsca po wypadku (za wyjątkiem substancji 

niebezpiecznych lub zanieczyszczających, które zostaną usunięte przez 
specjalistów). 

 

W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu z innych przyczyn:    

• Centrum Zarządzania Autostradą: 

- przyjęcie informacji,  
- na prośbę kierującego wezwanie pomocy drogowej, 

                                                      
19 Alarm I stopnia: pożar pojedynczego samochodu osobowego, jednośladu;  pożar obejmujący więcej niż jeden samochód 
osobowy samochód(y) ciężarowe, pojazdy do przewozu ludzi.  

Alarm II stopnia: zdarzenia  z udziałem co najwyżej 2 poszkodowanych uwięzionych, wymagających pomocy medycznej), 
wypadki komunikacyjne z udziałem do 2 samochodów osobowych, kolizje komunikacyjne z udziałem do 2 samochodów 
osobowych stwarzających zagrożenie dla użytkowników ruchu, pożar powierzchniowy wzdłuż autostrady, występuje 
konieczność usunięcia niewielkich ilości paliwa lub plam oleju.  

Alarm III stopnia: zdarzenia z udziałem kilku osób poszkodowanych (uwięzionych, wymagających pomocy medycznej) - od 3 
do 6 osób i więcej, wypadki kilku samochodów osobowych, wypadki z udziałem co najwyżej 2 samochodów ciężarowych, 
występuje konieczność usunięcia większych ilości paliwa, plam oleju itp. 
20 Wg modelu uproszczonego. 
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• służby techniczne (na miejscu zdarzenia): 

- tymczasowe oznakowanie, 
- mobilizacja i zarządzanie środkami technicznymi w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz przywrócenia normalnego ruchu, 
- instalacja tymczasowych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo  

w razie wypadku, awarii, lub nieporządku na autostradzie, 
- utrzymanie sieci telefonów łączności alarmowej przy autostradzie.  

(dowód: akta kontroli str.134-136) 

Szczegółowy wykaz zadań podejmowanych - wg PDR - przez służby Operatora, 
w zależności od stopnia ogłoszonego alarmu, przedstawiono w tabelach poniżej:  

Tabela 1  Zadania dla służb ratowniczych przy Alarmie I stopnia 

Operator Podejmowane działania 

Centrum 
Zarządzania 
Autostradą 

(CZA) 

- przyjęcie zgłoszenia, 
- podjęcie decyzji o stopniu alarmu, 
- alarmowanie służb ratowniczych (Policja, PSP, ZRM, SOA), 
- zobowiązanie SOA do ułatwiania wjazdu na autostradę służbom  ratowniczym, 
- zobowiązanie SOA do informowania użytkowników autostrady   zachowaniu 

szczególnej ostrożności w miejscach prowadzonych akcji, 
- zobowiązanie SOA do właściwego oznakowania terenu działania ratowniczego, 
- utrzymywanie łączności z kierownikami służb ratowniczych będących na 

miejscu zdarzenia, 
- alarmowanie innych służb w zależności od potrzeb, 
- koordynacja współpracy SOA ze służbami i podmiotami z którymi zostały 

podpisane porozumienia, 
- dysponowanie sorbentów wg potrzeb, 
- wyznaczanie miejsc do których należy odtransportować uszkodzone pojazdy, 
- wyznaczanie miejsc do których należy dostarczyć zużyte sorbenty, 
- przejęcie terenu działań ratowniczych po zakończeniu akcji. 

Służby 
Operatora 
Autostrady 

(SOA) 

- utrzymywanie łączności z CZA za pomocą dostępnych kanałów łączności oraz 
środków technicznych, 

- oznakowanie terenu akcji, 
- informowanie użytkowników autostrady o występujących utrudnieniach  

w ruchu, 
- ułatwianie wjazdu na teren autostrady służbom ratowniczym, 
- współpraca ze służbami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych, 
- transport uszkodzonych pojazdów w wyznaczone miejsca przez CZA, 
- transport sorbentów na miejsce akcji a zużytych sorbentów w wyznaczone 

miejsce przez CZA, 
- doprowadzenie stanu nawierzchni do stanu pierwotnego. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152) 

Tabela 2  Zadania dla służb ratowniczych przy Alarmie II stopnia   

Operator Podejmowane działania 

Centrum 
Zarządzania 
Autostradą 

(CZA) 

- przyjęcie zgłoszenia, 
- podjęcie decyzji o stopniu alarmu, 
- alarmowanie służb ratowniczych (Policja, PSP, ZRM, SOA, jeżeli zachodzi 

konieczność WIOŚ), 
- podjęcie decyzji i wydanie poleceń SOA o wprowadzeniu ograniczeń  

w ruchu (zamknięcia pasów ruchu w jednym kierunku i zorganizowanie ruchu 
dwukierunkowego na pasach nie objętych zdarzeniem lub współpraca z Policją 
w organizowaniu objazdów drogami poza autostradą), 

- zobowiązanie SOA do ułatwiania wjazdu na autostradę służbom  ratowniczym, 
- zobowiązanie SOA do informowania użytkowników autostrady zachowaniu 

szczególnej ostrożności w miejscach prowadzonych akcji i o występujących 
ograniczeniach lub zorganizowanych objazdach, 

- zobowiązanie SOA do właściwego oznakowania terenu działania ratowniczego, 
- wydanie SOA polecenia dotyczącego pomocy w transporcie rannych jeżeli 

zachodzi taka konieczność, 
- informowanie użytkowników autostrady i personelu o występującym 
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zagrożeniu, jeżeli zachodzi taka konieczność, 
- utrzymywanie łączności z kierownikami służb ratowniczych będących na 

miejscu zdarzenia, 
- alarmowanie innych służb i instytucji w zależności od potrzeb, 
- koordynacja współpracy SOA ze służbami i podmiotami, z którymi zostały 

podpisane porozumienia oraz z instytucjami nie wymienionymi w planie,  
a których obecność jest niezbędna do usunięcia zagrożeń  
i powstałych szkód, 

- dysponowanie środków transportu w razie potrzeby do przewozu użytkowników 
autostrady do określonego przez CZA miejsca tymczasowego pobytu do czasu 
usunięcia długotrwałych zdarzeń - jeżeli zachodzi taka konieczność, 

- organizowanie w razie potrzeby zabezpieczenia logistycznego dla: ratowników, 
poszkodowanych oraz użytkowników autostrady (w tym w szczególności dla 
osób pozostających w samochodach - dostarczanie posiłków, napojów, koców, 
paliwa, itp.), uwzględniając panujące warunki atmosferyczne,  

- wyznaczanie miejsc, do których należy odtransportować uszkodzone pojazdy, 
- przejęcie terenu działań ratowniczych po zakończeniu akcji, 
- podjęcie decyzji i wydanie poleceń SOA o otwarciu zamkniętego pasa. 

