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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/086 – Wykonywanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań 
związanych z utrzymaniem i remontami dróg 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Julian Czekay, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93722 z 16 stycznia 
2015 r.  

2. Andrzej Trybowski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93723 z 16 stycznia 
2015 r. 

3. Jan Jasiński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 93724 z 16 stycznia 
2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25,  

31-542 Kraków, zwany w dalszym ciągu Oddziałem GDDKiA lub Oddziałem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału GDDKiA od 5 marca 2014 r. Poprzednio w okresie 
objętym kontrolą stanowisko to zajmował Jacek Gryga. 

(dowód: akta kontroli str. 1312) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przygotowania organizacyjno-finansowego 
do zadań w zakresie utrzymania dróg krajowych, kontroli stanu nawierzchni oraz realizacji 
prac siłami własnymi w latach 2013-2015 (do kwietnia). NIK ocenia negatywnie działania 
Oddziału GDDKiA w zakresie realizacji w IV kwartale 2014 r. programu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi nr 47. Ponadto NIK ocenia negatywnie skuteczność 
nadzoru nad prawidłowym wykonaniem tego programu, a także nad przestrzeganiem zasad 
kontroli odcinka drogi ekspresowej nr 7 i nad przeglądami drzewostanów na odcinkach dróg 
zarządzanych przez kontrolowane rejony. 

 

Oddział GDDKiA był przygotowany organizacyjnie i kadrowo do realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem i remontami zarządzanych dróg. W wymaganym zakresie przygotowano 
informacje, niezbędne w celu prawidłowego ustalenia przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i bieżącego 
utrzymania sieci drogowej. Oddział przeprowadził także analizę wpływu nieodpowiedniego 
stanu technicznego odcinków dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Pracownicy Oddziału wywiązywali się z obowiązków w zakresie kontroli stanu dróg, 
a stwierdzone nieprawidłowości w zakresie niewykonywania części objazdów, tj. drugiego 
wymaganego w ciągu dnia objazdu drogi ekspresowej S7b, wpływały na ewentualne 
opóźnienia w przywracaniu właściwego stanu utrzymania tej drogi.  

                                                      
1 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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Terminowo i przez osoby posiadające wymagane uprawnienia wykonywane były przeglądy 
okresowe dróg i znajdujących się w ich ciągu obiektów inżynierskich. 

W trzech rejonach2, objętych kontrolą szczegółową, egzekwowano od wykonawców 
wywiązywanie się z powierzonych im zadań w zakresie utrzymania sieci drogowej za 
wyjątkiem Rejonu Nowy Targ, którego pracownicy dopuścili do nieterminowej 
i nieprawidłowej realizacji udzielonego zlecenia, dotyczącego poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na odcinku drogi nr 47 Rabka – Nowy Targ. Potwierdzili oni bowiem 
16 grudnia 2014 r. wykonanie robót o wartości brutto ponad 530 tys. zł, mimo iż faktycznie 
nie zostały one wykonane w tym okresie. W konsekwencji Oddział GDDKiA już 18 grudnia 
2014 r. zlecił do wypłaty kwotę wynikającą z faktury w pełnej wysokości z terminem 
realizacji 23 grudnia 2014 r. Dyrektor Oddziału poinformowany przez kontrolerów NIK 
o nieprawidłowościach podjął działania wyjaśniające i zaradcze, które doprowadziły do 
pełnego wywiązania się wykonawcy z przyjętego zlecenia3 dopiero w maju 2015 r. Ponadto 
podjęto czynności w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za 
powstanie tych nieprawidłowości.  

Spośród prac realizowanych siłami własnymi, terminowo i w wymaganym zakresie 
przygotowane zostały pługi wirnikowe, pozostające w rezerwie GDDKiA. Natomiast 
z odstępstwem od wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
realizowane były zadania utrzymania zieleni przydrożnej. Oddział nie zapewnił bowiem osób 
o kwalifikacjach uprawniających do corocznych przeglądów drzewostanów, a także nie 
wykonywał tych przeglądów ze wskazanym udziałem kompetentnych przedstawicieli gmin. 

Przekazaniu kierownikom rejonów obowiązków i uprawnień w zakresie realizacji umów na 
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nie towarzyszył odpowiednio dostosowany system 
nadzoru. Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli NIK nie zostały bowiem wcześniej 
ujawnione w ramach nadzoru prowadzonego przez odpowiednie komórki organizacyjne 
Oddziału. W szczególności nie zapobieżono powstaniu nieprawidłowości, polegających na: 
niewykonaniu w 2014 r. zleconych robót na odcinku drogi nr 47, niedotrzymywania 
wymaganej częstotliwości objazdów odcinka drogi ekspresowej nr 7 i dokumentowania tych 
objazdów, a także nieuwzględnianiu wytycznych w zakresie okresowych przeglądów 
drzewostanów. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjno-finansowe do 
realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
i remontami zarządzanych dróg krajowych 

Według stanu na koniec I kwartału 2015 r. Oddział zarządzał 970,1 km dróg krajowych, 
w tym odcinkiem autostrady A4 o długości 101,7 km, odcinkami drogi ekspresowej S7 
o łącznej długości 21,9 km i odcinkami pozostałych dróg krajowych o łącznej długości 
846,4 km. W ciągu tych dróg znajdowało się 1 130 obiektów inżynierskich, w tym: 
568 mostów, 6 tuneli, 7 przejść podziemnych i 549 przepustów o średnicy przekraczającej 
1,5 m.  
Szczegółowym badaniom poddano odcinki dróg krajowych zarządzanych przez Rejon 
Kraków, Nowy Targ i Wadowice4.  

                                                      
2 Kraków, Nowy Targ, Wadowice. 

3 Na drodze nr 47 zamontowano 813 elementów odblaskowych, a ponadto dokończono budowę chodnika od km 16+800 do 
km 16+960. 

