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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/083 – Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

Kontrolerzy 1. Jerzy Piasecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/159/2018 z dnia 10 maja 2018 r. 

2. Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/155/2018 z dnia 9 maja 2018 r. 

3. Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/163/2018 z dnia 15 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6, 1511-1512). 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, 
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice2 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Mendrok, Dyrektor Oddziału3 

 (dowód: akta kontroli str. 7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w latach 2016-2018 (I półrocze) działania 
podejmowane przez Oddział w celu zapewnienia przejezdności dróg w trakcie 
wykonywania prac remontowo-utrzymaniowych ograniczały utrudnienia w ruchu 
i umożliwiały przejezdność dróg.  

Oddział stosował procedury związane z organizacją ruchu i organizacją prac 
remontowo-utrzymaniowych minimalizujące utrudnienia. Opracowane w Oddziale 
plany działań ratowniczych5 określały procedury dotyczące zasad i organizacji tych 
działań w sytuacjach zdarzenia drogowego, które w ocenie NIK, były spójne  
i pozwalały na sprawne prowadzenie tego typu działań. Funkcjonujący w strukturach 
Oddziału Punkt Informacji Drogowej6 zapewniał wymianę informacji ze służbami 
prowadzącymi działania ratownicze, podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za 
usuwanie skutków zaistniałych zdarzeń oraz pozostałymi komórkami Oddziału  
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad7. Zdaniem NIK, pozytywnie ocenić 
należy zawarcie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Oddziału a Śląskim 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą to lata 2016-2018 (I półrocze) i okres wcześniejszy, jeżeli zaistniałe wówczas zdarzenia miały wpływ 
na kontrolowana działalność. 
2 Zwany dalej „Oddziałem”. 
3 Zwany dalej „Dyrektorem Oddziału”, który pełni funkcję od 15 maja 2018 r. Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, funkcję 
tę pełnili: Przemysław Juszczyk - od 1 czerwca 2017 r. do 15 maja 2018 r., Michała Mendrok - od 16 czerwca 2016 r. 
do 31 maja 2017 r. Od 15 maja 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. obowiązki Dyrektora Oddziału pełnił Wojciech Żurek. 
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 Zwane dalej „PDR”. 
6 Zwany dalej „PID”.  
7 Zwanej dalej „GDDKiA”.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej8, regulującego zasady 
współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach krajowych wraz ze schematem współpracy Oddziału  
z Państwową Strażą Pożarną9 i Policją. 

W trakcie prowadzonych prac remontowo-utrzymaniowych dróg krajowych Oddział 
zapewnił koordynację tych robót, uwzględniając czas i okres ich prowadzenia, co 
pozwalało na minimalizowanie utrudnień i zapewniało optymalną ich przepustowość.  

Oddział pełnił nadzór nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi prace 
remontowo-utrzymaniowe, biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia utrudnień  
w ruchu spowodowanych ich realizacją. Skutecznie egzekwował też należyte 
wykonanie umów, a w przypadkach nierzetelnej ich realizacji egzekwował 
dokonanie przez wykonawcę stosownych poprawek lub naliczał stosowne kary 
umowne. 

Oddział systematycznie monitorował przejezdność dróg oraz wykonywał pomiary 
diagnostyczne stanu ich nawierzchni. Gromadzone przez Oddział dane na temat 
czasu i miejsc prowadzenia prac remontowo-utrzymaniowych oraz tworzących się 
zatorów drogowych i innych utrudnień były rzetelne i kompletne, a Oddział zapewnił 
w różnych formach (serwis internetowy, infolinia GDDKiA, PID, tablice informacyjne 
zmiennej treści na autostradach) powszechny dostęp do tych informacji. 

Oddział nie zapewnił jednak jednolitego stosowania przez podległe mu Rejony 
postanowień Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad10 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania 
robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym11, 
dotyczących dokumentowania wprowadzenia czasowej oraz przywracania stałej 
organizacji ruchu. Ponadto stwierdzono, że w jednym przypadku zastosowano 
ograniczenie prędkości niższe od wskazanego w czasowej organizacji ruchu.  
W ocenie NIK stwierdzone nieprawidłowości nie miały negatywnych konsekwencji 
dla bezpieczeństwa ruchu oraz prowadzonych prac remontowo-utrzymaniowych  
i nie wpłynęły na powstanie dodatkowych utrudnień w ruchu drogowym.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Według stanu na I kwartał 2018 r. Oddział zarządzał 913,594 km dróg krajowych, 
w tym:  

− 150,975 km dwóch autostrad A1 i A4 (tj. pięcioma odcinkami o numerach 
A1a, A1b, A1c, A1d, A4); 

− 131,865 km trzech dróg ekspresowych (tj. sześcioma odcinkami 
o numerach: S1, S1b, S1f, S1g, S52b, S86); 

                                                      
8 Zwany dalej „KW PSP” 
9 Zwaną dalej „PSP”.  
10 Zwany dalej „Generalnym Dyrektorem”. 
11 Zwane dalej „Zarządzeniem nr 34 GDDKiA”. 
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− 630,754 km 15 pozostałych dróg krajowych (tj. 22 odcinkami o numerach: 
1, 1a, 11, 40, 42, 43, 43b, 44, 44a, 45, 46, 46f, 52, 78, 78a, 78b, 81, 86, 88, 
91c, 94, 94b).  

Ponadto, na terenie Oddziału zlokalizowany był odcinek koncesyjny autostrady A4 
o długości 23,917 km12.  

Łącznie oględzinom poddano 18,3 km (2,0%) dróg krajowych będących w zarządzie 
Oddziału, z czego autostrad – 4,5 km (0,5%), pozostałych dróg krajowych – 13,8 km 
(1,5%), a także 8,7 km autostrady A4 będącego odcinkiem koncesyjnym13. 

(dowód: akta kontroli, str. 8-9) 

Wytyczne bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na 
drogach krajowych ustalił Generalny Dyrektor w zarządzeniu nr 9 z dnia 15 marca 
2017 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności 
utrzymaniowych na drogach krajowych (obowiązywało do 18 stycznia 2018 r.),  
a następnie w Zarządzeniu Nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r.14 W wytycznych tych 
określono działania mające na celu zapewnienie stanu technicznego drogi  
i polegające na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody ruchu 
użytkowników. W dokumencie wskazano również zadania zarządcy w ramach 
bieżącego utrzymania drogi, a także w trakcie robót budowlanych. Ustalono m.in., 
że przy planowaniu terminów wykonywania robót oraz opracowywaniu organizacji 
ruchu na czas ich prowadzenia należy uwzględnić analizę ruchu, a w szczególności 
dobowy rozkład ruchu i okresy, w których występuje zwiększony ruch sezonowy lub 
weekendowy. Wskazano, aby prace związane z utrzymaniem i prowadzeniem robót, 
których wykonanie w sposób szczególny wpływa na trudnienia w ruchu,  
a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego 
natężenia, były wykonywane w tych porach, w szczególności w nocy. Zalecono, by 
w porze nocnej wykonywano takie prace, jak: mechaniczne zamiatanie nawierzchni 
jezdni, wyminę barier (w szczególności w pasach rozdziału dróg klasy A i S)15, 
regulacje studzienek i innych elementów dróg na jezdni dwupasmowej w terenach 
zabudowanych, koszenie traw w pasach rozdziału, malowanie nawierzchni  
w terenach zabudowanych, prace, których organizacja ruchu przewiduje 
zmniejszenie liczby pasów ruchu na drogach o średnim dobowym ruchu16 
przekraczającym 20 000 pojazdów na dobę oraz inne prace, których wykonywanie  
w porze dziennej związane byłoby z utrudnieniami w ruchu pojazdów. Ponadto 
ustalono, że za wyjątkiem zdarzeń awaryjnych, nieprawidłowości na drodze powinny 
być usunięte nie później niż w ciągu 48 godzin dla dróg klasy A i S oraz w ciągu 120 
godzin dla dróg klasy GP i G od momentu ich stwierdzenia na drogach17.  

                                                      
12 Koncesjonariusz: Stalexport Autostrada Małopolska S.A..  
13 Oględziny na tym odcinku przeprowadzono w dwóch kierunkach autostrady. 
14 Zwane dalej „Zarządzeniem nr 7 GDDKiA”.  
15 Klasy dróg określone według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), w którym 
klasy dróg oznaczono symbolami: A – autostrady, S- drogi ekspresowe, GP – drogi główne ruchu przyspieszonego, G – drogi 
główne.  
16 Zwanym dalej „SDR”. 
17 Poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wytycznych 
bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych, w którym zapisano, że w trakcie 
robót budowlanych w pasie drogowym należy w szczególności podejmować działania minimalizujące utrudnienia dla ruchu 
drogowego, a roboty te powinny być realizowane w możliwie najkrótszym czasie (wielozmianowo) i na możliwie najkrótszych 
odcinkach. Przy planowaniu terminów wykonywania robót utrzymaniowych oraz opracowywaniu organizacji ruchu zalecono, 
że na czas ich prowadzenia należy uwzględnić: analizę ruchu, w szczególności dobowy rozkład ruchu oraz okresy, w których 
występował zwiększony ruch sezonowy lub weekendowy. Polecano również, aby prace, których wykonanie w sposób 
szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu, a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego 
natężenia, były wykonywane w tych porach, w szczególności w porze nocnej.  
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(dowód: akta kontroli, str. 10-73) 

Szczegółowe wymagania, do stosowania których zostali zobowiązani wykonawcy 
prac związanych z utrzymaniem i prowadzeniem robót na drogach krajowych 
zarządzanych przez Oddział, zostały określone w zawartych umowach18, 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia19, w części: Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych20. Zawarte w STWiORB 
wymagania dotyczące: wykonania i odbioru prac związanych z koszeniem 
i wygrabianiem traw, ustawiania lub wymiany elementów ekranów akustycznych, 
wykonania i odbioru oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych odnosiły się 
m.in.: do materiałów, stosowanych do wykonywania poszczególnych prac, sprzętu 
i transportu możliwego do wykorzystania, zasad wykonania prac oraz zasad 
technicznej kontroli jakości wykonywanych prac21. W specyfikacji wskazano również 
zasady obmiaru robót (w tym jednostki obmiarowe), zasady odbioru robót, ustalenia 
dotyczące płatności, przepisy związane z ww. pracami oraz ustalone okresy 
gwarancji. Realizację zadań w zakresie prac utrzymaniowych i remontowych 
opisano w pkt 2 wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli, str. 1185-1508) 