Służby 
Operatora 
Autostrady  

(SOA) 

- utrzymywanie łączności z CZA. 
- oznakowanie terenu akcji, 
- informowanie użytkowników autostrady o występujących utrudnieniach  

w ruchu, 
- ułatwianie wjazdu na teren autostrady służbom ratowniczym, 
- organizowanie ruchu dwukierunkowego na pasach nie objętych wypadkiem 

(demontaż barier na wyznaczonych przejazdach  między pasami ruchu - 
właściwe oznakowanie) lub zamknięcie pasów ruchu w jednym kierunku (jeżeli 
zachodzi taka konieczność) i współpraca z Policją w organizowaniu 
(oznakowaniu) objazdu drogami poza autostradą, 

- współpraca ze służbami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych, 
- pomoc w transporcie rannych jeżeli zachodzi taka konieczność, 
- pomoc w neutralizacji rozlanych substancji np. przy użyciu piaskarek, 
- transport użytkowników autostrady do miejsc tymczasowego pobytu do czasu 

usunięcia zdarzenia (jeżeli zachodzi taka konieczność), 
- transport sprzętu i środków zabezpieczenia logistycznego na potrzeby akcji, 
- transport uszkodzonych pojazdów w wyznaczone miejsca przez CZA, 
- doprowadzenie stanu nawierzchni i pobocza do stanu z przed zdarzenia, 
- otwarcie ruchu na polecenie CZA. 

 (dowód: akta kontroli str. 151-152) 

Tabela 3  Zadania dla służb ratowniczych przy Alarmie III stopnia   

Operator Podejmowane działania 

Centrum 
Zarządzania 
Autostradą 

(CZA) 

- przyjęcie zgłoszenia, 
- podjęcie decyzji o stopniu alarmu, 
- alarmowanie służb ratowniczych (Policja, PSP, ZRM, SOA, jeżeli zachodzi 

konieczność WIOŚ, ALP, administrację lokalną - samorządową), 
- podjęcie na żądanie kierującego działaniami ratowniczymi decyzji i wydanie 

poleceń SOA o zamknięciu odcinka autostrady i współpracy z Policją  
w organizowaniu objazdów drogami poza autostradą), 

- zobowiązanie SOA do ułatwiania wjazdu na autostradę służbom ratowniczym, 
- zobowiązanie SOA do informowania użytkowników autostrady 

zorganizowanych objazdach, 
- zobowiązanie SOA do właściwego oznakowania terenu działania ratowniczego, 
- wydanie SOA polecenia dotyczącego pomocy w transporcie rannych jeżeli 

zachodzi taka konieczność, 
- informowanie użytkowników autostrady i personelu o występującym 

zagrożeniu, jeżeli zachodzi taka konieczność, 
- utrzymywanie łączności z kierownikami służb ratowniczych będących  

na miejscu zdarzenia, 
- alarmowanie innych służb i instytucji w zależności od potrzeb, 
- koordynacja współpracy SOA ze służbami i podmiotami z którymi zostały 

podpisane porozumienia oraz z instytucjami nie wymienionymi w planie,  
a których obecność jest niezbędna do usunięcia zagrożeń i powstałych szkód, 

- dysponowanie sorbentów i neutralizatorów wg potrzeb, 
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- dysponowanie środków transportu w razie potrzeby do przewozu użytkowników 
autostrady do określonego przez CZA miejsca tymczasowego pobytu do czasu 
usunięcia długotrwałych zdarzeń - jeżeli zachodzi taka konieczność, 

- organizowanie w razie potrzeby zabezpieczenia logistycznego dla: ratowników, 
poszkodowanych oraz użytkowników autostrady (w tym  
w szczególności dla osób pozostających w samochodach - dostarczanie 
posiłków, napojów, koców, paliwa, itp.), uwzględniając warunki atmosferyczne,  

- wyznaczanie miejsc, do których należy odtransportować uszkodzone pojazdy, 
- wyznaczanie miejsc do których należy dostarczyć zebrane materiały 

niebezpieczne oraz zużyte neutralizatory i sorbenty w celu utylizacji w OUA  
lub firmach z którymi podpisano stosowne porozumienia, 

- przejęcie terenu działań ratowniczych po zakończeniu akcji, 
- podjęcie decyzji i wydanie poleceń SOA o otwarciu zamkniętego pasa ruchu, 
- przekazywanie informacji dla przedstawicieli środków masowego przekazu, 
- w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się zagrożeń 

poza teren autostrady, informować właścicieli terenu przyległego 
(sąsiadującego z miejscem zdarzenia). 

Służby 
Operatora 
Autostrady 

(SOA) 

- utrzymywanie łączności z CZA, 
- oznakowanie terenu akcji i informowanie użytkowników autostrady  

o zamknięciu jej na danym odcinku, 
- ułatwianie wjazdu służbom ratowniczym, 
- zamknięcie autostrady i współpraca z Policją w organizowaniu (oznakowaniu) 

objazdów , 
- współpraca ze służbami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych  

i pomoc w transporcie rannych, 
- transport sorbentów i neutralizatorów na miejsce akcji, 
- pomoc w neutralizacji rozlanych substancji, 
- transport użytkowników autostrady do miejsc tymcz. pobytu do czasu usunięcia 

zdarzenia, 
- transport sprzętu i środków zabezpieczenia logistycznego na potrzeby akcji ora 

transport uszkodzonych pojazdów w wyznaczone miejsca,-  
- doprowadzenie stanu nawierzchni i pobocza do stanu z przed zdarzenia, 
- otwarcie autostrady na polecenie CZA.  