4 Badaniom poddano 13 odcinków dróg krajowych o łącznej długości 303 km, co stanowi 31,2% łącznej długości dróg 
zarządzanych przez Oddział, w tym w: Rejonie Kraków 44 km autostrady, 6,2 km drogi ekspresowej oraz 82,8 km pozostałych 
dróg krajowych, Rejonie Nowy Targ 15,7 km drogi ekspresowej, 78,4 km pozostałych dróg krajowych, Rejonie Wadowice 75,9 
pozostałych dróg krajowych.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Zadania w zakresie utrzymania i remontów ww. dróg i obiektów inżynierskich zostały 
nałożone na podstawie regulaminu organizacyjnego na pięć komórek organizacyjnych 
Oddziału i pięć rejonów, w tym: 
a)  Komórki nadzorowane przez Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami 

i Mostami, tj. na: 

 Wydział Dróg - m.in.: określanie potrzeb rzeczowych i finansowych, tym na 
remonty i utrzymanie sieci drogowej, kontrolę oraz analizowanie i ocenianie stanu 
dróg oraz przygotowań do zimowego utrzymania, a także monitorowanie oraz 
koordynowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg; 

 Wydział Mostów - m.in.: dokonywanie przeglądów obiektów inżynierskich i nadzór 
nad realizacją przeglądów podstawowych, a także przygotowania danych do 
planów rocznych i wieloletnich robót mostowych, oraz przedstawianie propozycji 
podziału środków na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich; 

 stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych –
koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania planów działań 
ratowniczych; 

b) Komórki, podległe Zastępcy Dyrektora ds. Technologii, tj.:  

 Laboratorium Drogowe Wydziału Technologii - wykonywanie m. in. pomiarów 
diagnostycznych do oceny stanu nawierzchni drogowych; 

 Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakresie Technologii - 
nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania, realizację polityki jakości, 
a także przeprowadzanie audytów wewnętrznych. 

Do zadań Rejonów dróg należało m.in. dokonywanie objazdów i kontroli dróg, 
podejmowanie decyzji o usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie robót 
interwencyjnych, wykonywanie przeglądów dróg oraz bieżących, podstawowych 
i rozszerzonych przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, nadzór nad realizacją 
zlecanych w drodze przetargów robót utrzymaniowych, utrzymanie zieleni, a także 
prowadzenie i koordynowanie w zakresie prac zimowego utrzymania. 

(dowód: akta kontroli str. 7-15) 

Plany rzeczowo - finansowe remontów dróg na lata 2013-2015 ustalane były przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w formie Planu działań na sieci 
drogowej (dalej Planu działań na sieci). W latach 2013-2015 Oddział otrzymywał 
z Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA wytyczne oraz wzory tabel, które 
stanowiły podstawę do wnioskowanych przez Oddział aktualizacji Planu działań na sieci. 
Szczegółowe dane zawierały m. in. corocznie aktualizowane przez Oddział wyniki pomiarów 
dokonanych w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN). Dodatkowe informacje, które 
zgodnie z wytycznymi GDDKiA mogły być istotne dla decyzji o ujęciu zadania w planie, 
Oddział ujmował w kolumnie przeznaczonej na uwagi. W uwagach wyszczególniano terminy 
ostatnio wykonanych zabiegów, a także dane z przeglądów stanu dróg, jak np. konieczność 
wymiany spękanej nawierzchni w lokalizacji nieobjętej badaniami w systemie SOSN, lub 
stwierdzono zły stan drogi po okresie zimowym. Następnie Oddział otrzymywał informacje 
o ustaleniu kolejności z jaką proponowane remonty dróg ujęte zostały w planie GDDKiA. 
Zakres potrzeb zgłaszanych przez Oddział do Planu działania na sieci był opracowywany 
w oparciu o dane przekazywane przez pracowników rejonów.  

(dowód: akta kontroli str. 42-66) 

Na remonty dróg i mostów oraz kompleksowe utrzymanie dróg Oddział otrzymał w latach 
2013-2014 odpowiednio 211,7 mln zł i 135,7 mln zł. Z tego na kompleksowe utrzymanie 
dróg przeznaczone zostało odpowiednio 88,3 mln zł i 106,1 mln zł, natomiast 123,4 mln zł 
i 29,6 mln zł na remonty dróg i mostów. W analizowanym okresie Oddział wydatkował środki 
w kwotach zgodnych z zaplanowanymi. 
Limity środków finansowych przyznanych Oddziałowi na remonty dróg i zabiegi 
utrzymaniowe, finansowane ze środków na bieżące utrzymanie dróg i autostrad, pozwalały 
na zaspokajanie jedynie części potrzeb zgłaszanych w latach 2013-2014, w tym: 

 środki przyznane na remonty w 2013 r. w wysokości 99,7 mln zł stanowiły 26,5 % 
potrzeb zgłoszonych przez Oddział, a środki przyznane na ten cel w 2014 r. 
w wysokości 19,3 mln zł stanowiły 4,9% zgłoszonych potrzeb; 
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 limit wydatków na bieżące utrzymanie sieci drogowej ustalony przez GDDKiA 
w 2013 r. w wysokości 72,2 mln zł, stanowił 61,7% potrzeb zgłoszonych przez Oddział, 
a ustalony w 2014 r. w wysokości 105,6 mln zł, stanowił 73,2% zgłoszonych potrzeb. 

Limity na poszczególne rodzaje wydatków na bieżące utrzymanie sieci drogowej były 
zmieniane w obu latach analizowanego okresu. W wyniku tych zmian limity środków 
przyznanych Oddziałowi: 

 w 2013 r. na utrzymanie autostrad stanowiły 65% zgłoszonych potrzeb, na utrzymanie 
dróg 54,6% potrzeb, na zimowe utrzymanie dróg 126,8% potrzeb i na utrzymanie 
mostów 62,4% potrzeb; 

 w 2014 r. na utrzymanie autostrad stanowiły 93,6% zgłoszonych potrzeb, na 
utrzymanie dróg 73,4 % potrzeb, na zimowe utrzymanie dróg 66,7% potrzeb i na 
utrzymanie mostów 86,1% potrzeb.  