Katalogi typowych schematów oznakowania robót oraz schematów pomiarów 
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym zostały wprowadzone 
Zarządzeniem nr 34 GDDKiA. W celu zapewnienia efektywności ruchu 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzono katalog 86 schematów 
oznakowania dla poszczególnych rodzajów prac remontowo-utrzymaniowych, 
18 schematów oznakowania pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie 
drogowym oraz tablice: wcześnie ostrzegające, kierujące pieszych oraz do redukcji 
pasów. Przy wprowadzaniu organizacji ruchu zalecono, aby „Każdorazowo (…) brać 
pod uwagę ograniczenia do minimum okresu obowiązywania czasowej organizacji 
ruchu mając na względzie, w szczególności: charakter prac, klasę drogi, natężenie 
ruchu, obszar zajęty w wyniku robót, okresy świąteczne, porę nocną, inne okresy 
wzmożonego ruchu”, a w celu minimalizacji utrudnień w ruchu podczas 
wykonywania robót na drodze ustalono ograniczenia prędkości do 80 km/h dla dróg 
krajowych i autostrad z dopuszczeniem możliwości zastosowania ograniczeń 
prędkości do 60 km/h na odcinkach przewiązek i wyjazdów z budowy. Działania 
Oddziału w zakresie usprawnienia ruchu kołowego opisano w pkt 4 wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli, str. 62-82) 

Zagadnienia związane z rozładowaniem zatorów drogowych regulowały, w okresie 
objętym kontrolą, dwie procedury odstąpienia i przywrócenia poboru opłat 
za przejazd autostradą lub jej odcinkiem wprowadzone przez Generalnego 
Dyrektora, tj.:  

− procedura z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca podjęcia działań w sytuacji 
zagrożenia spiętrzeniem pojazdów na punktach poboru opłat (wjazdowych 
i wyjazdowych)22, którą wprowadzono do stosowania w takich sytuacjach 
przez operatora PID Oddziału (upoważnionego przez Dyrektora Oddziału) 
dwóch komunikatów na tablicach zmiennej treści23, przy czym zobowiązano 

                                                      
18 Dotyczy umów opisanych w pkt 2 wystąpienia.  
19 Zwanej dalej „SIWZ”.  
20 Zwanymi dalej „STWiORB”.  
21 Również w czasie ich wykonywania. 
22 Przekazana przez Generalnego Dyrektora pismem GDDKiA-DZR-WSZ-mk-/401/200/14 z dnia 31 lipca 2014 r.  
23 Przed wyjazdem z odcinka płatnego komunikat: „OPŁATA MANUALNA NA WSZYSTKICH BRAMKACH”, a przed wjazdem 
na odcinek objęty opłatą komunikat: „BRAMKI VIATOLL DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH”. 
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także PID do informowania uczestników ruchu autostradowego o wystąpieniu 
długotrwałych spiętrzeń ruchu oraz możliwych (zalecanych) objazdach 
poszczególnych odcinków A2 i A4 innymi drogami krajowymi;  

− procedura odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą 
lub jej odcinkiem, przyjęta zarządzeniem Nr 27 z dnia 9 sierpnia 2017 r. 24  

Działania Oddziału w zakresie zwiększenia przepustowości punktów poboru opłat 
opisano w pkt 4.4. wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli, str. 55-58, 820-830) 

1.2. Zasady i organizację prowadzenia działań ratowniczych na odcinkach autostrad 
i dróg ekspresowych zarządzanych przez Oddział zostały ustalone w planach 
działań ratowniczych25. Tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji PDR 
oraz zadania realizowane przez komórki organizacyjne GDDKiA w zakresie 
przedsięwzięć wynikających z przygotowania tego dokumentu określił Generalny 
Dyrektor w Zarządzeniu Nr 27 z dnia 31 maja 2013 r.26 Objęte badaniem PDR27 
zostały opracowane przez Oddział zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku nr 2 
do ww. zarządzenia. Celem ich opracowania było zapewnienie na zarządzanej sieci 
dróg krajowych szybkiego i sprawnego systemu alarmowania w sytuacjach zajścia 
zdarzenia drogowego, pożaru, katastrofy lub też innego miejscowego zdarzenia, 
skrócenia czasu dojazdu jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia, szybkiego 
i pełnego udzielenia pomocy poszkodowanym oraz stworzenie warunków 
organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego współdziałania służb zarządcy drogi 
z podmiotami ratowniczymi. W części operacyjnej PDR przewidywały m.in. 
procedury przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu drogowym przez służby 
zarządzającego i alarmowania służb ratowniczych28, procedury informowania innych 
podmiotów29, schemat przepływu informacji, dane teleadresowe podmiotów 
biorących udział w akcji ratowniczej, zakres współpracy zarządcy drogi ze służbami 
ratowniczymi i podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej. Plany określały 
zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych m.in. w zakresie: kierowania 
działaniami ratowniczymi, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zmiany organizacji 
ruchu, zapewnienia specjalistycznego sprzętu ratowniczego, organizacji stanowiska 
koordynacji działań ratowniczych oraz utylizacji odpadów i sposobu postępowania 
ze zwierzętami biorącymi udział w zdarzeniu30. W innych częściach planów31 
zamieszczono opis rozwiązań technicznych określających warunki bezpieczeństwa, 
w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze, tj. m.in.: podstawowe 

                                                      
24 Poprzedzało je Zarządzenie Generalnego Dyrektora Nr 47 z 17 lipca 2017 r. w sprawie procedury odstąpienia od poboru 
opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem.  
25 Zwanych dalej „PDR” lub „planami”.  
26 Zarządzenie w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego 
Dyrektora (zwane dalej „Zarządzeniem nr 27 GDDKiA”), ze zmianami określonymi w Zarządzeniu nr 44 GDDKiA z dnia 26 
września 2014 r..  
27 Analizie poddano następujące plany działań ratowniczych: [1] PDR dla autostrady A4 od km 281+686 (granica 
woj  opolskiego i śląskiego) do km 312+360 (PPO Żernica), opracowany 15 kwietnia 2016 r., [2] PDR dla odcinków drogi 
krajowej: S1f od km 0+000 do km 33+829, DK1f od km 33+829 do km 36+758, DK1f od km 44+972 do km 45+670, S1g od km 
0+000 do km 11+286 opracowany 31 lipca 2017 r., [3] PDR dla odcinka drogi ekspresowej S52 od km 0+000 do km 33+900, 
opracowany 31 lipca 2017 r., [4] PDR dla odcinka drogi ekspresowej S1 od km 529+729 do km 565+065, opracowany 
27 czerwca 2016 r.  
28 Tj. Państwową Straż Pożarną, Policję, Ratownictwo Medyczne i inne służby.  
29Tj. Grupę Monitorowania Zagrożeń, Koordynatora Zespołu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, media (zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami).  
30 W przypadku płatnego odcinka autostrady A4 w PDR zapisano, że za usunięcie z jezdni (pobocza) zagrożeń powstałych 
w wyniku zdarzeń drogowych innych niż materiały niebezpieczne odpowiada zarządca A4. Kosztami działań w zakresie 
ich utylizacji administrator autostrady obciąża sprawcę zdarzenia. Za usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt 
i ich szczątek leżących w pasie drogowym oraz transport do zakładu utylizacji, który posiada zezwolenie na odbiór 
i unieszkodliwienie ww. odpadów odpowiada uprawniony podmiot, z którym administrator autostrady posiada zawartą umowę.  
31 W części budowlano-technicznej oraz w części graficznej PDR. 
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parametry drogi i obiektów inżynierskich, wykaz lokalizacji elementów ochrony 
przeciwpożarowej32, lokalizację wjazdów, przejazdów awaryjnych i barier łatwo 
rozbieralnych oraz lokalizację miejsc i elementów utrudniających akcję ratowniczą33, 
W PDR zamieszczono również tabele kompetencji i zadań podmiotów 
zaangażowanych w działania ratownicze (w tym w zakresie usuwania przez PSP  
z jezdni plam oleju i innych przedmiotów lub substancji zagrażających 
bezpieczeństwu), a także schematy zamknięcia fragmentów drogi, trasy objazdów 
dla pojazdów w czasie tymczasowego jej zamknięcia, procedurę wjazdów  
i wyjazdów służb ratowniczych i uprzywilejowanych. W przypadku płatnego odcinka 
autostrady A4, częścią składową PDR były również instrukcje demontażu barier 
szybko rozbieralnych na przejazdach awaryjnych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 213-250) 

PDR dla płatnego odcinka autostrady A4 został uzgodniony z Komendantem 
Wojewódzkim Policji34 i KW PSP, tj. podmiotami wskazanymi w § 98 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych35. W kwestii 
uzgodnień PDR dla odcinków dróg ekspresowych KWP i KW PSP poinformowali 
Oddział, że przesłane plany nie obejmują odcinków płatnych autostrad i wobec tego 
nie podlegają uzgodnieniu w trybie określonym w ww. rozporządzeniu36. W 2018 r. 
Oddział ponownie zwrócił się do KWP z wnioskiem o uzgodnienie ww. planów37. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Oddział nie otrzymał odpowiedzi 
na swój wniosek.  

(dowód: akta kontroli, str. 963-973) 

Zbieranie, gromadzenie i przekazywanie informacji o warunkach ruchu na drogach 
krajowych zarządzanych przez Oddział należało do Punktu Informacji Drogowej38. 
Zasady prowadzenia i obsługi PID zostały ustalone przez Dyrektora Oddziału 
w Regulaminie określonym w Zarządzeniu Nr 8 z dnia 24 lutego 2015 r.39 Regulamin 
określał zasady prowadzenia PID również w przypadku występowania utrudnień 
spowodowanych wypadkiem drogowym i innymi zdarzeniami oraz w przypadku 
występowania utrudnień na drogach w okresie prowadzenia robót drogowych. 
Informacje dotyczące sytuacji drogowej, interwencji i zdarzeń drogowych były 
odnotowywane przez pracowników PID w dziennikach dyżurów. Zastępca Dyrektora 
Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami40 poinformował, że w związku 
z wejściem w życie Zrządzenia nr 17 GDDKiA opracowano projekt Zarządzenia 
Dyrektora Oddziału w sprawie organizacji PID oraz zasad gromadzenia 
i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych, który obecnie 
podlega konsultacjom między komórkami organizacyjnymi Oddziału.  