 (dowód: akta kontroli str. 153-154) 

Sposób organizacji i przebieg działań ratowniczych zbadano dokonując 
szczegółowej analizy pięciu wybranych do kontroli zaistniałych zdarzeń: 

Tabela 4  Wypadki komunikacyjne na autostradzie A421  

Lp 
Lokalizacja zdarzenia22 

(pikietarz) 
Czas zdarzenia Rodzaj zdarzenia 

1 
Km 343+830  
kierunek Kraków 

24 sierpnia 2015 
Godz. 15.10 

Wywrócenie się pojazdu 
(niesprawność techniczna pojazdu) 

2 
Km 397+740  
kierunek Kraków 

23 grudnia 2015 
Godz. 20.00 

Zderzenie pojazdów tylne 
(niezachowanie bezpiecznej 
odległości)  

3 
Km 400+600  
PPO Balice 

27 kwietnia 2016 
Godz. 17.50 

Zderzenie pojadów boczne 
(nieprawidłowa zmiana pasa ruchu) 

4 
Km  372+100  
kierunek  Katowice  

12 czerwca 2016 
Godz. 01.00 

Wypadek z udziałem zwierząt  

5 
Km 383+100  
kierunek Kraków 

21 stycznia 2015 
Godz. 05.10 

Najechanie na pojazd 
unieruchomiony (niezachowanie 
bezpiecznej odległości pomiędzy 
pojazdami) 

(dowód: akta kontroli str. 155) 

                                                      
21 Zdarzenia dobrane przez kontrolera  
22 Lokalizacja miejsca poszczególnych zdarzeń wyrażona za pomocą numeru drogi i pikietarzu odpowiadała ich rzeczywistemu 
położeniu geograficznemu - wg Monitoring GPS producent [http://www.wspolrzedne-gps.pl/] 
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W wyniku analizy dokumentacji związanej z ww. zdarzeniami ustalono,  
że we wszystkich przypadkach: 

• sposób postępowania odpowiadał zasadom określonym w procedurach 
reagowania kryzysowego; 

• zgłoszenia zakwalifikowano właściwie, a informacje o zdarzeniach 
przekazano niezwłocznie odpowiednim służbom; 

• wymiana informacji pomiędzy CZA a pozostałymi podmiotami 
uczestniczącymi w działaniach ratowniczych odbywała się na bieżąco; 

• zadysponowane siły i środki były adekwatne do rozmiarów zdarzeń  
i zgodnie z wymogami określonymi w PDR. 

• drożność autostrady została przywrócona bez zbędnej zwłoki; 
• użytkownicy autostrady zostali poinformowani o utrudnieniach na drodze.  

(dowód: akta kontroli str. 156-158, 159-220) 

Koncesjonariusz pozytywnie oceniał współpracę z podmiotami prowadzącymi 
działania ratownicze na zarządzanym odcinku autostrady, wskazując przy tym na 
sprawnie przeprowadzane działania ratownicze.  

(dowód: akta kontroli str. 158) 

Służby Operatora cyklicznie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną23, w szczególności na temat zasad używania przejazdów 
awaryjnych i demontażu barier energochłonnych oraz postępowania w razie 
wypadków z udziałem materiałów lub substancji niebezpiecznych. Każdorazowo 
brały udział w lustracji z Policją, służbami GDDKiA oraz prokuratorem w miejscu 
zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Współpracowały też z Policją w ramach 
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., opracowując 
scenariusze przejazdu delegacji rządowych lub delegacji papieskiej do Oświęcimia 
i Częstochowy.  

(dowód: akta kontroli str. 219-220) 

Koncesjonariusz był zaangażowany w prace24 nad ustanowieniem jednolitych zasad 
postępowania kierowców w celu utworzenia tzw. korytarza życia umożliwiającego 
dojazd na miejsce zdarzenia służb ratowniczych, w przypadkach gdy na 
autostradzie tworzył się zator25. Zasada ta i jej bezwzględne przestrzeganie powinna 
jego zdaniem być uregulowane prawnie i promowana systematycznie w mediach, 
gdyż jest to model sprawdzony od lat w Europie Zachodniej.  

(dowód: akta kontroli str. 221-226) 

Spółka wnioskowała do Ministra Infrastruktury i Rozwoju26 o podjęcie działań 
legislacyjnych służących uregulowaniu następujących kwestii: 

• zachowania odpowiednich odstępów między pojazdami27; 
• wyprzedzania prawym pasem ruchu (brak uregulowań), 
• ustawiania tablic reklamowych wzdłuż dróg międzynarodowych28; 

                                                      
23 Zwaną dalej „PSP”. 
24 W ramach Zrzeszenia Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych - Polskie Autostrady Koncesyjne. 
25 Dzięki określonej reakcji użytkowników pojazdów usytuowanych na konkretnym pasie ruchu, polegającej na usunięciu się 
odpowiednio w lewo lub w prawo od środka drogi, służby mogłyby dotrzeć do poszkodowanych o wiele szybciej. 
26 Pismo z 1 czerwca 2015 r. Koncesjonariuszy do Przewodniczącej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marii 
Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju (do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych, Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego PSP, Pełnomocnika Rządu ds. regulacji 
i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego.   
27 Wniosek o przyjęcie bardziej szczegółowych niż dotychczas rozwiązań prawnych regulujących precyzyjnie wymagane 
odstępy pomiędzy pojazdami na drogach szybkiego ruchu, biorąc pod uwagę dozwolone prędkości i charakterystykę ruchu. 
28 Wniosek o wprowadzenie do prawodawstwa polskiego zapisów wynikających z punktu VII.4 Załącznika 2 do Umowy 
europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 r., ratyfikowanej 
przez Polskę 14 września 1984 r., gdyż aktualna jego treść w ustawie o drogach publicznych jest nieprecyzyjna. Pojawiają się 
także sprzeczne interpretacje w zakresie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę dla wielkogabarytowych konstrukcji,  
na których instalowane są nośniki reklamowe. 
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• postępowania podróżujących w przypadku awarii pojazdu29; 
• jazdy pod prąd30.  

 (dowód: akta kontroli str. 261-265) 

1.3. Warunki bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych  

Informacje o zdarzeniach drogowych gromadzone były na bieżąco przez 
pracowników CZA. Zawierały one w szczególności dane dotyczące lokalizacji 
zdarzenia, czas przyjęcia informacji przez CZA, rodzaj i typ zdarzenia, liczbę 
poszkodowanych lub rannych osób, ewentualną liczbę zabitych, liczbę pojazdów 
uczestniczących w zdarzeniu, uszkodzenia infrastruktury, krótki opis zdarzenia  
a także ewentualny przedmiot lub zwierzę na jezdni. 

Rejestr zdarzeń stanowił m.in. podstawę do bieżących analiz i jednocześnie służył 
okresowej sprawozdawczości. W ocenie Operatora autostrada nie zawierała 
odcinków szczególnie niebezpiecznych. Potwierdzały to dane z rejestru 
elektronicznego, które nie wskazywały na występowanie miejsc na autostradzie,  
w których w badanym okresie kumulowałyby się zdarzenia drogowe.  