Najistotniejsze zmiany limitów wydatków ustalonych w 2013 r., dokonane na podstawie 
dziewięciu wniosków Oddziału, dotyczyły zwiększenia limitu na zimowe utrzymanie dróg do 
kwoty 35,5 mln zł, tj. o 78,3% w stosunku do pierwotnie przyznanej kwoty i zmniejszenia 
limitu środków na bieżące utrzymanie dróg do kwoty 26,2 mln zł, tj. o 19,8% w stosunku do 
kwoty pierwotnie przyznanej kwoty. Zmiany w 2014 r., dokonane na podstawie sześciu 
wniosków Oddziału, dotyczyły zwiększenia limitu środków na bieżące utrzymanie dróg do 
kwoty 55,1  mln zł, tj. o 19,8% w stosunku do kwoty pierwotnie przyznanej i zmniejszenia 
limitu na zimowe utrzymanie dróg do kwoty 20,0 mln zł, tj. o 13% w stosunku do pierwotnie 
przyznanej kwoty. 

(dowód: akta kontroli str. 926-931) 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśniła, że częściowe zaspokojenie potrzeb remontowych 
w latach 2013-2014, zgłoszonych przez Oddział, spowodowało odsunięcie w czasie 
planowanych remontów i uwidocznione zostało w wynikach badań diagnostycznych, 
wykonywanych w kolejnych latach. Proces pogarszania się stanu nawierzchni zależy jednak 
od wielu czynników i niekoniecznie wpływa w początkowej fazie na komfort 
i bezpieczeństwo jazdy. W przypadku przesunięcia w czasie przyznania środków 
finansowych na planowane remonty Oddział podejmuje działania mające na celu 
przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie 
analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zamiast remontów wykonuje, w ramach 
posiadanych środków, zabiegi pielęgnacyjno-remontowe o mniejszym zakresie, tj. remonty 
cząstkowe i uszczelnienia nawierzchni. Wyjaśniła także, iż w związku z występującymi od 
grudnia 2012 r. do marca 2013 r. długotrwałymi niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, skutkującymi koniecznością prowadzenia czynnej akcji zimowej, oraz 
brakiem możliwości zapewnienia dodatkowych środków przez Centralę, zaszła konieczność 
dokonania przesunięcia części środków z przeznaczonych pierwotnie na bieżące 
utrzymanie dróg na zimowe utrzymanie dróg. Zwiększenie limitu na bieżące utrzymanie 
dróg w 2014 r. spowodowane było natomiast łagodniejszą zimą, a także uwzględnieniem, 
w odróżnieniu od roku poprzedniego, wniosków Oddziału o przyznanie przez Centralę 
dodatkowych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 1139-1142) 

Największy udział w wydatkach na bieżące utrzymanie sieci drogowej w 2013 r. miały 
wydatki na remonty dróg sfinansowane ze środków budżetowych i Krajowego Funduszu 
Drogowego w łącznej wysokości 105,8 mln zł. W związku z przeznaczeniem w 2014 r. na 
ten cel jedynie środków budżetowych w wysokości 19,3 mln zł ich udział w łącznych 
wydatkach Oddziału na utrzymanie dróg zmniejszył się z 49,6% do 16,5%. Wzrosły 
natomiast wydatki na bieżące utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie autostrad z łącznej 
kwoty 35,2 mln zł w 2013 r. do 68,1 mln zł w 2014 r., tj. o ponad 93%, w tym 
w szczególności wzrosły wydatki m. in. na : 

 prace porządkowe z 5,1 mln zł w 2013 r. do 10,7 mln zł w 2014 r.; 

 utrzymania oznakowania z 6,8 mln zł w 2013 r. do 7,6 mln zł w 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 37, 39 i 925) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
przygotowania organizacyjno-finansowego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
i remontami zarządzanych dróg krajowych. 

 

2. Działania Oddziału GDDKiA w zakresie kontroli 
stanu nawierzchni, poboczy i odwodnienia dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich 

2.1. Stan nawierzchni dróg krajowych w województwie małopolskim w latach 2000-2012 
uległ istotnej poprawie, bowiem na początku tego okresu na poziomie dobrym było 8% 
ogólnej długości dróg, a w 2012 r. wzrósł do 57%. Równocześnie wskaźnik dróg 
ocenianych jako złe zmalał z 66% do blisko 15% ich długości. 

(dowód: akta kontroli str. 322) 

W kontrolowanym okresie pomiary dróg dla potrzeb systemu oceny stanu nawierzchni 
(SOSN) zostały wykonane w Oddziale zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Wykazały 
one pogorszenie stanu nawierzchni w 2014 r. w porównaniu do 2013 r., w tym długość 
jezdni dróg: 

 w złym stanie wzrosła w tym okresie z 74,3 km do 119,9 km, tj. z 6,5% do 10,4% łącznej 
długości jezdni,  

 w stanie niezadowalającym wzrosła ze 157,3 km do 281,7 km, tj. z 13,6% do 24,4% 
łącznej długości jezdni. 