(dowód: akta kontroli, str. 141-212) 

                                                      
32 Hydranty, miejsca czerpania wody, cieki wodne i zbiorniki. 
33M.in. linie napowietrzne, bramownice, sygnalizacja świetlna. 
34 Zwany dalej „KWP”.  
35 Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm., zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie autostrad”. 
36 Pismo KWP nr Rd-II-5321-212/328/17 z dnia 7 marca 2017 r. oraz pismo KW PSP nr WR.077.23.1.2017.MG z dnia 
18 października 2017 r.  
37 Pismem nr O.KA.Z-5.4202.2.2018 z dnia 5 marca 2018 r.  
38 Zwany dalej „PID”, prowadzony przez komórkę organizacyjną Oddziału - Wydział Dróg i Sieci Drogowej.  
39 W sprawie wprowadzenia regulaminu zasad prowadzenia i obsługi PID. Regulamin został ustalony na podstawie § 7 ust. 2 
zarządzenia Nr 55 Generalnego Dyrektora z 8 października 2008 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia 
i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Nowe uregulowania w tej sprawie zostały określone 
przez Generalnego Dyrektora w Zarządzeniu Nr 17 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  
40 Zwany dalej „Zastępcą Dyrektora Oddziału”.  
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Badanie 20, wybranych losowo, zdarzeń drogowych41, do których doszło na drogach 
zarządzanych przez Oddział w okresie objętym kontrolą wykazało m.in., że: 

− o zdarzeniach objętych badaniem PID w Oddziale był informowany: 
w jedenastu przypadkach przez Policję, w pięciu przypadkach przez PSP,  
a w czterech przez pracownika GDDKiA;  

− w każdym przypadku, który miał miejsce na autostradzie, w interwencji 
na miejscu zdarzenia brał udział patrol autostradowy; 

− rozwiązania, które wprowadzono dla użytkowników drogi w czasie trwania 
utrudnień polegały na: udostępnieniu jednego/dwóch pasów ruchu (w 12. 
przypadkach), wyznaczeniu objazdów (w pięciu przypadkach), 
udostępnieniu pasa awaryjnego (w trzech przypadkach); 

− przekazanie informacji mailowej o zaistnieniu zdarzenia do PID w centrali 
GDDKiA42 następowało przeciętnie w ciągu 9,7 minuty, a w jednym 
przypadku po 42 minutach od momentu uzyskania przez Oddział informacji 
o zdarzeniu, przy czym zdarzenie to nie miało zasadniczego wpływu na 
przepustowość drogi43; 

− czas trwania utrudnień w grupie badanych zdarzeń wynosił od 18 do 543 
minut.  

(dowód: akta kontroli, str. 83-140) 

1.3. Oddział nie dysponował elektronicznym systemem służącym zarządzaniu ruchem, 
który gromadziłyby dane możliwe potencjalnie do wykorzystania na etapie 
planowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem lub remontami. W Oddziale 
funkcjonował system służący zarządzaniu ruchem oparty na skoordynowanych 
tablicach zmiennej treści VMS, który pozwalał informować kierowców o sytuacjach 
mających miejsce na autostradzie i mogących mieć wpływ na przejezdność bądź 
powstawanie zatorów drogowych. Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że system 
nie gromadzi danych mogących służyć podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącego 
utrzymania. Ponadto poinformował, że w Oddziale realizowany jest projekt „ Krajowy 
System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T I etap”. Według wyjaśnień, 
projekt, który obecnie znajduje się w fazie przetargu, zakłada budowę i wdrożenie 
jednolitego, zintegrowanego inteligentnego systemu teleinformatycznego 
umożliwiającego uruchomienie usług ITS (inteligentne systemy transportowe) dla 
kierowców i GDDKiA.  

(dowód: akta kontroli, str. 251-252, 974) 

1.4. Z informacji pozyskanych od KWP w Katowicach wynika, że w latach 2016-2018 (do 
18 maja) Policja poinformowała Oddział o jednym przypadku nieprawidłowości  
w zakresie utrzymania dróg krajowych, zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym i utrudniającej ten ruch, stwierdzonej w trakcie działań prowadzonych na 
drogach. Zdarzenie dotyczyło rozlanej substancji ropopochodnej, za usunięcie 
których odpowiadała PSP.  

KW PSP przekazał, że w ww. okresie jednostki organizacyjne PSP z województwa 
śląskiego informowały Oddział o 173 przypadkach nieprawidłowości w zakresie 
                                                      
41 Zdarzenia wybrane z dzienników dyżurów, prowadzonych elektronicznie w PID Oddziału, w latach 2016-2018 (do 30 maja). 
Obejmowały: dziewięć wypadków, osiem kolizji i trzy utrudnienia drogowe.  
42 Do czego Oddział był zobowiązany na podstawie Zarządzenia nr 17 GDDKiA z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji 
PID oraz zasad i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych, a poprzednio Zarządzenia nr 55 
GDDKiA z 8 października 2008 w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu 
na drogach krajowych. 
43 Do zdarzenia doszło o godz. 23.58, przy czym informację do centrali GDDKiA dyspozytor PID przekazał po uzyskaniu pełnej 
informacji o zdarzeniu od patrolu autostradowego. W wyniku zdarzenia jeden pas został zablokowany, a ruch był prowadzony 
dwoma pozostałymi pasami. Utrudnienia usunięto o godz. 2.10. 
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utrzymania dróg, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu bądź utrudniających ten 
ruch. W 140 przypadkach przyczyną utrudnień zgłaszanych przez PSP były: plamy 
oleju, płynów eksploatacyjnych, substancji ropopochodnej, natomiast w pozostałych 
33 przypadkach utrudnienia stanowiły: zablokowana droga, uszkodzona 
infrastruktura drogowa, pozostałości pokolizyjne/powypadkowe, uszkodzone bariery 
dźwiękochłonne, pochylone drzewo, martwe zwierzę i uszkodzona opona (usunięte 
na pobocze). Według przekazanych informacji, w ośmiu przypadkach - 
przedstawiciel Oddziału odmówił przyjazdu, a w 52. - nie przybył na miejsce 
zdarzenia do czasu zakończenia działań przez PSP.  

Zastępca KW PSP wyjaśnił, że przekazane informacje, dotyczące reakcji 
przedstawiciela zarządcy, mogą być niepełne, ze względu na ograniczenia 
wynikające z funkcjonalności systemu informatycznego do ewidencji zdarzeń 
wykorzystywanego w jednostkach organizacyjnych PSP (dane w tym zakresie są 
ujmowane jedynie w polu informacji dodatkowych). Mając na względzie liczbę 
zdarzeń występujących na drogach województwa śląskiego (w ww. okresie PSP 
odnotowała 5 041 zdarzeń) Zastępca KW PSP pozytywnie ocenił współpracę 
z Oddziałem. Jako główne przyczyny problemów, odnotowanych w tym zakresie 
przez PSP, wskazał:  

1. ośmiogodzinny system pracy pracowników rejonów i obwodów Oddziału44; 

2. brak możliwości wykorzystania, w trybie natychmiastowym, sprzętu 
skierowanego przez Oddział na miejsce zdarzenia w celu wsparcia działań 
ratowniczych, ponieważ w większości przypadków jest on użyczany, wraz  
z obsługą, przez firmy zewnętrzne, na podstawie zawartych umów;  

3. niepodejmowanie działań przez pracowników Oddziału lub firm 
świadczących usługi na rzecz zarządcy drogi w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia chemicznego (do momentu stwierdzenia braku zagrożenia dla 
zdrowia/życia ludzkiego działania prowadzą strażacy PSP);  

4. niewłaściwy przepływ informacji pomiędzy dyżurnymi stanowisk kierowania 
PSP i pracownikami PID.  

Do działań podejmowanych wspólnie z Oddziałem w celu usprawnienia współpracy 
i wyeliminowania ww. problemów KW PSP zaliczył: utrzymywanie przez Oddział 
grup interwencyjnych i patroli autostradowych, wyznaczenie do wzajemnego 
powiadamiania o występujących zagrożeniach oraz do koordynowania wspólnych 
działań PID (funkcjonującego w strukturach Oddziału) oraz stanowisk kierowania  
(w PSP), organizowanie wspólnych szkoleń i spotkań oraz ustalenie  
i doprecyzowanie zasad współpracy w formie Porozumienia zawartego 9 marca 
2018 r. pomiędzy Dyrektorem Oddziału a KW PSP.  

(dowód: akta kontroli, str. 261-278) 

Odnosząc się do informacji przekazanych przez KWP i KW PSP, Zastępca 
Dyrektora Oddziału zwrócił uwagę m.in. na obowiązujące przepisy prawa, w oparciu 
o które prowadzone są działania ratownicze na miejscu zdarzenia, i które 
systematyzują obowiązki służb oraz przedstawicieli zarządcy drogi w odniesieniu do 
zdarzeń drogowych. Poinformował również o zawarciu ww. Porozumienia w sprawie 
współpracy jednostek PSP województwa śląskiego i Oddziału w zakresie 
współdziałania podczas zdarzeń drogowych. Wskazując na schematy 
postępowania, ustalone pomiędzy Oddziałem, Policją i PSP, Zastępca Dyrektora 
Oddziału wyjaśnił m.in., że: „Z uwagi, iż cała struktura Oddziału GDDKiA,  
z wyłączeniem PID, pracuje w systemie 8 godzinnym od poniedziałku do piątku, 
                                                      
44 Po godzinach pracy wyznaczone osoby pełnią dyżur domowy. 
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czynny udział pracowników zarządcy w zdarzeniach drogowych uzależniony jest od 
skali zdarzenia, rodzaju utrudnień i czasu ich powstania. W przypadku, gdy po 
działaniach ratowniczych uszkodzona infrastruktura lub pozostałości po zdarzeniu 
nie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym informację o zakończeniu działań 
służb przyjmuje Dyżurny PID a takie zgłoszenie uznaje się za skuteczne pod kątem 
odbioru pasa drogowego. Dyżurny PID, w przypadku pozostałości odpadów po 
zdarzeniu drogowym bądź uszkodzeń w infrastrukturze, przekazuje informację  
o zakończeniu działań do właściwego Kierownika Służby Liniowej, a ten podczas 
objazdu dróg inwentaryzuje miejsce zdarzenia pod kątem uszkodzeń powstałych  
w jego wyniku. W przypadku zdarzeń o dużej skali, powodujących długotrwałe 
utrudnienia, wpływające na brak przejezdności lub uszkodzenie infrastruktury 
powodujące zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego, każdy z Rejonów 
posiada podpisane umowy z podmiotami zewnętrznymi, z których w trybie 
awaryjnym dysponowane są tzw. „grupy interwencyjne”. Umowy określają czas 
reakcji takich grup, który w zależności od Rejonu waha się od 1 do 2 godzin”. 

Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował również, że w okresie objętym kontrolą 
Oddział nie odnotował skarg ze strony jednostek Policji bądź PSP na realizację 
przez Oddział obowiązków zarządcy drogi, dotyczących współdziałania podczas 
zdarzeń drogowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 279-281) 

 

Zasady współpracy Oddziału i jednostek organizacyjnych PSP województwa 
śląskiego w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zostały określone 
w Porozumieniu zawartym 9 marca 2018 r. pomiędzy Dyrektorem Oddziału 
a KW PSP. Ustalony w nim zakres współpracy obejmował w szczególności: 

1) wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji na drogach ze szczególnym 
uwzględnieniem: przejezdności, stanu technicznego dróg krajowych oraz 
lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych;  

2) wymianę informacji o zaistniałych zdarzeniach drogowych oraz innych 
utrudnieniach w ruchu;  

3) współdziałanie podczas działań na drogach, podejmowanych w wyniku 
zaistnienia zdarzeń drogowych w ramach uprawnień przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa;  

4) podejmowanie działań mających na celu eliminowanie czynników 
wpływających na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego;  

5) nieodpłatną wymianę posiadanych danych dotyczących stanu 
bezpieczeństwa drogowego;  

6) współdziałanie w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratunkowych związanych 
z występującymi zdarzeniami drogowymi;  

7) wymianę informacji przy organizowaniu przejazdów kolumn PSP po 
drogach krajowych  

8) współpracę przy uzgadnianiu PDR dla poszczególnych odcinków dróg 
krajowych.  
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Szczególne zasady i warunki współpracy określono w „Schemacie współpracy  
z PSP i Policją podczas zdarzeń na drogach publicznych”, który, wraz z graficznym 
układem procedur, stanowił załącznik nr 1 do Porozumienia.  

 (dowód: akta kontroli, str. 282-286) 

Oddział opracowywał i stosował procedury, związane z organizacją prac 
remontowych i utrzymaniowych oraz organizacją ruchu, zapewniające przejezdność 
dróg i minimalizowanie utrudnień w ruchu. Funkcjonujący w strukturach Oddziału 
PID zbierał i gromadził informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych 
zarządzanych przez Oddział, a także zapewniał sprawną ich wymianę ze służbami 
prowadzącymi działania ratownicze, podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za 
usuwanie skutków zaistniałych zdarzeń oraz pozostałymi komórkami GDDKiA. 
Opracowane w Oddziale PDR określały procedury dotyczące zasad i organizacji 
działań ratowniczych w sytuacjach zdarzenia drogowego, zapewniające system 
alarmowania, skrócenie czasu dojazdu jednostek ratowniczych i możliwość 
szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym oraz współdziałanie zarządcy drogi 
ze służbami ratowniczymi i innymi podmiotami biorącymi udział w tego typu 
działaniach. Pozytywnie ocenić należy również porozumienie zawarte pomiędzy 
Dyrektorem Oddziału a KW PSP, regulujące zasady współpracy i współdziałania 
Oddziału i służb ratowniczych podczas zdarzeń drogowych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych wraz ze schematem 
współpracy Oddziału z PSP i Policją. 

2. Realizacja zadań w zakresie organizacji prac utrzymaniowych i remontowych 

2.1. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą Oddział zawarł odpowiednio 
dziewięć, dziesięć i jedną umowę na realizację zadań remontowo–
utrzymaniowych45. 

(dowód: akta kontroli, str. 287) 

Analiza 10 zadań remontowo–utrzymaniowych objętych ośmioma umowami 
wykazała46, że w siedmiu zawartych umowach z wykonawcami oraz dokumentacji 

                                                      
45  W 2016 r. zawarto dziewięć umów, z czego cztery długoletnie (na okres od 24 do 36 miesięcy) oraz pięć na wykonanie 
zadań jednostkowych, na łączną wartość: 51 995,7 tys. zł. W 2017 r. zawarto 10 umów, z czego siedem długoletnich (na okres 
od 18 do 48 miesięcy) oraz trzy na jednostkowe zadania na łączną wartość: 155 218,8 tys. zł. W 2018 r. zawarto jedną umowę 
długoletnią (na okres 48 miesięcy) o wartości1 907,6 tys. zł. W wyniku realizacji ww. umów łącznie zlecono 2 142 zadań z tego 
2 134 realizowano w ramach umów długoletnich. 
46 Rejon Wysoki Brzeg - dotyczy czterech zadań: 

[1] Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 na odcinku od km 35+064 do km 40+812,  

[2] Modernizacja oświetlenia drogowego na autostradzie A-4 w obrębie węzła Mikołowska w Katowicach,  

[3] Remont nawierzchni drogi krajowej nr 81 na odcinku od km 11+500 do km 14+300 jezdnia lewa realizowanych w ramach 
umowy nr O/KA.D-3.241.Z-15.86.2015/2016 z dnia 25 marca 2016 r. , 

[4] Remont nawierzchni drogi ekspresowej S-1 wg wykazu na odcinku m. Sosnowiec km 546+882 544+593, jezdnia lewa 
realizowanego w ramach umowy nr O.KA.D-3.2412.29.2017 z 14 września 2017 r.  

Rejon Lubliniec – dotyczy zadania: Remont nawierzchni na DK-43 w km od 44+642 do 47+000 oraz 47+188 do 48+300 
w Kłobucku realizowanego w ramach umowy nr O/KA.D-3.2412.9.2017 z 4 lipca 2017 r. ; 

Rejon Częstochowa – dotyczy zadania: Remont nawierzchni bitumicznych asfaltowych w ilości: 6 tys. m2 DK-46 km 240+240-
205+240 m. Przymiłowice-m. Zrębice; 16 tys. m2 DK-46f km 201+050 - 203+650 m. Olsztyn - m. Przymiłowice wykonywanego 
w ramach umowy nr O.KA.D-3.2412.12.2017 z 4 lipca 2017 r.;  

Rejon Zawiercie – dotyczy zadania: Remonty nawierzchni, likwidacja przełomów i remonty cząstkowe na DK46 wykonywanego 
w ramach umowy nr O/KA.D-3.241.Z-16.92.2015/2016 z 22 lutego 2016 r.  

W przypadku umów na wykonanie zadań jednostkowych – dotyczy trzech nw. zadań:  

[1] Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu autostrady A-4, 
km 318+340 (jezdnia prawa) oraz km 318+360 (jezdnia lewa) w m. Zabrze realizowanego w ramach umowy nr O/KA.D-
3.241.Z-4.32.2016 z 22 czerwca 2016 r.  

[2] Modernizacja (remont) infrastruktury oświetleniowej węzła "Podwarpie" będącego skrzyżowaniem dróg krajowych DK-1 
i DK-86 w m. Siewierz realizowanego w ramach umowy O/KA.D-3.241.Z-1.12.2016 z 14 kwietnia 2016 r.; 
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przetargowej nie określono dokładnych terminów i przedziałów godzinowych 
przewidzianych na wykonywanie prac w danym miejscu drogi oraz godzin, w których 
prace takie nie powinny być wykonywane, z uwagi na wzmożone natężenie ruchu 
drogowego. We wszystkich analizowanych przypadkach, w umowach zawarto 
zapisy dotyczące zasad organizacji robót w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla korzystających z dróg. W jednym przypadku, dotyczącym wymiany urządzeń 
dylatacyjnych oraz wymiany i rektyfikacji łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu 
autostrady A4, km 318+ 340 (jezdnia lewa), w umowie zawarto sankcje w postaci 
kary umownej w wysokości 10 000 zł w przypadku wystąpienia utrudnień w okresie 
od 15 do 31 lipca 2016 r.47, w pozostałych siedmiu przypadkach umowy nie 
wskazywały sankcji w przypadku wykonywania prac w innych godzinach niż 
wyznaczone przez zamawiającego lub uzgodnione z zamawiającym. 

(dowód: akta kontroli, str. 288, 312-614) 

W ocenie Zastępcy Dyrektora Oddziału „zapisy w umowach na roboty remontowo-
utrzymaniowe pozwalają Oddziałowi GDDKiA realizować ustawowe obowiązki 
w sposób minimalizujący utrudnienia dla użytkowników dróg. Korelacja zapisów 
umownych z wdrożonymi procedurami daje nam, jako zarządcy drogi sprawne 
narzędzie do reagowania w każdej, potencjalnie mogącej zaistnieć, niekorzystnej 
sytuacji drogowej”. 

(dowód: akta kontroli, str. 703) 

2.2. W siedmiu przypadkach rozpoczęcie prac remontowo–utrzymaniowych odbywało się 
w terminach i godzinach uzgodnionych w formie pisemnej pomiędzy zleceniodawcą 
(właściwym Rejonem Oddziału) a wykonawcą. Natomiast w trzech pozostałych 
przypadkach48, termin rozpoczęcia prac remontowo-utrzymaniowych wskazano  
w zawartych umowach z wykonawcami. Dokładne godziny utrudnień w ruchu 
drogowym na remontowanych odcinkach wskazano w zgłoszeniach o wprowadzeniu 
zmiany organizacji ruchu na tych odcinkach. Przekazanie i odbiór pasa drogowego 
oraz koordynowanie prac w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów należało 
do obowiązków kierowników służby liniowej.   

 (dowód: akta kontroli, str. 312-614, 709-775, 1106-1137) 

2.3. Przesłankami mającymi wpływ na planowanie i organizację remontów dróg były 
wyniki: Diagnostyki Stanu Nawierzchni49, otrzymane przez Oddział decyzje 
administracyjne lub ekspertyzy techniczne oraz dane z Generalnego Pomiaru 
Ruchu50. Ostatni GPR miał miejsce w 2015 r. Pomiarem objęto sieć dróg krajowych 
zarządzanych przez Oddział o łącznej długości 18 002 km, podzielonych na 1 952 
odcinki pomiarowe. Natomiast w okresie objętym kontrolą Oddział zlecał 
przeprowadzenie DSN, która wynikała z corocznych wytycznych GDDKiA. Według 
raportów DSN o stanie technicznym dróg krajowych na koniec 2015 r., 2016 r. 
i 2017 r., stan dróg zarządzanych przez Oddział przedstawiał się następująco: 

− stan pożądany występował odpowiednio na 53,4% (719,827 km), 45,2% 
(607,372 km) i 49,9% (670,223 km) dróg; 

                                                                                                                                       
[3] Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów 
osuwiskowych realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi krajowej 
nr 1 zlokalizowanym na granicy gminy Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz realizowanego w ramach umowy O/KA.D-
3.2412.43.2017 z 31 sierpnia 2017 r. 
47 Tj. w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży. 
48 Dotyczy umów jednostkowych. 
49 Dalej zwany „DSN”. 
50 Dalej zwany „GPR”. 