Niemniej, w wyniku przeprowadzonej w październiku 2016 r. analizy ryzyka, 
Koncesjonariusz podjął decyzję o odtworzeniu nawierzchni autostrady metodą 
frezowania powierzchniowego (rowkowania) na niektórych jej odcinkach31,  
celem ograniczenia możliwości gromadzenia wody opadowej na nawierzchni  
i występowania zjawiska aquaplaningu. 

 (dowód: akta kontroli str. 227-260, 268-274) 

W okresie objętym kontrolą, Koncesjonariusz dwukrotnie zawiadomił PSP  
w Mysłowicach o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze 
przystąpienia do jego użytkowania, stosownie do wymogów art. 56 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane32. Zawiadomienie z: 

• 2 września 2016 r., dotyczyło przepustu odprowadzającego wody opadowe 
z rowów drogowych do potoku bez nazwy, pod ul. Obrzeżną Zachodnią 
w Mysłowicach, 

• 4 października 2016 r., dotyczyło łącznic L1, L2 i L3 na relacji Mysłowice-
Katowice, skrzyżowania typu rondo turbinowe z ul. Obrzeżną Zachodnią oraz 
relacji skrętu w lewo łacznicy L4.  

PSP nie zgłosiła do tych obiektów ani sprzeciwu ani uwag.  

 (dowód: akta kontroli str. 266-267) 

Wybrane do oględzin odcinki autostrady33 spełniały warunki bezpieczeństwa 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.  
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych34,  
a w szczególności: 

• zapewniono wjazdy awaryjne z drogi krzyżującej się z autostradą na każdą 
jezdnię autostrady, zgodnie z § 102 ww. rozporządzenia, zaś jezdnia wjazdu 

                                                      
29 Apel o podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych – wg Raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa w Transporcie 
(European Transport Safety Counsil) dot. bezpieczeństwa na autostradach w latach 2011-2013 co piąta ofiara na polskich 
autostradach została określona jako „pieszy”. 
30 Wniosek o przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających instalację oznakowania zapobiegającego wjeżdżaniu pojazdów 
w niewłaściwym kierunku. 
31 Km 344+500-344+750 – 250 m strona prawa; km 375+400-375+550 – 150m strona lewa; km 378+465-378+850 – 375 m 
strona prawa.  
32 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 
33 Szczegółową kontrolą objęto 7 lokalizacji: km 343+210, km 351+660 (OUA Brzęczkowice), km 358+550 (rzeka Przemsza), 
km 359+400 (rejon węzła Jeleń), km 362+250 (MOP Kępnica, MOP Zastawie), km 380+200, km 398+220 (MOP 
Aleksandrowice/MOP Morawica).     
34 Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych”. 

Opis stanu 

faktycznego 
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odpowiadała warunkom technicznym dotyczącym dróg pożarowych. Wjazd był 
zamknięty dla ruchu, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, a na wjeździe 
nie umieszczono żadnych obiektów i urządzeń, z wyjątkiem łatworozbieralnej 
bariery ochronnej; 

• wykonano przejazdy awaryjne w pasie dzielącym jezdnie autostrady, zgodnie  
z § 101 ww. rozporządzenia, które spełniały wymagania w zakresie lokalizacji 
oraz parametrów technicznych. Przejazdy awaryjne posiadały na całej swojej 
długości bariery łatworozbieralne (elementamj mocującymi części rozbieralne 
były kliny)35. Demontaż bariery pomiędzy dwoma sąsiednimi słupkami  
bariery pozwalał uzyskać przejazd o szerokości 4 metrów, wystarczający do 
alarmowego przejazdu samochodów służb ratowniczych.  

• pas drogowy autostrady był ogrodzony, zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia;  

• obiekty i urządzenia w pasie rozdzielącym, stanowiące potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu, tj. podpory obiektów mostowych, słupy oświetleniowe  
i znaki drogowe, były osłonietę barierami ochronnymi; 

• łączność alarmowa była sprawna36, a kolumny alarmowe umieszczone były 
przy gruntowym poboczu, po obu stronach drogi, w odstępach nie większych 
niż 2 km;  

• zgodnie z § 103 ww. rozporządzenia przygotowano - spełaniające wymogi 
bezpieczeństwa - stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne;  

• zabezpieczono zaopatrzenie wodne dla celów ratowniczych w pasie drogowym, 
a wielkość i rodzaj zaopatrzenia ustalono z Komendantem Wojewódzkim PSP; 

• autostrada posiadała na całej długości pas awaryjny i gruntowe pobocze, 
zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia. Szerokość pasa awaryjnego w czterech  
z siedmiu miejsc poddanych oględzinom37 nie spełniała jednak wymogu  
§ 27 ust. 2 ww. rozporządzenia, które stanowi, że dla prędkości projektowej 
120 km/h, szerokość pasa awaryjnego powinna wynosic 3,0 m.  

(dowód: akta kontroli str. 277-278, 279-419) 

Specjalista ds. Zarządzania Autostradą Koncesjonariusza wyjaśnił, że objęty 
koncesją odcinek autostrady został zbudowany w latach 1978-1986, a zgodnie  
z § 130 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych, w przypadku budowy autostrady, wobec której przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 
lub został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

(dowód: akta kontroli str. 489) 

 

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

                                                      
35 Przejazdy awaryjne – lokalizacja: PA1 km 343 + (195-310), PA2 km 345 + (195-310), PA3 km 347 + (595-710), PA4 km 354 
+ (395-510), PA5 km 358 + (135-250), PA6 km 362 + (200-315), PA7 km 366 + (395-510), PA8 km 368 + (795-910), PA9 km 
372 + (295-410), PA10 km376 + (195-410), PA11 km 380 + (195-310), PA12 km 384 + (295-410), PA13 km 388 + (395-510), 
PA14 km 392 + (095-210), PA15 km 396 + (295-410). 

