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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/17/011 – Egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy koncesji na budowę 
i eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Bogusław Gębica, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKA/330/2017 
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad1 Oddział w Katowicach2, 
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Juszczyk – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Katowicach3 

 

 
 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Oddział posiadał możliwości organizacyjne 
pozwalające na realizację zadań związanych z egzekwowaniem od 
koncesjonariusza odcinka autostrady A4 utrzymania i eksploatacji drogi zgodnego 
z warunkami umowy koncesyjnej. Zadania związane z planowaniem, 
wykonywaniem oraz monitorowaniem wyników kontroli koncesjonariusza zostały 
przydzielone właściwym komórkom organizacyjnym oraz wpisane do zakresu 
czynności pracowników, którzy je wykonywali. Zaplanowane kontrole 
koncesjonariusza przeprowadzały osoby posiadające stosowne upoważnienia. 

Przeprowadzane przez Oddział kontrole nie stanowiły jednak źródła kompletnej 
i systematycznie pozyskiwanej wiedzy o sposobie wykonywania przez 
koncesjonariusza obowiązków określonych w umowie koncesyjnej. Zakres tych 
kontroli, ujętych w rocznych planach kontroli Oddziału obejmował bowiem  
jedynie bieżące utrzymanie autostrady, a ponadto nie był w całości realizowany, 
gdyż w całym kontrolowanym okresie nie przeprowadzono kontroli standardu 
utrzymania zimowego drogi. 

W Oddziale nie planowano przeprowadzenia kontroli dotyczących obowiązków 
wynikających z umowy koncesyjnej, takich jak np.: dotrzymywania standardów 
płynności poboru opłat lub częstotliwości dokonywania remontów, co było 
spowodowane m.in. brakiem w Oddziale niezbędnej do realizacji tego zadania 

                                                      
1 Dalej: „GDDKiA”. 
2 Dalej: „Oddział”. 
3 Dalej: „Dyrektor Oddziału”. 

Ocena ogólna 
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wiedzy na temat umownych obowiązków koncesjonariusza. Oddział nie dysponował 
bowiem umową koncesyjną na budowę i eksploatację odcinka autostrady A4 
Katowice-Kraków. Dostępu do tej umowy nie posiadali również pracownicy Oddziału 
odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie kontroli koncesjonariusza. Informacje 
o obowiązkach koncesjonariusza nie zostały również przekazane Oddziałowi przez 
Centralę GDDKiA. 

Ponadto, mimo iż do obowiązków Oddziału należało opracowywanie planów kontroli 
i dysponował on materiałami analitycznymi4, których wykorzystanie pozwalało  
na bardziej efektywne planowanie i prowadzenie kontroli zgodności utrzymania 
i eksploatacji autostrady z warunkami umowy koncesyjnej i obowiązującymi 
przepisami, czynności w ramach przygotowywania rocznych planów kontroli 
faktycznie ograniczały się do powtarzania zapisów ramowego planu kontroli 
przesłanego z Centrali GDDKiA oraz wskazania przewidywanego terminu 
przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne oddziału do kontroli  
koncesjonariusza odcinka autostrady A4 

Organizację pracy Oddziału w okresie objętym kontrolą określał Regulamin 
Organizacyjny5, wprowadzony Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Oddziału z 30 grudnia 
2014 r.6 (do 31 marca 2017 r.), a następnie (od 1 kwietnia 2017 r.) Zarządzeniem 
nr  3 z 27 marca 2017 r. 

Zgodnie z RO, większość zadań związanych z egzekwowaniem wykonywania 
obowiązków przez koncesjonariusza odcinka autostrady A4 należała do Wydziału 
Dróg i Sieci Drogowych7. Przeprowadzanie okresowej kontroli autostrady w zakresie 
zgodności budowy i eksploatacji z warunkami umowy o budowę i eksploatację  
lub samą eksploatację oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania 
i ochrony autostrady8 należało do obowiązków Wydziału DSD oraz Wydziału 
Mostów9. Niektóre zagadnienia dotyczące realizacji przez koncesjonariusza 
obowiązków wynikających z umowy należały do kompetencji Wydziału 
Bezpieczeństwa Ruchu i Zarządzania Ruchem10. 

(dowód: akta kontroli str. 2-45) 

Oddział GDDKiA w Katowicach nie posiadał umowy koncesyjnej na budowę 
i eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Dostępu do tej umowy nie 
posiadali również pracownicy Oddziału odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie 
kontroli realizacji zadań przez koncesjonariusza. Oddział nie otrzymywał również 
informacji o obowiązkach koncesjonariusza od Centrali GDDKiA. 