 

13 

− stan ostrzegawczy odpowiednio na 31,1% (418,081 km), 41,1% (552,582 
km) i 37,8% (508,307 km) dróg;  

− stan krytyczny dotyczył odpowiednio na 14,8% (199,081 km, 13,6% 
(182,723 km) i 12,3% (165,098 km) dróg.  

(dowód: akta kontroli, str. 288-311, 615-675, 819) 

Wyniki oględzin pięciu odcinków dróg, nadzorowanych przez Oddział, na których 
prowadzono prace remontowo–utrzymaniowe51 oraz odcinka koncesyjnego 
autostrady A452 wykazały, iż w trakcie prowadzonych prac nie występowały 
utrudnienia w ruchu. System kamer monitorujących zainstalowanych na odcinkach 
dróg nadzorowanych przez Oddział nie obejmował miejsc poddanych oględzinom.  

(dowód: akta kontroli, str. 676-696) 

Oddział realizował zadania związane z organizacją prac remontowo-
utrzymaniowych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
regulacjami wewnętrznymi GDDKiA i umowami zawartymi z wykonawcami. Ze 
zbadanej dokumentacji tych prac wynika również, że planując ich realizację Oddział 
wykorzystywał dane uzyskane w trakcie corocznych kampanii pomiarowych DSN  
i wyniki GPR, a także zapewniał – poprzez stosowne zapisy umowne - organizację 
robót, uwzględniającą konieczność minimalizacji negatywnego wpływu tych prac na 
przepustowość dróg krajowych. Należy jednak zauważyć, że w siedmiu na dziesięć 
zbadanych umów zawartych z wykonawcami robót remontowo-utrzymaniowych, 
Oddział nie zawarł zapisów pozwalających na zastosowanie wobec wykonawcy 
sankcji w przypadku wykonywania prac w innych godzinach niż wyznaczone przez 
zamawiającego lub uzgodnione z zamawiającym. Zdaniem NIK, brak takich zapisów 
może utrudniać egzekwowanie od wykonawców wywiązywania się z tych 
obowiązków.  

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

3.1. Nadzór nad realizacją zlecanych robót utrzymaniowych, zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Oddziału53, należał do zadań Rejonu. Do obowiązków wpisanych  
w zakres czynności kierowników służby liniowej (w rejonach) należało m.in. 
kontrolowanie i/lub nadzorowanie robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru 
robót i wizjach lokalnych prac wykonywanych na drogach objętych zasięgiem 
obwodu drogowego. Zgodnie z zapisami zawartych umów54 nadzór/kontrolę nad 
poprawnością i terminowością prowadzenia prac remontowo-utrzymaniowych 
objętych badaniem sprawowali kierownicy służby liniowej. W przypadku trzech 
zadań, nadzór w tym zakresie zapewniono również w ramach nadzoru 
inwestorskiego55. Kontrolę w trakcie robót prowadzono m.in. podczas wykonywania 
                                                      
51 DK1, km od 570+045 do 598+500, DK1f, km 38+073 – 44+886, autostrada A4, km 327+400, autostrada A4, km 291+997, 
DK94, km 36+064 – 40+812. 
52 Odcinek drogi eksploatowanej w systemie koncesyjnym, na którym w kierunku Katowice – Kraków od punktu poboru opłat 
w Brzęczkowicach do węzła Jeleń oraz w kierunku Kraków – Katowice od węzła Jeleń do punktu poboru opłat 
w Brzęczkowicach trwały w dniu oględzin prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni drogi. 
53 Zwany dalej „Regulaminem Organizacyjnym”. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny 
wprowadzony Zarządzeniem Nr 22 Dyrektora Oddziału z dnia 30 grudnia 2014 r. (ze zm.) i następny wprowadzony 
Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Oddziału z dnia 27 marca 2017 r.  
54 Dotyczy umów, w ramach których realizowano zadania/prace remontowo-utrzymaniowe opisane w pkt 2.1. niniejszego 
wystąpienia.  
55 Dotyczy zadań: [1] Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu 
autostrady A-4, km 318+340 (jezdnia prawa) oraz km 318+360 (jezdnia lewa) w m. Zabrze, [2] Modernizacja (remont) 
infrastruktury oświetleniowej węzła "Podwarpie" będącego skrzyżowaniem dróg krajowych DK-1 i DK-86 w m. Siewierz.;  
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codziennego objazdu dróg i odnotowywano w Dzienniku Objazdów zgodnie  
z Zarządzeniem Nr 56 Generalnego Dyrektora z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
wytycznych dokonywania objazdów dróg krajowych56. Codzienne kontrole nie 
wykazały utrudnień w ruchu powstałych w związku z prowadzeniem w ww. prac.  
W jednym przypadku, mając na względzie obowiązywanie umowy w okresie 
zimowym i Świąt Wielkanocnych57, zamawiający polecił wykonawcy zmianę  
w organizacji ruchu polegającą na likwidacji, sterującej ruchem wahadłowym, 
sygnalizacji świetlnej i wprowadzeniu, minimalizującego utrudnienia, ruchu 
dwukierunkowego. W Oddziale nie odnotowano skarg lub interwencji dotyczących 
powstawania zatorów przy wykonywaniu ww. prac.  

Wykonanie zadań potwierdzano protokołami odbioru robót, podpisanymi przez 
przedstawicieli obu stron. W objętych badaniem przypadkach nie wystąpiły 
przesłanki do naliczania kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji 
robót. Złe wykonanie zleconych prac stwierdzono przy realizacji dwóch zadań. 
W jednym przypadku, zamawiający stwierdził usterki w toku odbioru i zobowiązał 
wykonawcę do ich usunięcia58. W kolejnym przypadku, stwierdzono niespełnienie 
wymagań w warstwie ścieralnej jezdni i dokonano potrącenia w kwocie 
115,6 tys. zł59.  

(dowód: akta kontroli, str. 312-614, 976-1049, 1090-1181) 

3.2. W zakresie egzekwowania od koncesjonariusza wykonania zadań dotyczących 
przeciwdziałaniu zatorom drogowym, Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, 
że Oddział nie dysponuje umową koncesyjną i nie są mu znane zawarte w niej, 
w tym zakresie, zadania. Według zapisów Regulaminu Organizacyjnego Oddziału, 
okresowa kontrola autostrady w zakresie zgodności budowy i eksploatacji 
z udzieloną koncesją, warunkami umowy koncesyjnej i obowiązującymi przepisami 
dotycząca kolejno: zarządzania ruchem, drogowych obiektów inżynierskich oraz 
utrzymania i ochrony autostrady, należała do zakresu działań odpowiednio: 
Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, Wydziału 
Mostów oraz Wydziału Dróg i Sieci Drogowej. Zastępca Dyrektora Oddziału 
wyjaśnił, że upoważnieni pracownicy Oddziału realizują kontrole odcinka 
koncesyjnego na podstawie Regulaminu kontroli określonego w załączniku do 
Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie kontroli 
przestrzegania warunków umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie 
eksploatację autostrad oraz dzierżawy miejsc obsługi podróżnych II lub III60. Zakresy 
tych kontroli wynikały z rocznych Ramowych Planów Kontroli, zatwierdzonych przez 
Generalnego Dyrektora. W latach 2016-2017 Oddział przeprowadził dwie kontrole 
odcinka koncesyjnego, w zakresie określonym i zatwierdzonym przez Generalnego 

                                                                                                                                       
[3] Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów 
osuwiskowych realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi krajowej 
nr 1 zlokalizowanym na granicy gminy Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz.  
56 Zwane dalej „Zarządzeniem nr 56 GDDKiA”. 
57 Dotyczy zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi 
skutkami ruchów osuwiskowych” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Zabezpieczenie osuwiska na 
odcinku drogi krajowej nr 1 zlokalizowanym na granicy gminy Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz”.  
58 Dotyczy zadania: Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu 
autostrady A-4, km 318+340 (jezdnia prawa) oraz km 318+360 (jezdnia lewa) w m. Zabrze. Usunięcie usterek potwierdzono 
podpisanym protokołem odbioru ich usunięcia.   
59 Dotyczy zadania: Remont nawierzchni drogi ekspresowej S-1 wg wykazu na odcinku m. Sosnowiec km 546+882 544+593, 
jezdnia lewa.  
60 Zwane dalej Zarządzeniem GDDKiA nr 10. Wcześniej w tym zakresie obowiązywało Zarządzenie Nr 5 Generalnego 
Dyrektora z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli projektów autostradowych realizowanych  
w systemie koncesyjnym, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie dzierżawy Miejsc Obsługi 
Podróżnych II i III, zlokalizowanych przy autostradach.  
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Dyrektora. Podczas kontroli NIK, raport z kontroli odcinka koncesyjnego 
przeprowadzonej w 2018 r. był w trakcie procedowania.  

 (dowód: akta kontroli, str. 1050-1088, 1138-1159, 1514-1515, 1528-1556) 

3.3. W Rejestrze skarg i wniosków, wpływających do Oddziału, odnotowano łącznie 279 
skarg w 2016 r. i 162 skargi w 2017 r. Do końca I kwartału 2018 r. do Oddziału 
wpłynęły 44 skargi. Jedna, zgłoszona elektronicznie w 2017 r., dotyczyła robót 
prowadzonych na drodze i związanych z nimi utrudnień61. W odpowiedzi, udzielonej 
wnoszącemu, Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że na przedmiotowym odcinku 
drogi generowany jest ruch pojazdów w liczbie 15 088 pojazdów na dobę i w celu 
zniwelowania utrudnień przyjęto odpowiednią technologię robót, tj. remont 
cząstkowy wykonywany średnio od jednego do dwóch dni. Według wyjaśnień 
przekazanych skarżącemu, realizowane prace były oznakowane prawidłowo, 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, a z uwagi na zwiększoną 
emisję hałasu nie mogły być prowadzone w porze nocnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 1182-1184) 

Oddział pełnił nadzór nad podmiotami zewnętrznymi w ramach wykonywania przez 
nie prac remontowo-utrzymaniowych, monitorując na bieżąco i przeciwdziałając 
powstającym w ich trakcie utrudnieniom w ruchu, wykorzystując do tego m.in. 
informacje pozyskane w trakcie objazdów dróg krajowych. Zamieszczane  
w dziennikach objazdów informacje pozwalają stwierdzić, że w ich trakcie 
sprawdzano stopień płynności ruchu i zapewnienie właściwej organizacji prac 
remontowo-utrzymaniowych. Oddział skutecznie egzekwował też należyte 
wykonanie umów, a w przypadkach nierzetelnej realizacji zamówienia egzekwował 
stosowne poprawki lub naliczał kary umowne. Skuteczność prowadzonego nadzoru 
potwierdza fakt, że spośród 485 skarg i wniosków, które odnotowano w Oddziale  
w okresie objętym kontrolą, tylko jedna dotyczyła prowadzonych na drodze robót  
i związanych z nimi utrudnień. 