Demontaż bariery energochłonnej rozbieralnej: 1. Wybić kliny z bolców montażowych (bolce znajdują się w mocowaniu bariery 
do słupków) - do wykonania czynności niezbędny jest młotek ręczny; 2. Zdemontować pasy boczne bariery. Czynności 
można wykonać bez używania narzędzi.  
36 Stwierdzono w oparciu o test połączenia z CZA w dniu 10 listopada 2016 r. 
37 4 z 7 objętych szczegółowym badanie lokalizacji: km398+220 – szerokość pasa 2,58 (odchylenie 42cm), km359+400 – 
2,64m (odchylenie 36 cm), km362+250 – 2,88m (12 cm), km380+200 – 2,90 (10cm). 
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2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Spółką  
a służbami prowadzącymi działania ratownicze 

Współpraca Spółki ze służbami prowadzącymi działania ratownicze odbywała się  
na poziomie administracyjnym, przy czym za organizację wymiany informacji, 
zgodnie z zapisami koncesji i stosownie do umowy o eksploatacji i utrzymaniu 
autostrady, w praktyce odpowiadał Operator.  

Wszelkie działania związane z uzgadnianiem PDR i bieżącą kontrolą stanu obiektów 
wchodzących w skład infrastruktury drogowej realizował Pion Utrzymania Autostrady 
funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Spółki, a koordynatorem tych 
działań był Specjalista ds. Zarządzania Autostradą podlegający bezpośrednio 
Prezesowi SAM S.A. W ramach obowiązków służbowych realizował on m.in.: 

• nadzór nad zadaniami z zakresu inżynierii ruchu oraz robotami interwencyjnymi 
związanymi z zabezpieczniem ruchu i obiektów autostradowych oraz bieżącym 
utrzymaniem autostrady; 

• okresowe kontrole stanu jezdni, obiektów mostowych, urządzeń ochrony 
środowiska oraz elementów wyposażenia koncesyjnego odcinka drogi; 

• przygotowywanie programów remontów infrastruktury drogowej oraz 
przetargów na wykonanie robót utrzymaniowych i remontowych; 

• prowadzenie ewidencji drogi; 
• nadzorowanie procesu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

autostrady. 

Podczas zabezpieczania i likwidacji skutków zdarzeń drogowych, współpracę  
z przedstawicielami służb ratowniczych prowadziło ze strony Operatora CZA38,  
które zlokalizowane było w siedzibie SAM S.A. i VIA4 S.A. w Obwodzie Utrzymania 
Autostrady39 Brzęczkowice w Mysłowicach. CZA w sposób ciągły monitorowało 
sytuację na odcinku autostrady A4 z Katowic do Krakowa o długości 59,460 km  
oraz dysponowało wykazem właściwych miejscowo służb ratowniczych,  
z uwzględnieniem posiadanych przez nie sił i środków (liczba i rodzaj zespołów 
ratownictwa medycznego, dane adresowe, telefoniczne, e-mail).  

 (dowód: akta kontroli str. 421-422) 

Operator dysponował w CZA następującymi systemami elektronicznymi 
wspierającymi działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

• Systemem telefonii stacjonarnej, wykorzystującym infrastrukturę zlokalizowaną 
wzdłuż autostrady, który umożliwiał wewnętrzne połączenia telefoniczne 
pomiędzy poszczególnymi obwodami utrzymania autostrady i punktami poboru 
opłat, kadrą zarządzającą i CZA, a jednocześnie uniezależniał łączność 
wewnętrzną Operatora od działania sieci telefonii komórkowych; 

• Sztywnym łączem telefonicznym pomiędzy CZA i KAP w Krakowie; 

• Systemem alarmowej łączności autostradowej, który umożliwiał przekazywanie 
powiadomień lub zapytań przez użytkowników autostrady z tzw. kolumn 
alarmowych, rozmieszczonych wzdłuż obu jezdni autostrady40; wykorzystywał 
infrastrukturę zlokalizowaną wzdłuż autostrady. System był niezależny od sieci 

                                                      
38 W CZA znajdowało się 1 stanowisko operatorskie wyposażone dostęp do następujących systemów: System osłony 
meteorologicznej (5 stacji meteo), System tablic VMS ( 6 tablic), System łączności alarmowej (58 kolumn SOS),  system 
lokalizacji pojazdów utrzymania oraz dokumentów Plan Działań Ratowniczych, Regulamin Eksploatacji i Utrzymania dla 
autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków (Bieżące Utrzymanie, Zimowe Utrzymanie, Bezpieczeństwo i Ruch, Pobór 
Opłat), Instrukcje postepowania w wypadkach awaryjnych i katastrof drogowych, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.  
Na stanowisku operatorskim CZA znajdała się również centralka CB Radia, pozwalająca na nasłuch i kontakt z pojazdami 
Patrolu Austostradowego oraz pojazdami służb technicznych utrzymania autostrady. 
39 Zwany dalej „OUA”. 
40 Na objętym koncesją odcinku autostrady A4 zlokalizowano łącznie 58 kolumn – po 29 przy każdej jezdni. 
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telefonii stacjonarnych i komórkowych, a dyżurny CZA miał za każdym razem 
możliwość jednoznacznej identyfikacji/lokalizacji osoby dzwoniącej; 

• Systemem łączności alarmowej z Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Katowicach, umożliwiającym przekazywanie powiadomień 
o nadzwyczajnych zdarzeniach drogowych na autostradzie; 

• Informacjami ze stacji meteorologicznych41, które pozyskiwały takie dane  
jak: temperatura powietrza, kierunek i siła wiatru, wielkość opadów  
deszczu, wilgotność względna powietrza, temperatura punktu rosy, 
temperatura nawierzchni jezdni, temperatura gruntu, stan nawierzchni drogi, 
widoczność, grubość warstwy lodu lub wody; 

• Monitoringiem Placów Poboru Opłat, umożliwiającym dyżurnemu CZA 
monitorowanie sytuacji przy bramkach wjazdowych za pomocą kamer. 

W bazie zasobów telefonicznych Operatora znajdowały się aktualne numery 
telefonów i dane teleadresowe poszczególnych służb ratowniczych (numery komend 
Straży Pożarnej i Policji, jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego – 
zarówno dyspozytorów, jak i SOR-ów oraz jednostek Straży Granicznej). Kierownik 
dyżurny dysponował ponadto numerem telefonu mobilnego komendanta KAP  
w Krakowie. 

Służby Operatora nie miały możliwości bezpośredniego połączenia się z kierującym 
akcją w miejscu zdarzenia przy pomocy łączności radiowej (kanał B112 lub inny 
lokalny). 