                                                      
4 Takimi jak: wyniki wcześniejszych kontroli, rezultaty objazdów dróg przeprowadzanych wspólnie 
z policją, bazy wypadków drogowych, skargi użytkowników autostrady. 
5 Dalej: „RO”. 
6 Do regulaminu wprowadzono, zarządzeniami Dyrektora Oddziału, dwie zmiany: 17 lutego 2015 r. 
i 31 sierpnia 2016 r. 
7 Dalej: „Wydział DSD”. W wewnętrznym systemie oznaczeń komórek organizacyjnych wydział ten 
miał symbol „Z-1”.  
8 § 16 pkt 11 i § 19 pkt 15 RO. 
9 W wewnętrznym systemie oznaczeń komórek organizacyjnych wydział ten miał symbol „Z-4”. 
10 Dalej: „Wydział BR”. W wewnętrznym systemie oznaczeń komórek organizacyjnych wydział ten 
miał symbol „Z-2”. Do zadań tego wydziału należało m.in.  prowadzenie bazy danych o wypadkach 
(§ 17 pkt 5) oraz koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków (§ 17 pkt 8). 
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W sprawie posiadanych informacji o obowiązkach koncesjonariusza Dyrektor 
Oddziału wyjaśnił: „Oddział GDDKiA w Katowicach nie posiada umowy koncesji  
na budowę i eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Osoby 
odpowiedzialne w Oddziale za planowanie i wykonywanie kontroli koncesjonariusza 
nie dysponują dostępem do umowy koncesji na budowę i eksploatację odcinka 
autostrady A4 Katowice-Kraków. W związku z powyższym zakres kontroli opieramy 
całkowicie na zakresie wskazanym w Ramowym Planie Kontroli, opracowanym 
w Centrali GDDKiA, która posiada umowę i planuje zakresy kontroli do 
wykonania  w danym roku”. 

(dowód: akta kontroli str. 134-135) 

W Oddziale nie podejmowano działań w celu pozyskania wiedzy na temat 
umownych obowiązków koncesjonariusza, niezbędnej do realizacji zadania 
przeprowadzania okresowych kontroli autostrady w zakresie zgodności budowy 
i eksploatacji z udzieloną koncesją i warunkami umowy koncesyjnej. W tej sprawie 
Dyrektor Oddziału wyjaśnił: „Komórką organizacyjną w GDDKiA odpowiedzialną  
za kontrolę wykonania umów koncesyjnych był Departament Partnerstwa  
Publiczno-Prywatnego (DPP) w Centrali GDDKiA. Wynika to z zatwierdzanych przez 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad regulaminów organizacyjnych 
GDDKiA11 (…). Postępując zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami informujemy, 
iż nie wystąpiła konieczność wnioskowania do Centrali o dostęp do umowy 
koncesyjnej dla autostrady A4 na terenie województwa śląskiego. W związku 
z powyższym Oddział nie podejmował działań w tym zakresie”.  

 (dowód: akta kontroli str. 672) 

Zdaniem NIK, przypisanie w Regulaminie organizacyjnym GDDKiA Departamentowi 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zadań dotyczących realizacji umów 
koncesyjnych na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, 
nie ogranicza zakresu działania Oddziału, do którego należy zgodnie z § 16 pkt 11 
RO, okresowa kontrola eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady nie tylko pod 
względem zgodności z obowiązującymi przepisami, ale także z udzieloną koncesją 
i warunkami umowy koncesyjnej. W ocenie NIK, brak informacji o obowiązkach 
koncesjonariusza wynikających z umowy ograniczał możliwość wykonywania przez 
Oddział tego zadania. 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przygotowanie organizacyjne Oddziału 
pozwalało, w zakresie posiadanej przez Oddział wiedzy na temat obowiązków 
koncesjonariusza, na realizację zadań związanych z egzekwowaniem zgodności 
budowy i eksploatacji autostrady z zawartą w tej sprawie umową. 
 