4. Działania Oddziału w zakresie usprawnienia ruchu kołowego 

4.1 Dyrektor Oddziału posiadał upoważnienie Generalnego Dyrektora do załatwiania 
wszelkich spraw administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień, zaświadczeń związanych z zarządzaniem ruchem, w tym 
zatwierdzaniem organizacji ruchu na drogach krajowych oraz na drogach 
wewnętrznych, w granicach właściwości Oddziału, dla których organem 
zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor62. Upoważnienie Generalnego 
Dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz 
załatwiania innych spraw administracyjnych związanych z zatwierdzaniem projektów 
organizacji ruchu na ww. drogach posiadali również zastępcy Dyrektora Oddziału63. 
Dnia 4 lipca 2018 r. Generalny Dyrektor upoważnił Dyrektora Oddziału oraz jego 
zastępców64 do załatwiania wszystkich spraw związanych z zarządzaniem ruchem 
na ww. drogach.  

 (dowód: akta kontroli, str. 62-82, 704-706, 1513-1523) 

                                                      
61 Remont cząstkowy nawierzchni drogi nr 94 w m. Czeladź.  
62 Upoważnienie Generalnego Dyrektora: z dnia 15 maja 2018 r.( BGD.WL.011.196.2018), z dnia 30 maja 2017 r. 
(BGD.WL.011.467.2017), z dnia 16 czerwca 2016 r. (BP.WL.011.219.2016), z dnia 14 maja 2015 r. ( BP.WL.011.169.2015).  
63 Upoważnienie Generalnego Dyrektora z dnia 11 lipca 2011 r. (GDDKiA-BGD-WL-0157-226/2011) oraz z dnia 4 lutego 
2014 r. (GDDKiA-BGD-WP-0157-79/2014). 
64 Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami oraz Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji.  
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Projekty tymczasowej organizacji ruchu dla 22 prac remontowo-utrzymaniowych 
objętych badaniem kontrolnym65 (w tym 10 zadań realizowanych w okresach 
szczególnych tj. początek/koniec roku szkolnego lub ferii zimowych, weekendy, 
okresy świąteczne) były kompletne i zawierały wszystkie elementy określone w § 5 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem66. W zawiadomieniach o wprowadzeniu zmian 
w organizacji ruchu każdorazowo wpisywane były dni i godziny, w których 
obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. W przypadku 19 zbadanych zadań 
realizowanych na podstawie umów długoletnich, wprowadzano tymczasowe 
organizacje ruchu wg wzorów ustalonych w Zarządzeniu nr 34 GDDKiA, 
a w przypadku trzech pozostałych zadań, realizowanych na podstawie umów 
jednostkowych, zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu dokonywał właściwie 
umocowany Zastępca Dyrektora Oddziału. 

(dowód: akta kontroli, str. 707-775, 880-894, 906-921) 

W okresie od 25 maja do 4 czerwca 2018 r. prace remontowo-utrzymaniowe były 
prowadzone na 46 odcinkach dróg zarządzanych przez Oddział, przy czym 29 maja 
2018 r. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji polecił pisemnie kierownikom 
wszystkich Rejonów zawieszenie prac remontowo-utrzymaniowych w dniach 30-31 
maja oraz 3 czerwca 2018 r. podkreślając, że utrudnienia spowodowane istniejącą 
tymczasową organizacją ruchu należy zredukować do minimum. 

(dowód: akta kontroli, str. 778-781) 

4.2. W okresie objętym kontrolą rejony Oddziału udzieliły 95 zleceń na prowadzenie prac 
remontowo-utrzymaniowych (4,4% wszystkich zadań zleconych w okresie objętym 
kontrolą), których termin realizacji obejmował okresy świąteczne, początek/koniec 
wakacji lub ferii, weekendy, kierując się przy tym m.in. niższym niż w dni 
powszednie natężeniem ruchu. W ww. okresie udzielono także 62 zleceń na prace 
remontowo-utrzymaniowe (2,9% wszystkich zadań zleconych w okresie objętym 
kontrolą), które realizowane były w godzinach nocnych (g. 22-6). 

(dowód: akta kontroli, str. 758-761, 778-779, 873) 

4.3. Działania Oddziału dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu stosowanego 
aktualnie systemu poboru opłat za przejazd autostradą na ich przepustowość 
regulowały procedury opisane w pkt 1.1 wystąpienia. Od dnia 26 czerwca 2015 r.,  
tj. od wejścia w życie Zarządzenia nr 47 GDDKiA, miał miejsce jeden przypadek 
uruchomienia przez Oddział procedury odstąpienia od poboru opłat za przejazd 
autostradą lub jej odcinkiem. Powodem było zdarzenie drogowe, do którego doszło 
6 czerwca 2016 r., polegające na przewróceniu się na autostradzie A4 km 290+800 
(kierunek Wrocław) ciągnika siodłowego, co spowodowało uszkodzenie barier 
energochłonnych oraz zanieczyszczenie nawierzchni na powierzchni około 
2 tys. m2. Na podstawie dokonanej oceny sytuacji (długość kolejki pojazdów ok.  
8 km wykazująca tendencję rosnącą przy braku innych środków zaradczych 
i przewidywanym czasie usunięcia przyczyn ok. 3,5 godz.), upoważniony Zastępca 
Dyrektora Oddziału podjął decyzję o odstąpieniu - w trybie natychmiastowym do 
odwołania - od poboru opłat od pojazdów lekkich za przejazd autostradą na Stacji 
Poboru Opłat67 Kleszczów na bramkach zjazdowych z A4, poprzez podniesienie 
szlabanów bez odbioru biletów. Pobór opłat przywrócono po 2 godz. i 53 minutach. 

                                                      
65 10 zadań wskazanych w pkt 2.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego (w tym trzy realizowane w okresach szczególnych), 
siedem zadań realizowanych w okresach szczególnych, pięć zadań objętych oględzinami w ramach pkt 2.3 niniejszej kontroli. 
66 Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 
67 Zwanej dalej „SPO”.  
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Informacja o zdarzeniu, odstąpieniu od poboru opłat oraz wyznaczonym objeździe 
została przekazana użytkownikom drogi w formie komunikatów zamieszczonych na 
tablicach zmiennej treści za węzłem Sośnica oraz przed węzłami Bojków 
i Kleszczów.  

W związku z odstąpieniem od poboru opłat nie szacowano kwoty zmniejszonych 
wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego. Zastępca Dyrektora Oddziału 
wyjaśnił, że „Komórką wiodącą dla procedur finansowych związanych z systemem 
poboru opłat jest właściwa komórka Centrali GDDKiA.”  

(dowód: akta kontroli, str. 782-807) 

Oddział nie był stroną, podmiotem współpracującym, ani decyzyjnym w sprawie 
odstąpienia od poboru opłat na odcinku koncesyjnym. Zastępca Dyrektora Oddziału 
poinformował, że Oddział posiada informacje o przypadkach odstąpienia od poboru 
opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4 w dniach 28 i 31 lipca 2016 r.68 
Przedmiotowe informacje zostały przekazane do PID Oddziału przez Centrum 
Zarządzania Autostradą koncesjonariusza.  

 (dowód: akta kontroli, str. 1513-1514, 1524-1527) 

W trakcie oględzin PPO Żernica oraz czterech SPO (Bojków, Ostropa, Kleszczów 
i Łany) stwierdzono, że czynne były wszystkie stanowiska przeznaczone 
do pobierania opłat, długość kolejki przy wjeździe na odcinek płatny nie 
przekraczała 10 pojazdów, a długość kolejki przy zjeździe z odcinka płatnego 
nie przekraczała 15 pojazdów. 

(dowód: akta kontroli, str. 850-860) 

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

1) Zgodnie z pkt 2 ppkt 2 „Ogólnych warunków wprowadzania zmian 
organizacji ruchu” przyjętych Zarządzeniem nr 34 GDDKiA, przedstawiciel 
Rejonu GDDKiA, w przypadku wprowadzania i likwidacji – w związku  
z prowadzonymi robotami drogowymi - czasowej organizacji ruchu winien 
dokonać protokolarnego odbioru umieszczonego oznakowania, co 
udokumentowane powinno być Protokołem odbioru czasowej/stałej 
organizacji ruchu. W przypadku jednej z badanych organizacji ruchu (Rejon 
Częstochowa69) nie udokumentowano takim protokołem odbioru czasowej 
organizacji ruchu, a w przypadku trzech innych organizacji ruchu (Rejon 
Lubliniec70 i dwukrotnie Rejon Pszczyna71) takim protokołem nie 
udokumentowano przywrócenia stałej organizacji ruchu. Osobami 
odpowiedzialnymi za powstanie nieprawidłowości byli kierownicy 
właściwych rejonów. Kierownik Rejonu Częstochowa wyjaśnił, że za odbiór 
tymczasowej organizacji ruchu uznał protokół przekazania placu budowy, 
a Kierownik Rejonu Lubliniec wyjaśnił, że za odbiór przywrócenia stałej 
organizacji ruchu uznał protokół odbioru robót. Kierownik Rejonu Pszczyna 
wyjaśnił, że za odbiór przywrócenia stałej organizacji ruchu uznał wpis  
o braku uwag odnośnie prawidłowości istniejącego oznakowania w książce 
objazdów drogi DK-1f.  