Największy przyrost długości dróg w złym i niezadowalającym stanie technicznym 
spowodowany był utratą właściwości przeciwpoślizgowych. Długość jezdni o szorstkości 
w klasie D (w złym stanie) wzrosła bowiem z 29,5 km w 2013 r. do 84,4 km w 2014 r., 
a w klasie C (stan niezadowalający) z odpowiednio 124,6 km do 275,6 km. Wzrosła także 
długość dróg na których występowały koleiny o głębokościach powyżej 30 mm (zaliczane do 
klasy D) z 48,3 km w 2013 r. do 51,4 km w 2014 r. Długości dróg, charakteryzujących się 
złym stanem powierzchni i występowaniem nierówności poprzecznych w tym okresie 
nieznacznie wzrosły odpowiednio z 3,2 km do 3,8 km oraz z 3,5 km do 3,7 km. Do 7,6 km, 
tj. o 2,5 km, zmniejszyła się długość dróg, na których badania wykazały spękania. 

(dowód: akta kontroli str. 370 i 371) 

W toku dokonanych oględzin na 11 odcinkach 9 dróg krajowych5 o łącznej długości 
216,7 km, stwierdzono nierówności i uszkodzenia nawierzchni na sześciu odcinkach dróg. 
Nierówności podłużne (tzw. koleiny) o głębokościach przekraczających 30 mm występowały 
w nawierzchniach pięciu dróg krajowych, tj.: nr 52, nr 28, nr 44, nr 79 i nr 94. Nierówności 
na tych drogach znajdowały się na odcinkach o pochyleniu podłużnym i dlatego 
w zagłębieniach nie gromadziła się woda. Cztery spośród odcinków ww. dróg nie były 
oznakowane znakami A-11 dla żadnego z obu kierunków jazdy, które zgodnie z pkt 2.2.12 
załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.6 powinny 
być ustawiane przed odcinkami jezdni o dużych nierównościach, niebezpiecznych dla ruchu 
lub obniżających komfort jazdy, w tym m.in. na odcinkach, na których są zniszczenia 
nawierzchni inne niż przełomy. Odcinki na dwóch z tych dróg były natomiast oznakowane 
znakami B-33 ograniczającymi prędkość do 60 km na godzinę lub 70 km na godzinę. Jeden 
z odcinków drogi nr 28 o nawierzchni, na której występowały koleiny, znajdował się na 
terenie niezabudowanym i oznakowany był linią podwójną, ciągłą (znakiem poziomym P-4), 

                                                      
5 Nierówności i uszkodzenia występowały na: 

 odcinkach o łącznej długości 75,9 km wszystkich trzech dróg Rejonu Wadowice, tj. nr 28, nr 44 i nr 52, 

 odcinków o łącznej długości 88,0 km, czterech  spośród dziesięciu dróg Rejonu Kraków, tj. nr 4, nr 7, nr 79 i nr 94, 

 odcinków o łącznej długości 52,8 km, dwóch spośród sześciu dróg Rejonu Nowy Targ, tj. nr 7 i nr 28. 
6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181 ze zm.). 
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zabraniającą zmiany pasa ruchu. W pozostałych przypadkach na drogach, na których 
znajdowały się koleiny, obowiązywało ograniczenie do 50 km lub 60 km na godzinę 
z powodu przebiegu tych dróg przez tereny zabudowane. Na skoleinowanych odcinkach 
drogi nr 94, przebiegających przez miasto Olkusz, krawędzie zewnętrzne nierówności 
podłużnych nosiły ślady częściowego ich sfrezowania. 
Uczestniczący w oględzinach dróg nr 28, nr 44 i nr 52 zastępca kierownika Rejonu 
Wadowice oraz uczestniczący w oględzinach m.in. dróg nr 79 i nr 94 kierownik Rejonu 
Kraków wyjaśnili, że po wystąpieniu na drogach odkształceń podłużnych nie występowali 
o zmianę projektów organizacji ruchu, ponieważ nierówności te w ich ocenie nie były 
niebezpieczne dla ruchu i nie obniżały komfortu jazdy. We wszystkich przypadkach odcinki 
te oznakowane były znakami poziomymi P-4, niezezwalającymi na wykonywanie manewru 
zmiany pasa ruchu i zapobiegały tym samym utracie stabilności pojazdu z powodu 
nierówności nawierzchni. Część z odcinków przebiegała ponadto w terenie zabudowanym, 
gdzie obowiązywało ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 50 km na godzinę w dzień 
i 60 km na godzinę w porze nocnej. 
Ubytki nawierzchni drogi, nieoznakowane znakiem A-11, występowały także na przejeździe 
kolejowym na drodze nr 28 i na skrzyżowaniu drogi zbiorczej z drogą nr 7. Zastępca 
Kierownika Rejonu Wadowice wyjaśnił, że niezwłocznie wystąpi do PKP o dokonanie 
naprawy nawierzchni przejazdu kolejowego. 
Kierownik Rejonu Nowy Targ, uczestniczący w oględzinach drogi nr 7 wyjaśnił, że wybój 
w nawierzchni na skrzyżowaniu tej drogi z drogą zbiorczą jest świeżym wykruszeniem, 
o czym świadczą zalegające na jezdni pozostałości materiałów nawierzchni. Wyjaśnił także, 
iż jeszcze w czasie oględzin wydał polecenie niezwłocznego uzupełnienia nawierzchni drogi 
zbiorczej i uprzątnięcia z jezdni materiałów z wykruszonej nawierzchni.  
Drobne uszkodzenia nawierzchni o powierzchni do 10cm2 i głębokościach  od 2 cm do 5 cm 
występowały także na drodze nr 79 a liczne spękania podłużne i poprzeczne nawierzchni 
występowały na drodze nr 44 (około 20% powierzchni jezdni mostu) i nr 52 (około 10% 
powierzchni jezdni na długości około 250 m). 
Zastępca Kierownika Rejonu Wadowice wyjaśnił, że pęknięcia występujące na odcinku 
drogi nr 44 oraz nr 52 zostaną uszczelnione niezwłocznie przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, umożliwiających prawidłowe wykonanie tego typu remontów. 
Na pozostałych odcinkach dróg poddanych oględzinom nawierzchnia była w stanie dobrym. 
W stanie dobrym były także pobocza, korpusy drogowe, a elementy odwodnienia były 
drożne. Częściowe zamulenie przepustu i zanieczyszczenie rowu stwierdzono w jednym 
przypadku, tj. przepustu w km 685+480 na drodze nr 7. Telefoniczne zlecenie oczyszczenia 
tego przepustu wydane zostało przez uczestniczącego w oględzinach kierownika Rejonu 
Nowy Targ. 
Na odcinkach dróg poddanych oględzinom znaki drogowe były w dobrym stanie 
technicznym i były czyste oraz czytelne. Naprawa lub wymiana pojedynczych znaków 
uszkodzonych była w toku oględzin zgłaszana telefonicznie przez kierowników służby 
liniowej lub kierowników rejonów, uczestniczących w objeździe. Częściowo wytarte były 
znaki poziome na skrzyżowaniach dróg zarządzanych przez Rejon Wadowice. Zastępca 
kierownika tego Rejonu wyjaśnił, że pojedyncze znaki pionowe są niezwłocznie 
wymieniane, a odnowienie znaków poziomych dokonane zostanie kompleksowo po 
ustabilizowaniu się korzystnych warunków pogodowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1002-1019) 