                                                      
11 W wyjaśnieniach Dyrektor Oddziału przywołał zapisy Regulaminu organizacyjnego GDDKiA oraz 
Regulaminu kontroli dotyczące odpowiedzialności Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
w Centrali GDDKiA za kontrolę wykonywania umów koncesyjnych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie wyników kontroli 
koncesjonariusza 

W latach 2015-2017 kontrole odcinka autostrady A4 były planowane 
i przeprowadzane przez Oddział na podstawie regulaminu12 wprowadzonego 
Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad13 nr 5 z dnia 
12 stycznia 2015 r.14  

 (dowód: akta kontroli str. 46-68) 

2.1. Planowanie kontroli 

Częstotliwość i zakres kontroli do przeprowadzenia przez Oddział były określone 
w rocznych planach kontroli Oddziału, opracowywanych na podstawie ramowych 
planów kontroli zatwierdzanych przez Generalnego Dyrektora DKiA. Zgodnie z tymi 
planami Oddział miał przeprowadzać u koncesjonariusza jedną kontrolę bieżącego 
utrzymania autostrady rocznie, w następujących terminach: 
− 2015 r. – 22 czerwca 2015 r., 
− 2016 r. – 15 kwietnia 2016 r., 
− 2017 r. – 14 kwietnia 2017 r. 
Zakres kontroli nie zmieniał się i co roku obejmował: 
− wizualną ocenę stanu nawierzchni autostrady, w tym nawierzchni PPO/SPO 
oraz MOP i OUA (a także kontrolę wykonywania przez Partnera przeglądu 
technicznego nawierzchni i wywiązywania się z wynikających z niego wniosków 
i zaleceń), 
− realizację przez Partnera obowiązkowej oceny stanu technicznego oraz 
przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, 
− wizualną ocenę stanu poboczy w tym odwodnienia (a także kontrolę 
wykonywania przez Partnera przeglądu technicznego poboczy i wywiązywania się 
z wynikających z niego wniosków i zaleceń), 
− wizualną ocenę stanu urządzeń ochrony środowiska (a także kontrolę 
wykonywania przez Partnera przeglądu technicznego urządzeń ochrony środowiska 
i wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń), 
− wizualną ocenę pielęgnacji i utrzymanie zieleni, w tym na MOP i OUA, 
− wizualną ocenę stanu oznakowania poziomego i pionowego (a także kontrolę 
wykonywania przez Partnera przeglądu technicznego oznakowania poziomego 
i pionowego i wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń) oraz 
ocenę stanu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenia 
PPO/SPO oraz OUA (a także kontrolę wykonywania przez Partnera przeglądu 
technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wywiązywania się 
z wynikających z niego wniosków i zaleceń), 
− kontrolę bezpieczeństwa ruchu drogowego – identyfikację potencjalnych 
zagrożeń i ich źródeł dla bezpieczeństwa ruchu drogowego występujących  
na drodze i strefie bezpieczeństwa, w tym ocenę prawidłowości organizacji ruchu 
drogowego pod kątem zgodności z zatwierdzonymi przez Oddział projektami 
organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami, 
− wizualną ocenę stanu ogrodzenia głównego, w tym szczelności ogrodzenia 
MOP i OUA (a także kontrolę wykonywania przez Partnera przeglądu technicznego 
                                                      
12 Dalej: „Regulamin kontroli”. 
13 Dalej: „Generalny Dyrektor DKiA”. 
14 Zarządzenie nr 5 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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ogrodzenia głównego i wywiązywania się z wynikających z niego wniosków 
i zaleceń), 
− stan MOP, tj. wizualną ocenę stanu technicznego oraz czystości urządzeń 
technicznych, sanitarnych, socjalnych, parkingów, jak również szczelności 
ogrodzenia oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni (a także kontrolę wykonywania 
przez Partnera przeglądu technicznego obiektów budowlanych MOP i wywiązywania 
się z wynikających z niego wniosków i zaleceń), 
− standard utrzymania zimowego, tj. wizualną ocenę odśnieżania, odladzania, 
− ocenę prawidłowości organizacji ruchu drogowego, pod kątem zgodności 
z zatwierdzonymi przez Oddział projektami organizacji ruchu oraz obowiązującymi 
przepisami, 
− działanie Centrum Zarządzania Autostradą (w tym ocenę prawidłowości działań 
w wybranych sytuacjach awaryjnych oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także 
ocenę łączności alarmowej i systemu gromadzenia danych o ruchu). 
Roczne plany kontroli Oddziału podlegały zatwierdzeniu przez Zastępcę 
Generalnego Dyrektora DKiA15 nadzorującego Departament Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego16 i były przekazywane do ww. departamentu: 10 lutego 2015 r. (plan  
na 2015 r., 18 grudnia 2015 r. (plan na 2016 r.) i 9 stycznia 2017 (plan na 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 82-123) 

W okresie objętym kontrolą do Oddziału nie wpływały skargi na działalność 
koncesjonariusza. Oddział dysponował jednak informacjami o liczbie skarg 
złożonych przez użytkowników autostrady bezpośrednio do koncesjonariusza.[...]17. 
Oddział posiadał także bazę wypadków drogowych prowadzoną na w formie 
elektronicznej,  
na podstawie danych przekazanych przez Centralę GDDKiA18. Ponadto, 
sprawozdania kwartalne koncesjonariusza zawierały informacje o zdarzeniach 
drogowych na całym koncesyjnym odcinku autostrady. 