(dowód: akta kontroli str.277-278, 279-307) 

Dane o zatorach i utrudnieniach w ruchu na autostradzie były przekazywane  
przez CZA bezpośrednio do Punktu Informacji Drogowej42 w oddziałach  
GDDKiA w Katowicach i w Krakowie. Podstawową ścieżką przekazu była poczta 
elektroniczna43, przy czym obydwa PID działały w trybie całodobowym, przez 
siedem dni w tygodniu. Stosowne komunikaty pojawiały się na stronie internetowej 
oddziału oraz były równocześnie przekazywane lokalnym mediom i PID  
w Warszawie, celem ich przekazania do mediów ogólnokrajowych. 

(dowód: akta kontroli str. 158) 

W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi innych służb i podmiotami 
ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie organizacji 
i prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie, Koncesjonariusz uczestniczył 
w naradach zwoływanych przed każdym istotnym wydarzeniem, generującym 
znaczące utrudnienia lub zagrożenia w ruchu na autostradzie. Miało to w miejsce 
m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży, Szczytu NATO w Warszawie oraz 
każdorazowo przed świętami i długimi weekendami. Analiza ryzyka opierała się 
głównie na omówieniu zaistniałych wcześniej zdarzeń, w wyniku których wystąpiła 
blokada autostrady44, przy jednoczesnym zabezpieczeniu sił i środków 
pozwalających na skuteczne reagowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 490) 

Współpraca ze służbami i podmiotami ratowniczymi (PSP Mysłowice) polegała na 
przeprowadzaniu wspólnych ćwiczeń terenowych, a także prowadzeniu szkoleń 
przez pracowników Operatora dla działających na autostradzie jednostek straży 
pożarnej. 

 

                                                      
41 5 lokalizacji: km 347+949, km357+986, km369+992, km388+300 i km 396+276. 
42 Zwanych dalej „PID”. 
43 PID w Oddziale Katowice : kat.info@gddkia.gov.pl; PID w Oddziale w Krakowie : zima.krakow@gddkia.gov.pl. 
44 Przyczyny, zasady prowadzenia akcji, przypomnienie o obowiązkach poszczególnych służb, ewentualne błędy. 
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W dniu 1 kwietnia 2004 r. Koncesjonariusz zawarł porozumienie o współpracy 
z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, w ramach którego 
SAM S.A. zobowiązała się do: 

• użyczenia Policji, do jej wyłącznego używania, budynku biurowego45 wraz 
z garażami w celu pełnienia nadzoru i kontroli ruchu drogowego na 
autostradzie na terenie Punktu Poboru Opłat46 Balice i który jest siedzibą 
Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie47; 

• wybudowania dwóch stanowisk dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym  
na terenie OUA Brzęczkowice (zrealizowano);  

• zorganizowania współpracy służb zajmujących się bieżącym utrzymaniem  
i eksploatacją autostrady z Policją. 

(dowód: akta kontroli str. 491-492) 

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

3. Wyposażenie Operatora oraz wyszkolenie pracowników 
uczestniczących działaniach ratowniczych na autostradzie  

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

Funkcję głównej bazy transportowo-technicznej pełnił OUA Brzęczkowice48,  
gdzie znajdowało się zaplecze socjalno-magazynowo-garażowe należące  
do Operatora. Pomocniczo, na potrzeby prowadzenia zimowego utrzymania 
autostrady wykorzystywany był OUA Rudno (km382+100). 

Służby Operatora dysponowały 23 pojazdami, w tym samochodami ciężarowymi 
i samochodami typu bus przeznaczonymi głównie do patrolowania i zabezpieczania 
autostrady w trakcie zdarzeń drogowych: 

• 2 pojazdami wyposażonymi w strzały świetlne, pachołki drogowe i komplet 
oznakowania (patrol); 

• 4 pojazdami z przyczepą ze strzałami świetlnymi, do stosowania w razie 
poważniejszych wypadków lub remontów; 

• 6 pojazdami transportowymi do 3,5 t oraz 10 ciężarówkami z przyczepą 
z osprzętem zapasowym49. 

Wszystkie pojazdy były oklejone folią odblaskową i kompletnie wyposażone  
w oświetlenie ostrzegawcze, a samochody patrolowe wyposażone były w substancje 
służące do neutralizowania wycieków powstałych podczas wypadków50. 

Wszystkie pojazdy były wyposażone w system łączności komórkowej i radiowej51, 
pozwalający na bieżący nasłuch i kontakt z CZA.  

(dowód: akta kontroli str. 493-494) 

                                                      
45 Budynek ten został wybudowany przez SAM S.A. i jest jego własnością. Budynek biurowy dwukondygnacyjny oraz 
parterowy budynek garaży o powierzchni użytkowej 656,90 m² i kubaturze 3204,35 m³. 
46 Zwany dalej „PPO”. 
47 Umowa użyczenia z 1 kwietnia 2004 r. zawarta pomiędzy Koncesjonariuszem a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim 
Policji na czas nieoznaczony. W dniu 1 kwietnia 2004 r. strony umowy podpisały protokół przekazania budynku Policji przy 
PPO Balice. 
48 Siedziba SAM S.A.  
49 Znaki świetlne, znaki drogowe, pachołki, separatory. 
50 Sorbent mineralny, płyn Sintan. 
51 Radio CB President Johnson II ASC. 
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3.2. Szkolenie pracowników biorących udział bądź współpracujących 
z innymi służbami w działaniach ratowniczych 

Organizacja systemu szkoleń spoczywała na Operatorze wspierającymi w praktyce 
działania ratownicze. Koncesjonariusz - zgodnie z koncesją i stosownie do 
postanowień umowy o eksploatacji i utrzymaniu52 - był odpowiedzialny za nadzór 
nad tym procesem. W ramach struktury organizacyjnej Operatora, za szkolenia 
pracowników odpowiadali bezpośrednio: 

• Zastępca Kierownika ds. Utrzymania, który prowadził szkolenia na temat 
projektów organizacji ruchu w sytuacji zdarzeń, a w trakcie akcji nadzorował 
prace patrolu, objaśniając m.in. topografię terenu autostrady; 

• Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, 
który odpowiadał za szkolenia wstępne i okresowe pracowników oraz objaśniał 
procedury bezpieczeństwa z zakresu ratownictwa drogowego, w tym 
zagadnienia pożarowe, 

• Dział Finansowo-Administracyjny, który organizował szkolenia z kierowania 
ruchem i pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 424-431) 

Obok podstawowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy53, 
przeprowadzono również instruktraż stanowiskowy polegający na praktycznym 
wprowadzeniu pracownika w zakres spoczywających na nim obowiązków.  