Podczas kontrolnego objazdu dróg, dokonanego 24 marca 2015 r., nie stwierdzono 
nieprawidłowości w utrzymaniu odcinków dróg nr 7, nr 47, nr 49 i nr 28. 

(dowód: akta kontroli str. 343-348) 

2.2. We wszystkich trzech Rejonach, poddanych badaniu, na podstawie wcześniej 
przygotowanych planów dokonywano okresowych przeglądów dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich. Osoby wykonujące te przeglądy posiadały wymagane uprawnienia 
budowlane. W protokołach okresowych przeglądów dróg odnotowano potrzeby w zakresie 
napraw bieżących i remontów. Każdy z tych protokołów zawierał klauzulę o dopuszczeniu 
drogi do użytkowania i został zatwierdzony przez kierownika rejonu. Wszystkie protokoły 
z okresowych przeglądów dróg, jakie zostały dokonane w rejonach Kraków, Nowy Targ 
i Wadowice, zostały odnotowane w księgach obiektów budowlanych. Książki dla obiektów 
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inżynierskich prowadzone były w scentralizowanym systemie gospodarki mostowej SGM 
2009. Z systemu tego można było wygenerować istniejące dane o obiekcie, a także każdy 
z protokołów przeglądu okresowego.  
Wyniki przeglądów okresowych stanowiły podstawę zgłoszeń napraw bieżących. 

(dowód: akta kontroli str. 583-585, 766-781, 1024-1029) 

Wykorzystanie wyników przeglądów okresowych przeanalizowano na przykładzie odcinka 
drogi krajowej nr 47 od km 21+600 do km 39+741. Jeszcze podczas przeglądu 
pięcioletniego w marcu 2009 r. zakwalifikowano go jako: wymagający remontu ze względu 
na spękania dylatacyjne, deformacje nawierzchni i nierówności. Postulowano wówczas 
remont tej drogi, a także zalecono i zrealizowano doraźne naprawy na powierzchni ok. 8 tys. 
m2. Właściwy remont tego odcinka drogi poprzez naprawę nawierzchni i korpusu drogi 
zaplanowano na 2014 r. i roboty rozpoczęto w 2014 r., a zakończenie tego remontu 
przewidziano do 30 sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 766 ) 

2.3. Objazdy dróg wykonywane były przez pracowników rejonów, w tym pracowników 
przydzielonych do funkcjonujących w tych rejonach obwodów drogowych. Liczba tych 
pracowników w trzech rejonach Oddziału, wybranych do szczegółowej kontroli, była 
wystarczająca do pełnej realizacji obowiązków w tym zakresie. Długość tras przejazdów 
niezbędnych w celu wykonania codziennych objazdów na jednego pracownika obwodu 
wynosiła bowiem od 73 km do 75 km dla obwodów, na terenie których znajdowały się 
odcinki autostrady A4, oraz od 44 km do 66 km dla pozostałych obwodów. Liczba 
pozostałych pracowników rejonów, których zakresy czynności zawierały także obowiązki 
wykonywania objazdów, pozwalała na wykonywanie wymaganych objazdów także w dni 
wolne od pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 933) 

Wyniki ustaleń dokonanych w czasie objazdów odcinków dróg krajowych zostały 
odnotowane w dziennikach objazdów7, a dostrzeżone nieprawidłowości zgłaszane były 
właściwym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz kompleksowego utrzymania dróg. 
Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego zgłaszano do wykonawców 
tych usług, którym Oddział udzielił zamówień publicznych. Usunięcie zgłoszonych 
nieprawidłowości odnotowano w dziennikach objazdów, podając datę usunięcia 
w odpowiedniej kolumnie dziennika lub poprzez odpowiednie zapisy z objazdów danego 
odcinka drogi w następnych dniach. W analizowanym okresie kontrolnych objazdów dróg 
dokonywali także kierownicy rejonów, a objazdu autostrady dokonał również zastępca 
Dyrektora Oddziału. 
Objazdy autostrady A4, odcinków dróg nr 7, nr 28 i nr 52 dokonywane były z częstotliwością 
określoną w zarządzeniu nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów i kontroli dróg 
krajowych.  
Zapisy w dzienniku objazdów drogi S7 na odcinku od Myślenic do Lubnia wskazywały, że 
w badanym okresie w każdym dniu odnotowano jeden kontrolny objazd, natomiast jedynie 
w 21 dniach odnotowany został drugi objazd w ciągu dnia. W analizowanym okresie zapisy 
w kartach drogowych wskazywały, że drugie objazdy wykonane zostały w 67 dniach, jednak 
w dziennikach objazdów nie odnotowano o nich wzmianki. Ponadto odcinek drogi S7 
w 185 dniach był kontrolowany przez pracowników Rejonu Nowy Targ tylko jeden raz w 
ciągu dnia i adnotacje o tych kontrolach zostały wprowadzone do dziennika objazdów. 
 