(dowód: akta kontroli str. 137-142, 143, 668) 

Stosowany przez koncesjonariusza sposób klasyfikowania skarg dotyczących 
transakcji na bramkach miał charakter ogólny i ulegał zmianom w sprawozdaniach 
za poszczególne lata. W tej sprawie Dyrektor Oddziału wyjaśnił: „Sposób 
prezentowania zestawienia skarg nie był uzgodniony z tut. Odziałem.  Z udzielonej 
podczas kontroli informacji wynikało, że były to uwagi dotyczące: poprawności 
transakcji, wysokości stawek, czasu oczekiwania na bramkach, spiętrzenia kolejki 
w godzinach szczytowych, utrudnień w ruchu”. 

(dowód: akta kontroli str. 137-142) 
W rocznych planach kontroli Oddziału ujęte były również kontrole standardu 
zimowego utrzymania koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków (jedna 
rocznie), które miały być przeprowadzane w terminach: 27 marca 2015 r., 1 marca 

                                                      
15 § 5 pkt 6 Regulaminu Kontroli. 
16 Dalej; „DPP”. 
17 Pouczenie: Jawność została wyłączona ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy – art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r. poz. 419, ze zm.). Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
18 Baza wypadków drogowych jest weryfikowana przez Oddział 3 razy w roku pod katem  
lokalizacji wypadku drogowego (tj. numerów dróg oraz kilometrażu dla wszystkich wypadków 
wyselekcjonowanych przez Oddział). Zweryfikowana baza jest odsyłana drogą elektroniczną  
do GDDKiA w Warszawie. W latach 2015-2017 na śląskiej części koncesyjnego odcinka autostrady 
miało miejsce 26 wypadków, z czego 5 (19,2 %) miało miejsce na 357 kilometrze autostrady 
(od 357,0 do 357,9 km). 
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2016 r. i 7 grudnia 2017 r., które jednak nie zostały przeprowadzone, co opisano 
w pkt 2.2. wystąpienia, w sekcji „ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 82-97) 

2.2. Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli utrzymania koncesyjnego 
odcinka autostrady A4 

W latach 2015-2017 Oddział przeprowadził łącznie trzy jednodniowe kontrole 
utrzymania koncesyjnego odcinka autostrady A419. Kontrolą objęto wszystkie 
zagadnienia ujęte w rocznych planach kontroli, z wyjątkiem standardu utrzymania 
zimowego, co opisano w sekcji ustalone nieprawidłowości. Wszystkie kontrole 
przeprowadziły osoby posiadające upoważnienia Generalnego Dyrektora DKiA. 
Raporty z kontroli były podpisane przez osoby kontrolujące, zaakceptowane przez 
Dyrektora Oddziału, a następnie zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora DKiA.  

(dowód: akta kontroli str. 144-156, 382-395, 569-585) 

2.2.1. Nieprawidłowości wykazane w raportach z kontroli i monitorowanie ich 
usuwania 

2015 r.: 

− ubytek nawierzchni w obrębie węzła „Brzęczkowice”, 
− korozja słupków oraz siatki ogrodzenia autostrady, 
− częściowo niesprawne oświetlenie węzła „Brzęczkowice”, 
− nieczytelne oznakowanie pionowe w dwóch miejscach20, 
− brak zbiorczych tablic informacyjnych przed zjazdami na MOP „Kępica” 

i „Zastawie”, 
− brak poprawnie umieszczonych znaków kilometrowych (U7) w pasie rozdziału, 
− lokalne braki elementów odblaskowych na słupkach prowadzących (U1a i U1b), 
− brak w protokołach okresowej kontroli obiektów mostowych trybu wykonania 

prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb.  
Raport zawierający wnioski dotyczące nieprawidłowości wraz terminami ich 
usunięcia został przesłany do koncesjonariusza w dniu 1 października 2015 r. 
W odpowiedzi z dnia 25 listopada 2015 r. Koncesjonariusz poinformował o usunięciu 
wykazanych nieprawidłowości, a przypadku tych, które nie zostały jeszcze usunięte, 
o działaniach podjętych w tym celu oraz o przewidywanych terminach ich 
przeprowadzenia. Stwierdził jednocześnie, że w związku z datą przesłania  
raportu nie było możliwe dotrzymanie wskazanych w nim terminów usunięcia 
nieprawidłowości. Ponadto wskazał, że niektóre niezbędne roboty wymagają 
środków finansowych, które zostały zarezerwowane w budżecie na następny rok. 
Odnośnie do wykazanej w raporcie nieprawidłowości, polegającej na braku 
w protokołach okresowej kontroli obiektów mostowych trybu wykonania prac 
wyszczególnionych w wykazie potrzeb utrzymaniowych oraz zalecenia stosowania 
w ww. protokołach czterostopniowej skali pilności prac, Koncesjonariusz stwierdził, 
że rozważy możliwość stosowania sugerowanej skali ocen pilności prac 
utrzymaniowych wynikających z przeglądów okresowych, ale nie zobowiązuje się do 
jej stosowania, gdyż zarządzenie, z którego wynika jej stosowanie jest przepisem 
wewnętrznym GDDKiA i nie obowiązuje Koncesjonariusza.  

 (dowód: akta kontroli str. 144-156, 380-381) 

2016 r. 

− przedstawiciele Koncesjonariusza i dzierżawcy nie okazali książek obiektów 
budowlanych znajdujących się na terenie MOP „Zastawie” i „Kępnica”, które 

                                                      
19 Części znajdującej się na terenie województwa śląskiego. 
20 Znak B-1 (m 359+580) i znak B-33 (100 km). 
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pozwalałyby stwierdzić czy są dokonywane wpisy z przeprowadzonych kontroli 
rocznych i pięcioletnich i wynikające z nich wnioski i zalecenia, 
− korozja słupków oraz siatki ogrodzenia autostrady, 
− częściowo niesprawne oświetlenie węzła „Brzęczkowice”, 
− brak zbiorczych tablic informacyjnych przed zjazdami na MOP „Kępica” 

i „Zastawie”, 
− brak w protokołach okresowej kontroli obiektów mostowych trybu wykonania 

prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb oraz podpisu zarządcy obiektu  
dot. zapoznania się z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania 
i remontów. 

Raport zawierający wnioski dotyczące nieprawidłowości wraz terminami ich 
usunięcia został przesłany do koncesjonariusza w dniu 16 czerwca 2016 r. 18 lipca 
Koncesjonariusz odpowiedział w piśmie z dnia 18 lipca 2016 r., w którym zawarł 
zastrzeżenia oraz wyjaśnienia.  

Zastrzeżenia dotyczyły: 
− terminów usunięcia nieprawidłowości21, 
− wykreślenia z raportu nieprawidłowości dotyczącej zapisów w protokołach 
okresowej kontroli obiektów mostowych, gdyż zdaniem Koncesjonariusza uznanie 
ich za nieprawidłowe wynikało z ich niezgodności z „instrukcją prowadzenia 
przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”, która jako przepis wewnętrzny 
GDDKiA nie ma mocy powszechnie obowiązującej, 
− „sprostowania” terminu (30 października 2016 r.) przeprowadzenia remontu 
(wymiany nawierzchni ścieralnej) koncesyjnego odcinka autostrady A4 na terenie 
woj. Śląskiego, gdyż zdaniem Koncesjonariusza wg wcześniejszych ustaleń prace te 
miały być wykonane do 30 października 2017 r. 

W wyjaśnieniach Koncesjonariusz poinformował o przyczynach, sposobie 
i terminach usunięcia pozostałych wykazanych nieprawidłowości. Ponownie 
zadeklarował również, że „rozważy możliwość stosowania sugerowanej skali ocen 
pilności prac utrzymaniowych wynikających z przeglądów okresowych, ale nie 
zobowiązuje się do jej stosowania”. 

(dowód: akta kontroli str. 382-395, 565-568) 

2017 r. 

− niepełne koszenie terenów MOP-ów, uszkodzona lokalnie nawierzchnia  
na wjeździe na teren MOP „Kępnica”, 
− brak informacji o miejscu składowania węży do wody przy stanowisku do zrzutu 
nieczystości z autokarów na terenie MOP-ów, 
− korozja słupów i siatki ogrodzeniowej autostrady, 
− niezgodna ze stanem faktycznym treść oznakowania kierunkowego węzła  
„Brzęczkowice”, 
− nieczytelne oznakowanie pionowe na MOP-ach (zieleń zasłania znaki), 
− lokalne ubytki tymczasowych znaków poziomych, 
− brak w protokołach okresowej kontroli obiektów mostowych trybu wykonania 
prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb oraz podpisu zarządcy obiektu dot. 
zapoznania się z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów, 
− „decyzja/wniosek zarządcy obiektu” wpisany do kopii protokołu przeglądu 
stanowiącej załącznik do książki obiektu mostowego, natomiast brak takiego zapisu 
w oryginale protokołu. 
                                                      
21 Dot. „wdrożenia poprawnego znaku D-13 w ciągu autostrady km 342+200 (j. prawa)”. 
Koncesjonariusz wskazywał, że w związku z datą wpłynięcia raportu z kontroli, dotrzymanie 
wyznaczonych terminów nie było możliwe. 