Pracownicy uczestniczyli corocznie w szkoleniach okresowych BHP54 prowadzonych 
przez uprawnionych specjalistów, których przedmiotem były m.in. procedury 
postępowania podczas zadrzeń drogowych, zasady pracy ze sprzętem oraz analiza 
wypadków z ubiegłego okresu.  

Ponadto, Operator skierował 41 pracowników działu technicznego55 na szkolenie 
z zakresu kierowania ruchem56 i z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W 2016 r. Operator przeprowadził dla PSP w Mysłowicach szkolenie dotyczące 
aktualizacji PDR, podczas którego zapoznano strażaków z obiektami infrastruktury 
drogowej, urządzeniami i warunkami technicznymi występującymi na autostradzie, 
zasadami bezpiecznego dojazdu i odjazdu z miejsca zdarzenia oraz zasadami 
współpracy w trakcie akcji ratowniczej z pracownikami autostrady. 

 (dowód: akta kontroli str. 496-497) 

W 2016 r. 31 pracowników administracyjnych Koncesjonariusza uczestniczyło  
w szkoleniu na temat ochrony pożarowej obiektów i instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego oraz praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 498) 

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

 

 

                                                      
52 Umowa o eksploatacji i utrzymaniu z dnia 10 grudnia 2007 r. zawarta pomiędzy SAM S.A. i VIA4 S.A 
53 Tzw. szkolenie wstępne. 
54 Tzw. szkolenie stanowiskowe. 
55 100 % zatrudnionych przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych w latach 2015-2016. 
56 Wszyscy pracujący na drodze posiadali uprawnienia do kierowania ruchem z ważnością na okres 5 lat. 
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4. Działania Operatora na rzecz zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa na autostradzie 

W myśl umowy koncesyjnej, usługi eksploatacji i utrzymania autostrady, w tym 
działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa były prowadzone przez Operatora.  

(dowód: akta kontroli str. 24) 

W okresie objętym kontrolą prowadzone były następujące kontrole zewnętrzne 
w zakresie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie: 

• GDDKiA przeprowadziła siedmiokrotnie57 kontrolę u Koncesjonariusza 
dotyczącą prawidłowości działań w wybranych sytuacjach awaryjnych oraz 
zagrażających bezpieczeństwu, zarządzania ruchem, łączności alarmowej  
i systemu gromadzenia danych o ruchu, w związku ze zdarzeniami drogowymi 
ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości; 

• Policja – prowadziła lustracje miejsca wypadków ze skutkiem śmiertelnym58; 

• Komenda Miejska PSP w Jaworznie prowadziła czynności kontrolno-
rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej59.  

Stosownie do wymogów umowy o eksploatacji i utrzymaniu autostrady, służby 
Oparatora, w ramach kontroli wewnętrznej, na bieżąco prowadziły monitoring 
działań obsługi autostrady mających na celu poprawę na niej stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 459-488) 

Zgodnie z PDR, za usuwanie z autostrady materiałów, w tym ropopochodnych, które 
zanieczyściły jezdnię i za jej oczyszczenie w celu zapewnienia przejezdności 
odpowiadał Operator. Jedynie w przypadku materiałów niebezpiecznych i substancji 
toksycznych, obowiązek ten spoczywał na PSP. W ocenie Operatora, przyjęty 
podział odpowiedzialności zapewniał sprawną i bezkonflitową realizację tych zadań. 

Procedura postępowania z odpadami została włączona do PDR, a zawarte w niej 
wytyczne odpowiadały wymogom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach60.  

(dowód: akta kontroli str. 73-75, 158) 

Kwestia usuwania z autostrady unieruchomionych pojazdów uregulowana została  
w PDR i zbiorze procedur zawartych w opracowaniu Bezpieczeństwo i Ruch61. 
Model postępowania był uzależniony od rodzaju zdarzenia drogowego: 

1. Wypadek lub kolizja 

• pojazd usuwany przez Pomoc Drogową wzywaną przez Policję62; 

• pojazd usuwany przez Pomoc Drogową63 wzywaną przez właściciela 
pojazdu;  

• pojazd usuwany przez Pomoc Drogową z bazy podmiotów umieszczonych 
na liście starosty powiatowego właściwego terytorialnie dla miejsca  
postoju uszkodzonego pojazdu64. W tym przypadku, współpraca pomiędzy 

                                                      
57 10 lutego 2015 r., 22 maja 2015 r., 15-16 września 2015 r., 9 lutego 2016 r., 15 kwietnia 2016 r., 18 maja 2016 r., 
13 września 2016 r.  
58 20 lutego 2015 r., 9 lutego 2016 r.  
59 29 listopada 2015 r. 
60 Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. 
61 Opracowanie Koncesjonariusza dotyczące bezpieczeństwa i ruchu na autostradzie A4 – zbiór procedur stanowiący 
uzupełnienie PDR. 
62 W przypadku konieczności zabezpieczenia pojazdu do działań operacyjnych policji oraz w przypadku, gdy poszkodowany  
w wypadku właściciel nie był w stanie pojąć decyzji, co zrobić z uszkodzonym pojazdem ani wezwać assistance/pomocy 
drogowej. 
63 Dowolny podmiot lub zgodnie z assistance. 
64 W przypadku gdy osoba poszkodowana nie posiada assistance i nie potrafi podjąć decyzji w sprawie, CZA przekierowuje 
rozmowę do KAP w Krakowie dysponującego ww. listą. 
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Operatorem i Policją odbywa się na zasadach dobrej praktyki, bez umowy  
w formie pisemnej; 

• pojazd usuwany przez Pomoc Drogową z listy będącej w posiadaniu CZA65,  

• pojazd usuwany na koszt właściciela66. Operator zgłasza ten fakt Policji, 
która podejmuje decyzję o jego odholowaniu. 

2. Awaria lub unieruchomienie pojazdu 

• pojazd usuwany przez Pomoc Drogową wezwaną przez właściciela,  

• pojazd usuwany przez Pomoc Drogową wezwaną przez CZA lub Policję – 
na zasadach opisanych powyżej.  

W przypadku awarii pojazdu w obrębie PPO Brzęczkowice i PPO Balice, Operator 
w celu zachowania przepustowości i płynności ruchu na autostradzie, zawarł 
stosowne porozumienia z podmiotami świadczącymi usługi pomocy drogowej67, 
które za pisemną zgodą właściciela mogły - na koszt Operatora - odholować 
unieruchomiony pojazd na najbliższy parking. 