W części kart drogowych sporządzonych w 2013 r. przez pracowników Rejonu Kraków, 
dokonujących kontrolnych objazdów A4 i odcinka drogi nr 7, nie wyszczególniono trasy 
objazdu. Wpisywano jedynie „jazda lokalna”, mimo, że zapis taki dopuszczalny był jedynie 
w przejazdach w granicach administracyjnych miejscowości, stosownie do § 4 pkt 2 i 3 
zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Atostrad z dnia 1 lipca 2011 r. 
w sprawie zasad używania pojazdów służbowych. W części kart dotyczących objazdu 

                                                      
7 Kontrolą NIK objęto dzienniki objazdów wybranych odcinków dróg A4, S7, nr 7, nr 28, nr 52, w miesiącach luty, marzec, maj 
i październik 2013 r. i 2014 r. oraz w styczniu 2015 r. (łącznie 273 dni), a także zapisy w kartach drogowych pojazdów, którymi 
dokonywano tych objazdów. 
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odcinka drogi nr 7 nie wpisywano objazdu odcinka drogi nr 52, znajdującego się na terenie 
Rejonu Kraków. 
Kierownik Rejonu Kraków wyjaśnił, że nieprawidłowości w zakresie zapisów w kartach 
drogowych wynikały z niewłaściwego interpretowania zarządzenia Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, wytkniętego po audycie wewnętrznym, natomiast brak opisu 
wykonywanych objazdów odcinka drogi nr 52 wynika z tego, iż krótki odcinek tej drogi jest 
elementem łącznicy węzła drogowego drogi nr 7. 

(dowód: akta kontroli str. 586-588, 756-763, 946-995) 

Oględziny objazdu odcinka autostrady A4 od ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła 
Targowisko wykazały, że jego wykonanie jest możliwe w czasie wykazanym w 
kontrolowanej dokumentacji objazdów tego odcinka. 

 (dowód: akta kontroli str. 125-126, 996-1001) 

 

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

Według załącznika do zarządzenia nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów i kontroli 
dróg krajowych minimum dwukrotnie w ciągu dnia powinny być kontrolowane odcinki dróg 
ekspresowych, a ich wyniki winny zostać wpisane do dziennika objazdów. Mimo to 
w okresie 67 dni dokonano dwukrotnego objazdu drogi S7, ale do dziennika wpisano tylko 
jeden objazd, natomiast w 185 dniach dokonano tylko jednokrotnego objazdu tej drogi 
jednocześnie wprowadzając stosowną adnotację do dziennika objazdów. 
Kierownik Rejonu wyjaśnił, że odcinek tej drogi ma długość 16 km i jest pierwszym etapem 
budowy odcinka Myślenice - Rabka-Zdrój. Ponieważ dziennik objazdów znajdował się 
w Obwodzie Drogowym Łostówce (który ma przypisany do obsługi ten odcinek), a objazdów 
dokonywali pracownicy tego obwodu oraz pracownicy z Nowego Targu, nie zawsze 
wpisywano te objazdy do dziennika objazdów. Ponadto wyjaśnił, że drugie i kolejne objazdy 
dotyczą realizacji bieżących zadań Rejonu i są odrębnie dokumentowane.  
Na powyższą okoliczność kierownik Rejonu nie przedstawił żadnego dowodu. Ponadto 
Kierownik Rejonu nie wyjaśnił przyczyn jednokrotnego w ciągu dnia objazdu tego odcinka 
drogi S7. 

(dowód: akta kontroli str. 349 i 351) 

Skutkiem opisanego wyżej braku dwukrotego w ciągu dnia objazdu odcinka S 7, drogi 
o dużym nasileniu ruchu, jest zbyt późne stwierdzenie ewentualnego zdarzenia 
powodującego nieprawidłowy stan drogi, a w konsekwencji opóźnienie podjęcia czynności 
usuwających nieprawidłowość przez wykonawców usług w zakresie utrzymania drogi. 

 

1. Liczba odcinków dróg w stanie złym lub niezadowalającym, wykazująca w badanym 
okresie tendencję wzrostową, wskazuje na potrzebę corocznego dokonywania 
udokumentowanych analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu podejmowania działań 
zaradczych do czasu naprawy tych odcinków. 
2. Mając na względzie dotychczasowe funkcjonowanie systemu SGM 2009 Najwyższa 
Izba Kontroli wyraża pogląd, że dobrą praktyką byłoby zaprojektowanie i wdrożenie systemu 
informacji o obiektach liniowych (drogach), umożliwiającego właściwe udokumentowanie 
stanu technicznego poszczególnych odcinków dróg, analizowanie danych, monitorowanie 
zmian i zarządzanie tymi zmianami, z uwzględnieniem wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom8. 

 

                                                      
8 Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 582. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie kontroli stanu nawierzchni, poboczy 
i odwodnienia dróg oraz kontroli drogowych obiektów inżynierskich. 