 

9 

Raport zawierający wnioski dotyczące nieprawidłowości wraz z terminami ich 
usunięcia został przesłany do koncesjonariusza w dniu 28 sierpnia 2017 r. Do czasu 
kontroli NIK Oddział nie otrzymał odpowiedzi koncesjonariusza. 

(dowód: akta kontroli str. 569-585) 

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

1. Każdy roczny plan kontroli Oddziału w latach 2015-2017 przewidywał 
przeprowadzenie kontroli „standardu utrzymania zimowego, tj. wizualnej oceny 
odśnieżania, odladzania”. Jednakże w okresie objętym kontrolą Oddział nie 
przeprowadzał kontroli w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 90-97, 115-123) 

W sprawie przyczyn niewykonania planów kontroli standardu utrzymania zimowego, 
Dyrektor Oddziału wyjaśnił: „Podczas każdorazowej kontroli wynikającej z Planu 
Kontroli kontrolujący sprawdza stan przygotowania podmiotu kontrolowanego  
do sezonu zimowego w zakresie posiadanych środków chemicznych do likwidacji 
skutków warunków zimowych, sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania  
i operaty zimowego utrzymania. Biorąc pod uwagę konieczność odpowiednio 
wczesnego powiadomienia podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli, trudno 
z wyprzedzeniem jest wskazać taką datę aby występowały warunki zimowe (opady 
śniegu, temperatura ujemna). W celu dodatkowego sprawdzenia dotrzymania  
przez podmiot kontrolowany standardów zimowego utrzymania tj. wizualna ocena 
odśnieżania, odladzania co wynika wprost z zakresu kontroli”. 

(dowód: akta kontroli str. 126-129) 

NIK wskazuje, że zapisy raportów z kontroli przeprowadzanych w latach 2015-2017 
nie potwierdzają podnoszonego w wyjaśnieniach faktu objęcia kontrolami  
stanu środków chemicznych do przeciwdziałania oblodzeniom oraz sprzętu 
przeznaczonego do zimowego utrzymania. Ponadto, mimo iż trudności 
z zaplanowaniem kontroli w terminie, w którym warunki zimowe będą faktycznie 
występowały, w kolejnych rocznych planach kontroli Oddział zakładał 
przeprowadzenie tego typu kontroli w miesiącu marcu oraz na początku grudnia, 
a więc w terminach, w których wystąpienie warunków zimowych było mniej 
prawdopodobne niż np. w styczniu lub w lutym. 

2. Pomimo obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli autostrady 
dotyczących zgodności budowy i eksploatacji z udzieloną koncesją, warunkami 
umowy koncesyjnej i obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania i ochrony 
autostrady (w RO obowiązek ten został przypisany Wydziałowi DSD22), kontrole 
przeprowadzane przez Oddział były ograniczone do zagadnień związanych 
z bieżącym utrzymaniem autostrady (w podziale na utrzymanie nawierzchni  
drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz obiekty mostowe), ocenianych  
pod względem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Kontrole 
przeprowadzane przez Oddział w latach 2015-2017 nie obejmowały innych 
obowiązków koncesjonariusza wynikających z umowy, np. zagadnień związanych 
ze standardem płynności poboru opłat lub częstotliwości dokonywania remontów. 

(dowód: akta kontroli str. 144-667) 

W sprawie przyczyn ograniczenia zakresu planowanych i przeprowadzanych kontroli 
do zagadnień związanych z bieżącym utrzymaniem autostrady, Dyrektor Oddziału 
wyjaśnił: „Zakres kontroli, który jest ujęty w Ramowym Planie Kontroli oraz Planie 

                                                      
22 § 16 pkt 11 RO. 
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Kontroli obejmuje obszary, które pozwalają ocenić jakość i standard utrzymania 
koncesyjnego odcinka autostrady. Ponadto w okresie objętym kontrolą do Oddziału 
GDDKiA w Katowicach nie wpłynęły żadne skargi użytkowników autostrady  
lub zdarzenia drogowe, dające podstawę do wszczęcia kontroli doraźnej. Zgodnie 
z § 12 ust. 4 (regulaminu organizacyjnego GDDKiA – przyp. NIK), Centrala GDDKiA 
(DPP) weryfikuje raporty z kontroli pod kątem zgodności z zawartymi umowami 
z podmiotami kontrolowanymi”. 