                                                      
68 W dniu 28 lipca 2016 r. został wstrzymany pobór opłat na PPO Balice i na PPO Brzęczkowice od godz. 8:31 do godz. 9:34 
w kierunku do Katowic. W dniu 31 lipca 2016 r. został wstrzymany pobór opłat na PPO Balice od godz. 19:49 do godz. 21:31 
i na PPO Brzęczkowice od godz. 20:08 do godz. 22:04 w kierunku do Katowic.  
69 Zlecenie nr O.KA.Z-11.4202.12/zl-26.2017.as z dnia 12 września 2017 r. na remont nawierzchni DK46. 
70 Zlecenie nr O.KA.Z13.4220.ZL-45.2017.GC z dnia 20 września 2017 r. na remont nawierzchni DK43. 
71 Zlecenia nr 250/UTDM/18 z dnia 14 kwietnia 2018 r. na remont cząstkowy nawierzchni DK1f (droga powiatowa DP1435S) 
oraz zlecenie nr 283/UTDM/18 z dnia 10 maja 2018 r. na utrzymanie oznakowania poziomego na DK1. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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W trakcie kontroli NIK Zastępca Dyrektora Oddziału polecił wypracowanie 
ujednoliconego wzoru formularza zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany 
organizacji ruchu. Opracowany formularz został wprowadzony do 
stosowania 3 lipca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 62-82, 740-747, 776-777, 880-894, 1509-1510) 

2) W wyniku oględzin prowadzonych w dniu 23 maja 2018 r. prac remontowo–
utrzymaniowych na autostradzie A4 (km 327+350 do km 327+400 m)  
w Rudzie Śląskiej, polegających na wymianie (po kolizji drogowej) 
uszkodzonych barier energochłonnych stwierdzono występowanie  
w czasowej organizacji ruchu znaku B-33 ze wskazaniem ograniczenia 
prędkości do 100 km/h. Zatwierdzona dla tych prac czasowa organizacja 
ruchu, według rysunku nr 39 stanowiącego schemat typowych organizacji 
ruchu wskazanych w Zarządzeniu nr 34 GDDKiA, wymagała zastosowania 
znaku B-33 z ograniczeniem prędkości do 110 km/h. 

(dowód: akta kontroli, str. 62–81, 682-683, 875-879) 

Kierownik Rejonu Wysoki Brzeg wyjaśnił, że pracownik przyjmujący 
tymczasową organizację ruchu przy wymianie barier na A4, uznał, że 
zamieszczenie znaku B-33 (100 km/h) nie wpłynie na bezpieczeństwo  
i tworzenie się zatorów na tym odcinku drogi. 

(dowód: akta kontroli, str. 62–81, 682-683, 875-879) 

Podpisywane przez Oddział umowy na realizację prac remontowo-utrzymaniowych 
zawierały zalecenia dotyczące minimalizowania negatywnych skutków takich prac 
dla uczestników ruchu drogowego. W tymczasowych organizacjach ruchu, na 
podstawie których prowadzone były prace remontowo-utrzymaniowe, wskazywano 
czas ich obowiązywania. Zdecydowana większość (95,6%) prac remontowo-
utrzymaniowych Oddziału była realizowana z pominięciem okresów świątecznych, 
wakacji, ferii lub długich weekendów. W uzasadnionym przypadku Oddział 
zrealizował procedurę odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej 
odcinkiem. 
Oddział nie zapewnił jednolitego stosowania przez podległe mu Rejony postanowień 
Zarządzenia nr 34 GDDKiA dotyczących dokumentowania wprowadzenia czasowej 
oraz przywracania stałej organizacji ruchu. W jednostkowym przypadku 
zastosowano ograniczenie prędkości niższe od wskazanego w zastosowanej 
czasowej organizacji ruchu. W ocenie NIK powyższe nieprawidłowości nie wpłynęły 
na bezpieczeństwo prowadzonych prac remontowo-utrzymaniowych 
oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w rejonach prowadzonych prac, 
w tym na zwiększenie ryzyka tworzenia się zatorów na drogach. 

5. Monitorowanie i ograniczanie występowania zatorów drogowych 

5.1  W Oddziale dokonywano bieżącej analizy przejezdności dróg w trakcie realizowania 
prac remontowo-utrzymaniowych. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Oddziału, 
w ramach bieżącego nadzoru nad realizowanymi robotami remontowo-
utrzymaniowymi, pracownicy Rejonów – w trakcie dokonywanych codziennie 
objazdów dróg - zbierali dane o natężeniu ruchu oraz powstających w związku  
z prowadzonymi robotami utrudnieniach. Dane te omawiane były następnie  
w trakcie nieprotokołowanych spotkań pracowników komórek organizacyjnych 
uczestniczących w realizacji danego zadania (merytorycznych wydziałów Oddziału  
z właściwymi Rejonami Oddziału) i na podstawie ich analizy przyjmowane były 
wnioski i wdrażane rozwiązania organizacyjne pozwalające na minimalizację 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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powstających w trakcie prowadzenia prac utrudnień na drogach. Wyniki tych analiz 
wykorzystywano również do: 

a) uzgadniania organizacji ruchu z władzami miast, w których występowały 
utrudnienia w ruchu. Jako przykład takich działań Zastępca Dyrektora 
Oddziału ds. Inwestycji wskazał „(…) zadanie polegające na demontażu 
obiektu inżynierskiego pod drogą ekspresową S86 w Katowicach. Sposób 
organizacji ruchu został szczegółowo omówiony z przedstawicielami 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Urzędu Miejskiego 
w Katowicach, a sam demontaż odbywał się w godzinach nocnych (od 2300 
do 430)”; 

b) bieżącej oceny poprawności wdrożonych organizacji ruchu w miejscach 
prowadzenia prac remontowo-utrzymaniowych oraz wprowadzania korekt 
lub dokonywania napraw oznakowania, jeśli wystąpiła taka konieczność; 

c) wypracowania rozwiązań organizacyjnych mających zmniejszyć negatywne 
konsekwencje prowadzenia prac remontowo-utrzymaniowych. Jako 
przykłady takich rozwiązań Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji 
wskazał: 

− stosowanie ujednoliconych schematów oznakowania poziomego 
i pionowego, ujętych w opracowanym i zatwierdzonym katalogu 
schematów organizacji ruchu72, co miało służyć utrzymywaniu 
przejezdności z zachowaniem ruchu dwukierunkowego (wykorzystanie 
całej dostępnej szerokości pasów lub zamknięcie całego odcinka  
i prowadzenie ruchu drogą objazdową). Rozwiązanie z zastosowaniem 
ruchu wahadłowego było oceniane przez Oddział jako niekorzystne  
i stosowano je w ostateczności;  

− stosowanie w postępowaniach przetargowych kryterium pozacenowego 
w postaci najkrótszego czasu zajęcia przez wykonawcę pasa 
drogowego w celu wykonania zamówienia publicznego.  

Ponadto, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji wyjaśnił m.in., że wnioski 
i doświadczenia z pracy Oddziału wykorzystane były m.in. przy tworzeniu 
Zarządzenia nr 7 GDDKiA, w części dotyczącej zaleceń planowania terminów 
realizacji robót.  

(dowód: akta kontroli, str. 808-810, 813-815, 861-871) 

5.2. Na etapie planowania prac remontowo-utrzymaniowych Oddział nie stosował 
wskaźników jakości podróży, zakłóceń w ruchu, czasu reakcji oraz wskaźników 
kosztowych. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji wyjaśnił, że planowanie 
remontów i typowanie odcinków przeznaczonych do realizacji zabiegów 
nawierzchniowych odbywa się w oparciu o wyniki pomiarów Diagnostyki Stanu 
Nawierzchni, które pozwalają wyłonić odcinki wymagające napraw w pierwszej 
kolejności. Stwierdził także, że Oddział „(…) bazuje na wynikach Generalnego 
Pomiaru Ruchu oraz własnych obserwacjach ruchu drogowego – jego zmienności  
w dobie i w tygodniu. Korelacja tego typu danych z założeniami przyjętymi 
do planowania tymczasowej organizacji ruchu pozwala ocenić poprawność 
przyjętych rozwiązań TOR bądź wprowadzić korekty organizacyjne związane m.in. 
z: 

− ograniczeniem czasu zajęcia pasa drogowego (np. jako kryterium 
pozacenowe przy udzielaniu zamówienia publicznego – im mniej dni 
zajętości pasa drogowego tym więcej punktów otrzyma oferta), 

                                                      
72 Patrz Zarządzenie nr 34 GDDKiA.  



 

20 

− prowadzeniem prac poza szczytami komunikacyjnymi, 

− organizacją ruchu jak najmniej ograniczającą przepustowość, zachowanie 
istniejących ilości potoków ruchu w poszczególnych kierunkach, 

− brakiem zgody na prowadzenie prac w dniu bezpośrednio poprzedzającym 
rozpoczęcie długich weekendów, w pierwszy dzień długiego weekendu jak 
i w ostatni dzień długiego weekendu. 

Ww. korekty stosuje się w celu ograniczenia strat czasu użytkowników pojazdów, 
co przekłada się bezpośrednio na jakość i koszty podróży”. 

(dowód: akta kontroli, str. 810-811, 816-830, 872-874) 

5.3. Porównanie informacji zawartych w internetowym serwisie dla kierowców (zakładka: 
„Lista utrudnień”) z wynikami oględzin73 dróg w zakresie prowadzonych na nich prac 
remontowo-utrzymaniowych wykazało, że w serwisie podano aktualne i rzetelne 
dane o utrudnieniach, tj. wskazano m.in. rodzaj wykonywanych prac, czas ich 
trwania oraz planowany czas utrudnień. 

(dowód: akta kontroli, str. 922-948) 

Analiza zdjęć z 49 kamer monitorujących skrzyżowania i odcinki dróg 
nadzorowanych przez Oddział74 wykazała, że w ich obrębie nie wykonywano prac 
remontowo-utrzymaniowych, które powodowałby utrudnienia w ruchu drogowym. 

 (dowód: akta kontroli, str. 689-696) 

5.4. Oddział informował użytkowników dróg o zaistniałych sytuacjach na drogach, 
poprzez: 

− dostępne całotygodniowo 24 godziny na dobę PID (tel. 32-259-67-06) 
oraz obsługiwaną przez PID infolinię drogową GDDKiA (tel. 19 111). Pod 
ww. numerami telefonów udzielane były informacje dot. wielkości zatorów 
i przyczyn ich powstania oraz objazdów, a dyżurni PID zobligowani byli 
do bieżącego przesyłania informacji o zdarzeniach drogowych do PID 
centrali GDDKiA. Dyżurni PID uprawnieni byli do udzielania mediom 
informacji dotyczących aktualnych warunków ruchu na sieci dróg krajowych. 