 

3. Działania Oddziału GDDKiA w zakresie realizacji 
zadań powierzonych innym podmiotom, 
związanych z utrzymaniem dróg krajowych 

3.1. Powierzanie utrzymania dróg podmiotom zewnętrznym 

Przyjęty w Oddziale GDDKiA system zarządzania utrzymaniem dróg krajowych polegał na 
zlecaniu prac podmiotom zewnętrznym w drodze postępowań przetargowych. Wyłonieni 
wykonawcy własnymi siłami lub zaakceptowanych przez Oddział podwykonawców przy 
użyciu własnych materiałów i sprzętu wykonywali roboty budowlane i usługi sieci dróg 
zarządzanych przez poszczególne rejony. Rola Rejonu Dróg, który bezpośrednio 
odpowiadał za stan sieci na swoim terenie sprowadzała się do określania potrzeb 
w zakresie utrzymania, planowania i nadzoru nad wykonywaniem robót, a także rozliczania 
i odbioru robót i usług. 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Oddziału przyjęty system jest efektem przejścia 
z modelu mieszanego do modelu zlecania kompleksowo całości prac na zewnątrz. 
Docelowym modelem zarządzania drogami jest system „utrzymaj standard”, gdzie 
przedmiotem oceny i odbioru pozostanie wyłącznie dotrzymanie określonych w kontrakcie 
standardów. Jest to model oparty o efekty końcowe, a nie o czynności składające się na ten 
efekt. Wzorcowe materiały, tworzone pod nadzorem Departamentu Zarządzania Drogami 
i Mostami były w fazie weryfikacji w momencie ogłaszania przez Oddział zamówienia na 
usługi utrzymania dróg. Stąd w Oddziale GDDKiA podjęto decyzję o kontynuacji 
dotychczasowego systemu. 

(dowód: akta kontroli str. 315-316 ) 

Koszt utrzymania jednego kilometra drogi krajowej zarządzanej przez Oddział (bez 
autostrad i dróg ekspresowych) w 2013 r. wyniósł 86,4 tys. zł i w poszczególnych rejonach 
wahał się od 62,5 tys. zł do 108 tys. zł. W 2014 r. koszt utrzymania jednego km drogi wzrósł 
do 102,9 tys. zł i wahał się w poszczególnych rejonach od 82 tys. zł do 142,8 tys. zł9. Koszty 
utrzymania dróg ekspresowych i autostrad w poszczególnych rejonach 2013 r. wyniósł 
przeciętnie 131,6 tys. zł, natomiast w 2014 r. wzrósł do 203,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 622) 

Rejony wybrane do szczegółowej analizy korzystały z usług w zakresie kompleksowego 
utrzymania dróg świadczonych na podstawie zawartych umów z: 

 Konsorcjum Eurovia Polska S.A. w Bielanach Wrocławskich i GRAWIL sp. z o.o. 
z Włocławka (lata 2011-2014 i w 2014 r.); Konsorcjum Zakład Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego S.A. z Wrocławia i ELEKTROTIM S.A. z Wrocławia (lata 2014-2018) – dla 
dróg Rejonu Kraków, 

 Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Nowego Targu (lata 2011-
2013, 2013-2014 oraz 2014-2018) - dla dróg Rejonu Nowy Targ, 

 Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Nowego Targu (lata 2011-
2013, 2013-2014 oraz 2014-2018) – dla dróg Rejonu Wadowice. 

Umowy na kompleksowe utrzymanie dróg krajowych, zawierane z wybranymi w drodze 
przetargu podmiotomi, odrębnie dla utrzymania odcinków tych dróg administrowanych przez 
Rejony Nowy Sącz, Tarnów, Kraków, Nowy Targ i Wadowice, ujmowały analogiczne 

                                                      
9 W kosztach uwzględniono remonty cząstkowe nawierzchni, remonty poboczy, remonty i oczyszczanie urządzeń 
odwadniających, wymianę i odnowę oznakowania, wymianę barier drogowych, estetykę, konserwacje stacji 
meteorologicznych, kamer i sygnalizacji świetlnych, remont zapleczy, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie obiektów 
mostowych i inne. 
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obowiązki w zakresie wykonywania usług utrzymaniowych. Przy wykonywaniu usług 
w Rejonie Kraków i Tarnów uwzględniono nowowybudowaną autostradę A4, podczas gdy 
w pozostałych rejonach taka klasa drogi nie występowała. Nie stwierdzono preferowania 
jakiegokolwiek podmiotu w stosunku do pozostałych, którym udzielono zamówienia 
publicznego na kompleksowe utrzymanie odcinków dróg krajowych.  
Przykładowo ogłoszona w nieograniczonym przetargu specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia z października 2013 r. dotyczyła tego samego rodzaju usług do wykonywania 
w latach 2014-2018 w trzech rejonach (Kraków, Nowy Targ i Wadowice). Każda z umów 
powoływała się na jednakowe uregulowania dla wykonawców usług utrzymaniowych 
i remontów, ustalone w specyfikacjach technicznych. Treść umów gwarantowała 
kompleksowe utrzymanie drogi, tj. m.in. utrzymanie nawierzchni, zabezpieczenie 
powstałych ubytków, utrzymanie czystości jezdni, pasa drogowego i urządzeń 
usytuowanych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, 
uzupełnianie poboczy i zabezpieczanie oraz naprawy barier ochronnych, utrzymanie zieleni 
przydrożnej. 
Na czas prowadzenia robót związanych z: odnową oznakowania, robotami utrzymaniowymi 
i pogwarancyjnymi, usuwaniem awarii, koszeniem traw na drogach krajowych województwa 
małopolskiego, dyrektor Oddziału GDDKiA od 2011 r. wprowadził zestandaryzowane 
schematy związane z zabezpieczeniem robót. Schematy te zostały zmienione 
(rozbudowane) w projekcie czasowej organizacji ruchu, wprowadzonej 8 stycznia 2015 r. 
Schematy, ujednolicone dla wszystkich wykonawców robót i usług, zobowiązywały do ich 
stosowania w projektach czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanych i przedkładanych 
właściwym komendom Policji, Rejonowi i Oddziałowi GDDKiA. 
Każda z zawartych umów na wykonanie usług w zakresie kompleksowego utrzymania dróg 
określała problematykę jakości usług poprzez zobowiązanie do realizacji robót w sposób 
zgodny ze specyfikacjami technicznymi. 
W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, awarii lub katastrof wymagających 
podjęcia działań interwencyjnych w umowach wprowadzono obowiązek respektowania 
ustnych poleceń wyznaczonych przedstawicieli GDDKiA (w tym także pracownika Punktu 
Informacji Drogowej) potwierdzanych następnie w formie pisemnej. 
W każdej z umów określono wartość przedmiotu umowy (netto i brutto), ustalając 
jednocześnie, że jest to wartość maksymalna, wyliczona w oparciu o przewidywane ilości 
prac i nie stanowi zobowiązania zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości. 
Wynagrodzenie miało być wyliczane nie częściej niż jeden raz w miesiącu jako iloczyn ilości 
wykonanej pracy i cen jednostkowych podanych w tabelach elementów rozliczeniowych. 
Ponadto umawiano się, że należności z tytułu wynagrodzenia zlecający zapłaci w terminie 
30 dni od daty doręczenia faktur. 
W umowach ustalono, że: 