(dowód: akta kontroli str. 125-129, 671) 

Przyjmując wyjaśnienia Dyrektora, NIK wskazuje, że brak skarg użytkowników 
autostrady zgłaszanych do Oddziału nie uzasadnia ograniczonej liczby i zakresu 
przeprowadzonych kontroli, gdyż w dyspozycji Oddziału znajdowały się wykazy 
skarg składanych bezpośrednio do koncesjonariusza. Zdaniem NIK, liczba skarg 
złożonych w latach 2015-201723 przez użytkowników autostrady [...]24 uzasadniały 
objęcie kontrolami tych aspektów funkcjonowania autostrady. Ponadto NIK zwraca 
uwagę, że przywołana w wyjaśnieniach weryfikacja raportów z kontroli była 
ograniczona zakresem przeprowadzonych przez Oddział czynności kontrolnych, a te 
obejmowały jedynie bieżące utrzymanie autostrady.  
 
NIK zwraca uwagę, że do obowiązków Oddziału, zgodnie § 5 pkt 3 Regulaminu 
kontroli, należało opracowywanie planu kontroli, na podstawie zatwierdzonego 
ramowego planu kontroli, w terminie do 21 grudnia każdego roku na rok następny. 
Oddział przekazywał plany kontroli do Centrali GDDKiA, jednak ich zawartość 
stanowiła jedynie powtórzenie25 zapisów ramowych planów kontroli projektów 
autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, opracowywanych przez 
GDDKiA, które w myśl § 5 pkt 3 miały stanowić tylko podstawę dla opracowania 
planów kontroli Oddziału.  

Oddział, nie podejmował prób zmiany, rozszerzenia lub uszczegółowienia  
planów kontroli, pomimo, iż dysponował danymi (m.in. ustalenia wcześniejszych 
kontroli, bazy wypadków drogowych, skargi użytkowników autostrady), których 
wykorzystanie w procesie opracowywania planu kontroli pozwoliłoby na lepszą 
identyfikację obszarów ryzyka nieprzestrzegania postanowień umowy koncesyjnej. 
Faktycznie jedynym udokumentowanym przejawem opracowywania planów kontroli  
Oddziału było dodawanie do przysyłanych ramowych planów kontroli przewidywanej 
daty ich przeprowadzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 82-85, 98-103, 669-670) 

W sprawie opracowywania rocznych planów kontroli projektów autostradowych 
realizowanych w systemie koncesyjnym Dyrektor Oddziału wyjaśnił: „Centrala 
GDDKiA zgodnie z Zarządzeniem nr 5 z 12 stycznia 2015 r. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje Ramowy Plan 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. W Ramowym Planie Kontroli jest określony 
zakres kontroli, który obejmuje obszary stanowiące wyposażenie autostrady. 
Oddział GDDKiA w Katowicach na podstawie zatwierdzonego Ramowego Planu 

                                                      
23 Do końca III kwartału 2017 r. 
24 Pouczenie: Jawność została wyłączona ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy – art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r. poz. 419, ze zm.). Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
25 Bez żadnych zmian w kolejnych objętych kontrolą latach. 

Uwagi dotyczące 
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11 

Kontroli, zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu Kontroli opracowuje Plan Kontroli 
uzgadniając planowaną datę kontroli pomiędzy Wydziałami Dróg i Sieci Drogowej, 
BRD i Zarządzania Ruchem oraz Mostów”. 

W uzupełnieniu swoich wyjaśnień Dyrektor Oddziału dodał, że „Oddział GDDKiA nie 
posiada umowy koncesji na budowę i eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-
Kraków. W związku z powyższym zakres kontroli opieramy całkowicie na zakresie 
wskazanym w Ramowym Planie Kontroli, opracowanym w Centrali GDDKiA, która 
posiada umowę i planuje zakresy kontroli do wykonania w danym roku”.  

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 104-114, 671) 

 
W ocenie NIK, Oddział przeprowadzał kontrole koncesjonariusza w zakresie 
określonym w rocznych planach kontroli (z wyjątkiem kontroli standardu zimowego 
utrzymania). Kontrole te nie pozwalały jednak na ocenę sposobu wykonywania 
przez koncesjonariusza obowiązków określonych w umowie koncesyjnej, ich zakres 
obejmował bowiem jedynie bieżące utrzymanie autostrady. Ponadto, w Oddziale nie 
zapewniono rzetelnej realizacji obowiązku opracowywania rocznych planów kontroli, 
gdyż czynności wykonywane w toku tej procedury sprowadzały się wyłącznie do 
powtórzenia zapisów ramowego planu kontroli przesłanego przez Centralę GDDKiA 
oraz wskazania przewidywanego terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