Przeprowadzone w trakcie kontroli sprawdzenie funkcjonowania PID 
Oddziału wykazało, że ww. telefon był dostępny, a dyżurny PID udzielił 
informacji odpowiadających danym dostępnym w serwisie internetowym;  

− Centrum Zarządzania Autostradą w Kończycach dla płatnego odcinka 
autostrady A4 Gliwice – Wrocław, obsługujące numer alarmowy 32-340-34- 
05, który wyświetlany jest na tablicach zmiennej treści w przypadku 
normalnej eksploatacji tej autostrady; 

− 27 sztuk tablic zmiennej treści, na których wyświetlane są informacje 
o sytuacjach mogących mieć wpływ na przejezdność (maksymalnie trzy linie 
tekstu lub trzy piktogramy). Tablice te umieszczone były w ciągach dróg  
i tuneli, w miejscach kluczowych dla podróżnych, tj. m.in. przed i po węzłach 
komunikacyjnych, przed i po PPO, w tunelu Laliki (2 szt.) oraz przy 
wybranych zjazdach z dróg. Tablice te, za wyjątkiem dwóch tablic w ciągu 
drogi S1f, nie były podłączone automatycznie do systemów 
meteorologicznych, a komunikaty pogodowe uruchamiane były na nich 
ręcznie przez dyżurnego PID. Dyżurny PID po powzięciu informacji o danym 

                                                      
73 Pięciu odcinków dróg; DK1, km od 570+045 do 598+500, DK1f, km 38+073 – 44+886, autostrada A4, km 327+400, 
autostrada A4, km 291+997, DK94, km 36+064 – 40+812. 
74 Zdjęcia wykonane 16 maja 2018 r.,  
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zdarzeniu na tablicach właściwych dla zaistniałej sytuacji i miejsca 
zdarzenia wyświetlał stosowne informacje75 . Zastępca Dyrektora Oddziału 
ds. Inwestycji wyjaśnił, że „Na tablicach zmiennej treści nie wyświetla się 
reklam, czy też innych materiałów promocyjnych”.  

Dokonane w trakcie kontroli oględziny 10 tablic zmiennej treści w ciągu 
autostrady A4 wykazały, że na ośmiu zamieszczony był komunikat 
o numerze alarmowym 32-340-34-05, a na dwóch (wjazd i wyjazd z odcinka 
płatnego PPO Żernica) informowano o sposobie organizacji ruchu 
na miejscach poboru opłat. W trakcie kolejnych oględzin na autostradzie A4 
na jednej z takich tablic (za SPO Łany w kierunku Katowic) zamieszczony 
był komunikat o prowadzonych robotach drogowych; 

− zamieszczanie na witrynie internetowej www.gddkia.gov.pl krótkich 
informacji o zaplanowanych pracach, które spowodują utrudnienia w ruchu. 
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji wyjaśnił, że „Często informacje 
te uzupełnia się, podając do wiadomości publicznej planowane 
do wprowadzenia schematy organizacji ruchu czy też informacje 
o planowanych objazdach76”. Do zakładki „Serwis dla kierowców” 
pracownicy Rejonów wprowadzają ogólnodostępne informacje 
o utrudnieniach występujących na drogach.  

(dowód: akta kontroli, str. 684, 811-812, 831-833, 850-860, 952-962) 

5.5. W latach 2016 -2018 (I kwartał) monitoringiem z wykorzystaniem 49 kamer objęto 
następujące drogi zarządzane przez Oddział: 

− A4 długość drogi 59,726 km, zasięgiem kamer objęto 1,35 km, tj. 2,26 % 
tej drogi, 

− S1 długość drogi 92,041 km, zasięgiem kamer objęto 0,15 km, tj. 0,16 % 
tej drogi, 

− S52 długość drogi 33,900 km, zasięgiem kamer objęto 0,3 km, tj. 0,88 % 
tej drogi, 

− DK1 długość drogi 103,170 km, zasięgiem kamer objęto 0,45 km, tj. 0,44 % 
tej drogi, 

− DK11 długość drogi 53,724 km, zasięgiem kamer objęto 0,3 km, tj. 0,56 % 
tej drogi, 

− DK43 długość drogi 33,740 km, zasięgiem kamer objęto 0,3 km, tj. 0,89 % 
tej drogi,  

− DK44 długość drogi 30,217 km, zasięgiem kamer objęto 0,75 km, tj. 2,48 % 
tej drogi,  

− DK46 długość drogi 88,188 km, zasięgiem kamer objęto 0,3 km, tj. 0,34 % 
tej drogi, 

− DK78 długość drogi 127,766 km, zasięgiem kamer objęto 1,35 km, tj. 
1,06 % tej drogi,  

− DK81 długość drogi 49,037 km, zasięgiem kamer objęto 0,45 km, tj. 0,92 % 
tej drogi, 

                                                      
75 Spis komunikatów do wyświetlenia przez dyżurnego PID określony został w obowiązującym dla danej drogi w „Projekcie 
organizacji i zarządzania ruchem /…/ z wykorzystaniem znaków zmiennej treści” (akta kontroli str. 953-962).  
76 W aktach kontroli zamieszczono 15 przykładów przekazanych w ten sposób komunikatów, z czego pięć informacji ze strony 
internetowej oraz pięć informacji o zdarzeniu drogowym na autostradzie A4 i pięć odpowiadających im komunikatów 
wyświetlanych na tablicach zmiennej treści, a także wydruk przykładowej listy utrudnień dla DK81. 
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− DK94 długość drogi 34,786 km, zasięgiem kamer objęto 20,9 km, tj. 59 % 
tej drogi, 

− S86 długość drogi 5,924 km, zasięgiem kamer objęte było 12,66 % drogi, 
tj. 0,75 km tej drogi. 

(dowód: akta kontroli, str. 949-950) 

W okresie objętym badaniem długość dróg objętych monitoringiem nie ulegała 
zmianie (była stała). Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Oddziału przedmiotowe 
urządzenia wykorzystywane były głównie jako narzędzie kontrolno-wspomagające 
podczas prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Według tych wyjaśnień, 
posiadana sieć monitoringu była wystarczająca z punktu widzenia obserwacji 
zimowych zjawisk atmosferycznych, które mają charakter obszarowy. Uzupełnienie 
obrazu z kamer informacjami z prognoz pogody i radarów meteorologicznych nie 
wymaga, w ocenie Zastępcy Dyrektora Oddziału, dogęszczania sieci objętej 
monitoringiem. 

(dowód: akta kontroli, str. 700) 

W sprawie wykorzystywania przez Oddział systemu kamer monitorujących 
do zapobiegania zatorom drogowym oraz podejmowania działań po stwierdzeniu 
zatorów, Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że system kamer monitorujących 
składa się z sieci kamer zlokalizowanych w newralgicznych miejscach na ciągach 
dróg krajowych zarządzanych przez Oddział. Wszystkie kamery, których zadaniem 
jest monitoring wizyjny pasa drogowego, wykonują zdjęcia z częstotliwością co 
10 minut, które przesyłane są do witryny obsługiwanej przez przeglądarkę www. 
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Oddziału, system kamer daje możliwość 
weryfikacji warunków ruchu w wybranych lokalizacjach, ale przede wszystkim 
stanowi narzędzie kontrolno-wspomagające podczas prowadzenia akcji zimowego 
utrzymania dróg. W przypadku stwierdzenia, na podstawie zdjęć z systemu, 
zakłóceń ruchu - dyżurny PID może podjąć działania zmierzające do uzyskania 
informacji o przyczynach nieprawidłowości. Odbywa się to poprzez skierowanie 
na analizowane miejsce pracownika służby liniowej Oddziału, patrolu drogowego 
lub poprzez kontakt z właściwą terytorialnie jednostką Policji. Po ustaleniu przyczyn 
i skutków utrudnienia pracownik PID podejmuje działania wynikające z Zarządzenia 
nr 17 GDDKiA.  

(dowód: akta kontroli, str. 699) 

Do katalogu zdarzeń, które mogą powodować zatory drogowe, poza pracami 
remontowo-utrzymaniowymi, Oddział zakwalifikował: zdarzenia drogowe – wypadki 
kolizje, zwiększone natężenie ruchu w okresach świątecznych i wakacyjnych, 
niekorzystne warunki atmosferyczne, awarie pojazdów w pasie drogowym, elementy 
obce znajdujące się na jezdni, przejazdy: kolumn pojazdów, pojazdów rolniczych, 
służb komunalnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 699) 

5.6. Z informacji przekazanych przez upoważnionego Wicemarszałka Województwa 
Śląskiego77 wynika, że Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Katowicach78 realizowała kampanie edukacyjne i informacyjne w zakresie 
wskazania prawidłowego zachowania kierowców, które zapobiegałyby powstawaniu 
zatorów drogowych. W ramach działań podejmowanych w latach 2016-2018 
(I kwartał) przeprowadzono trzy kampanie: „Z młodym kierowcą w drodze 

                                                      
77 Zwany dalej „Wicemarszałkiem WSL”.  
78 Zwana dalej „WRBRD”.  
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po doświadczenie”, „Świadomy kierowca 50+” i „Akademia Młodego Kierowcy”. 
Ponadto zrealizowano film z cyklu: „Porady eksperta Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Katowicach – Jazda w korku i zmiana pasa ruchu” 
oraz zamieszczono w miesięczniku „Bezpieczna jazda” artykuł pt.: „Gdy jadą 
na sygnale”. Wicemarszałek WSL wyjaśnił, że przeprowadzone kampanie dotyczyły 
również takiego zachowania kierowców, by nie utrudniać lub wręcz nie blokować 
przejazdu pojazdom specjalnym, w szczególności pojazdom służb ratownictwa 
(Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna). Wicemarszałek WSL poinformował 
ponadto, że w przedmiotowym okresie WRBRD nie udzielała Wojewódzkim 
Ośrodkom Ruchu Drogowego wskazań, w kwestii prawidłowego zachowania 
kierowców, które zapobiegałyby powstawaniu zatorów drogowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 253-260) 

W procesie zarządzania drogami krajowymi i autostradami na terenie województwa 
śląskiego Oddział systematycznie monitorował przejezdność dróg oraz wykonywał 
pomiary diagnostyczne stanu ich nawierzchni, co było najważniejszą przesłanką 
do wskazywania odcinków wymagających napraw w pierwszej kolejności. 
W procesie tym nie wykorzystywano innych wskaźników techniczno-ekonomicznych, 
takich jak np. wskaźnik jakości podróży, wskaźnik zakłóceń w ruchu lub wskaźniki 
kosztowe. Oddział gromadził rzetelne i kompletne dane na temat czasu i miejsc 
prowadzenia prac remontowo-utrzymaniowych oraz tworzących się zatorów 
drogowych i innych utrudnień na drogach, które w różnych formach (serwis 
internetowy, infolinia GDDKiA, PID, tablice informacyjne zmiennej treści 
na autostradach) były powszechnie dostępne. 

 

 

IV. Uwagi 

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 Kontroli79, zwraca uwagę na obowiązek przestrzegania 
postanowień Zarządzenia nr 34 GDDKiA.  

 

 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

                                                      
79 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”.  
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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 16 sierpnia 2018 r. 

 
 
 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Stefania Zalewska 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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