(dowód: akta kontroli str. 137-139, 158) 

W celu efektywniejszego planowania działań, Operator podjął działania zmierzające 
do zakupu usługi dostarczania szczegółowych danych dotyczących pogody 
i prognoz meteorologicznych, które wykorzystywane mają być w trakcie sezonu 
zimowego. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie: 

� prognozy krótkoterminowej na 36 godzin, z krokiem godzinowym (aktualizacja 
co 3 godziny); 

� prognozy średnioterminowej na 8 dni (aktualizacja min. 2 razy na dobę); 
� ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych; 
� dostępu do archiwum bazy danych i wykresów pokazujących krzywe 

temperatury powietrza, nawierzchni i punktu rosy. 

Planowany termin podpisania umowy z MeteoGroup Polska Spółka z o.o. z siedzibą 
w Warszawie – listopad 2016. 

 (dowód: akta kontroli str. 450-458) 

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

5. Działania Operatora związane z zapewnieniem sprawnego 
rozładowywania korków i zatorów drogowych na autostradzie  

Monitorowanie przejezdności, identyfikacja zdarzeń drogowych i likwidacja ich 
skutków były realizowane przez służby Operatora, pod nadzorem Koncesjonariusza. 

Bieżący nadzór nad przejezdnością autostrady w terenie pełniły Patrole 
autostradowe68 oraz pracownicy utrzymania autostrady. 

Raporty o stanie autostrady były każdorazowo przekazywane do CZA, które w razie 
potrzeby inicjowało proces ratowniczy. 

                                                      
65 Dla odcinka za węzłem Murckowska km 341+640 do PPO Brzęczkowice km 351+650, gdy właściciel nie posiada assistance 
i nie potrafi podjąć decyzji lub wezwać pomocy drogowej i odmawia kontaktu z numerem 112. 
66 Właściciel pojazdu nie chce podjąć starań w kierunku usunięcia pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu. 
67 Dla PPO Balice : umowa nr 613/X/2016/DU z 28 października 2016 r., a wcześniej umowa nr 557/VIII/2015/DU z 24 sierpnia 
2015 r.; Dla PPO Brzęczkowice – umowa nr 556/VIII/2015/DU z 24 sierpnia 2015 r. 
68 Patrol ciągły, 24-godzinny polegający na objeżdzie drogi z obowiązkowym postojem co 2 godziny w ciągu dnia lub  
co 4 godziny w nocy w wyznaczonych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa miejscach, którego celem jest 
gromadzenie informacji na temat uszkodzeń jezdni lub elementów infrastruktury drogowej, warunków meteorologicznych oraz 
występowania innych przeszkód. 

Opis stanu 

faktycznego 
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W sytuacji identyfikacji zdarzenia drogowego, służby Operatora w pierwszej 
kolejności ustawiały oznakowanie świetlne i zabezpieczały miejsce wypadku,  
aż do czasu zakończenia działania służb ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 158) 

W sytuacji wystąpienia zatorów drogowych służby Operatora podejmowały 
działania69 polegające na oznakowaniu miejsca zdarzenia drogowego poprzez 
ustawienie znaków A34 Uwaga wypadek, przekierowaniu ruchu w przypadku decyzji 
dowodzącego akcją ratunkową o zamknięciu autostrady, rozładowaniu zatoru 
pasem awaryjnym przez przepuszczanie pojazdów przyblokowanych bezpośrednio 
przed miejscem zdarzenia.  

Informacje o zatorach wyświetlane są na tablicach VMS70. 

(dowód: akta kontroli str. 133, 137-140, 158) 

Koncesjonariusz podjął działania zmierzające do uruchomienia w 2017 r. I etapu 
Systemu Zarządzania Ruchem71, który pozwoli na monitorowanie sytuacji na 
autostradzie on line za pomocą monitoringu wizyjnego. Informacje o zdarzeniach 
drogowych będą przekazywane użytkownikom drogi za pomocą tablic i znaków 
zmiennej treści umieszczonych w pasie drogowym na konstrukcjach bramowych, 
jako uzupełnienienie tablic VMS. 

(dowód: akta kontroli str. 441-449) 

Informacje o utrudnieniach w ruchu były przekazywane użytkownikom autostrady 
równocześnie na kilka sposobów: 

• infolinia całodobowa - numery telefonów zamieszczone na paragonach za 
przejazd autostradą i stronie internetowej SAM S.A.; 

• za pośrednictwem CZA - kontakt na paragonie, stronach internetowych 
Koncesjonariusza i Operatora; 

• za pośrednictwem kolumn łączności alarmowej, rozlokowanych wzdłuż jezdni, 
• PID GDDKiA (Katowice i Kraków), na podstawie informacji od CZA;  
• portal społecznościowy Twitter;  
• radio RMF FM - na odcinku przebiegającym przez obszar administracyjny 

województwa śląskiego – współpraca miała charakter stały; 
• inne ogólnopolskie rozgłośnie radiowe - w zależności od skali zdarzenia; 
• aplikacja dla kierowców Yanosik;  
• przez inkasentów na PPO - w przypadku zaistnienia sytuacji mających znaczny 

wpływ na ruch drogowy. 
(dowód: akta kontroli str. 57, 158) 

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

 

 IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla 
Pana Prezesa, a drugi do akt kontroli. 
                                                      
69 Zgodnie z zapisami w PDR (pkt 5.3.), służby Operatora zabezpieczając miejsce zdarzenia, dokonują zamknięcia autostrady 
lub ograniczenia w ruchu za pomocą sprzętu technicznego będącego w ich dyspozycji, organizują akcję informacyjną 
dotyczącą utrudnień w ruchu. Jednostki Policji - gdy zaistnieje potrzeba zamknięcia autostrady - ustalą i zorganizują trasy 
objazdowe. 
70 Tablice elektroniczne zmiennej treści usytuowane w 6 lokalicacjach koncesyjnego odcinka autostrady: 1) km 341+640 kier. 
Kraków, 2) km 352+114 kier. Kraków, 3) km 368+363 kier. Katowice, 4) km 372+100 kier. Kraków, 5) km 380+205 kier. 
Katowice, 6) km 396+276 kier. Katowice. 
71 Umowa o roboty budowlane z dnia 17 października 2016 r. pomiędzy SAM S.A. z Wasko S.A.  
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli72, 
przysługuje Panu Prezesowi 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. 

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 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 29 grudnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

                                                      
72 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”. 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  

Prawo 
zgłoszenia 

zastrzeżeń 