 
3. Inne czynności podejmowane w Oddziale w celu egzekwowania 

od koncesjonariuszy zgodności utrzymania i eksploatacji 
autostrady z warunkami umowy 

Jako czynności inne niż kontrola, podejmowane w celu egzekwowania  
od koncesjonariuszy zgodności utrzymania i eksploatacji autostrady z warunkami 
umowy, Dyrektor Oddziału wskazał: 

− przeprowadzanie objazdów koncesyjnego odcinka autostrady A-4 (w ramach 
objazdu autostrady A-4) pod kątem poprawności funkcjonowania organizacji ruchu 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego wspólnie z przedstawicielami Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach26,  

− opiniowanie przez Oddział zmian w istniejącej organizacji ruchu. Czynności te 
dają bieżącą informację o planowanych zakresach remontowych i terminach 
wykonania. Ponadto, Oddział opiniując projekty tymczasowych organizacji ruchu  
na czas remontów sprawdza ich poprawność i zgodność z przepisami oraz ma 
wpływ na zachowanie bezpieczeństwa i płynności ruchu27, 

− opiniowanie przez Oddział zadań inwestycyjnych planowanych przez 
Koncesjonariusza28.  

 (dowód: akta kontroli str. 669-671) 

Oceniając pozytywnie podejmowanie działań w celu egzekwowania od 
koncesjonariusza zgodności utrzymania i eksploatacji autostrady z umową 
koncesyjną, NIK wskazuje, że spośród ww. wymienionych czynności jedynie 
opiniowanie projektów inwestycyjnych koncesjonariusza miało związek z tą umową. 

                                                      
26 Objazdy były przeprowadzane dwa razy w roku: w roku 2015 w maju i październiku, w 2016 roku – 
w kwietniu i październiku, natomiast w 2017 roku – w kwietniu i październiku.  
27 W latach Oddział zaopiniował 56 zmian czasowych i 11 stałych organizacji ruchu. 
28 W okresie objętym kontrolą Oddział opiniował  projekt przebudowy węzła Byczyna oraz projekt 
przebudowy bramek na PPO Brzęczkowice. 
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Pozostałe wymienione czynności Oddziału stanowiły realizację zadań wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Sprawozdania koncesjonariusza przekazywane do Oddziału 

[...]29 
(dowód: akta kontroli str. 794-726) 

Natomiast w sprawozdaniach rocznych zawarte były m.in. informacje o prognozie 
natężenia ruchu i przewidywanego przychodu z opłat, założenia polityki 
optymalizacji opłat oraz marketingowej i program przewidywanych napraw oraz 
robót budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 969-793) 

W Oddziale nie analizowano informacji zawartych w sprawozdaniach 
koncesjonariusza ani nie wykorzystywano ich w ramach procedur planowania 
i przeprowadzania kontroli. W sprawie sposobu wykorzystania sprawozdań 
koncesjonariusza Dyrektor Oddziału wyjaśnił: „Biorąc pod uwagę brak dostępu do 
umowy koncesyjnej na budowę i eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice -
Kraków jako dokumentu odniesienia Oddział GDDKiA w Katowicach nie dokonuje 
analizy otrzymanych raportów i sprawozdań. Otrzymane dokumenty są traktowane 
jako materiał informacyjny”. 

(dowód: akta kontroli str. 135-136) 

W ocenie NIK, brak dostępu do umowy koncesyjnej nie może stanowić 
uzasadnienia rezygnacji z przeprowadzania analiz sprawozdań koncesjonariusza, 
zwłaszcza że zawierają one informacje, które można było wykorzystać m.in.  
w procesie opracowywania planów kontroli Oddziału oraz w działaniach na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na koncesyjnym odcinku autostrady. 

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 Kontroli30, zwraca uwagę na: 

1. Obowiązek przeprowadzania zaplanowanych kontroli standardu utrzymania 
zimowego koncesyjnego odcinka autostrady.  

2. Potrzebę uwzględniania, zarówno na etapie planowania jak również 
wykonywania okresowych kontroli u koncesjonariusza autostrady, 
problematyki zgodności budowy i eksploatacji z warunkami umowy 
koncesyjnej. 

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 

                                                      
29 Pouczenie: Jawność została wyłączona ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy – art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r. poz. 419, ze zm.). Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
30 Dz. U. z 2017 r. poz. 524; dalej: „ustawa o NIK”. 
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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 
Delegatury w Katowicach, 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 23 kwietnia 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Bogusław Gębica  

Doradca ekonomiczny 
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