 realizacja prac z grup od nr 1 do nr 9 oraz nr 11 odbywać się będzie na podstawie 
pisemnych poleceń zamawiającego określających zakres prac oraz terminy 
rozpoczęcia i zakończenia tych prac, 

 zamawiający ma prawo do pisemnego zlecania innych prac niewymienionych 
w tabelach rozliczeniowych dla grup od nr 1 do nr 11, 

 podejmowanie działań interwencyjnych przez wykonawcę usług będzie następować 
w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od otrzymania pisemnego lub telefonicznego 
zgłoszenia, 

 niezwłocznie będą podejmowane prace mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, w szczególności z grupy robót nr 1 (utrzymanie nawierzchni dróg), 
nr 5 (oznakowanie), nr 6 (bezpieczeństwo). W przypadku niepodjęcia tych prac 
w terminie 24 godzin od zgłoszenia zamawiający ma prawo zatrudnić innego 
wykonawcę, a kosztami i karami z tytułu niepodjęcia prac obciążyć wykonawcę. 

 wykonawca w terminie nieprzekraczającym 48 godzin zobowiązał się do naprawy 
sprzętu GPS zainstalowanego na sprzęcie zimowego utrzymania. 

Zgodne z umową wykonanie usług zostało zabezpieczone w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej i bankowej, określone w wysokości 2% wartości kwoty wynagrodzenia 
brutto, zwracane wykonawcy w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót. 
Ponadto ustalono katalog kar umownych za niedotrzymanie ustalonych w umowie terminów. 

 (dowód: akta kontroli str. 595-606) 
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Usuwanie martwych zwierząt było zlecane wyspecjalizowanym firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenie do zbierania zwłok i przekazywania ich do utylizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 341) 

W wyniku analizy faktur za luty, marzec, maj, październik 2013 r. oraz 2014 r., oraz faktur 
za styczeń 2015 r. ustalono, że łącznie za wykonane roboty i usługi przyjął faktury na łączną 
kwotę 25.656 tys. zł. Faktury dotyczyły bieżącego utrzymania dróg krajowych (zimowego 
i letniego), administrowanych przez Rejony Kraków, Nowy Targ i Wadowice. Do faktur 
dołączone zostały dokumenty świadczące o odebraniu wykonanych usług przez 
pracowników rejonu. Ponadto do faktur załączono zestawienia niezbędne do wyliczenia 
należności. Wykonanie usług swymi podpisami poświadczali: kierownicy służby liniowej, 
kierownicy techniczni i kierownicy rejonu GDDKiA. Każda z analizowanych faktur zawierała 
pieczęć wskazującą na datę wpływu do rejonu oraz odręcznie odnotowaną pozycję wpisu 
do dziennika podawczego. W populacji analizowanych faktur nie stwierdzono potrąceń 
z tytułu nierzetelnego wykonania prac lub niewykonania prac. Wszystkie załączone do 
faktur dokumenty wskazywały na prawidłowe zrealizowanie usług pod względem ilościowym 
i jakościowym. 

(dowód: akta kontroli str. 764-765 ) 

W rejonach objętych badaniem szczegółowym w latach 2013-2015 (I kwartał) wystawiono 
22 pisemne zlecenia dotyczące wykonania robót konserwacyjnych ekranów akustycznych. 
W każdym ze zleceń określono termin realizacji robót i według protokołów odbiorów terminy 
ich wykonania zostały dotrzymane. Zakresem tych robót objęto: mycie i malowanie ekranów 
akustycznych, wymianę segmentów tych ekranów oraz usuwanie graffiti. Na wykonywanie 
tych prac w ww. okresie poniesiono koszty w wysokości 1 050 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1144, 1145) 

Prace w zakresie naprawy wykruszenia nawierzchni autostrady A4, oczyszczenia znaku 
i usunięcia zanieczyszczeń poboczy autostrady A4 i odcinka drogi S7c, stwierdzone 
w trakcie przeprowadzania oględzin czynności objazdu tych dróg przez pracownika Rejonu 
Kraków, rozpoczęte zostały jeszcze w toku tego objazdu przez grupę interwencyjną 
wykonawcy usług utrzymania dróg w tym Rejonie. 

(dowód: akta kontroli str. 368-369) 

Z informacji pozyskanych od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, Wojewódzkiego 
Komendanta Policji oraz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wynika, że w latach 2013-2014 na drogach krajowych na obszarze 
województwa małopolskiego wystąpiły zdarzenia w ruchu drogowym, których przyczyną był 
nieodpowiedni stan dróg. Dotyczył on głównie śliskości w okresach zimowych oraz śliskości 
spowodowanej rozlaniem paliw na jezdnię.  
Komendant Wojewódzki Policji poinformował, że w latach 2013-2015 (do 15 lutego) 
z powodu złego stanu technicznego dróg na drogach administrowanych przez Oddział 
GDDKiA w Krakowie miało miejsce 95 zdarzeń drogowych, tj. wypadków i kolizji 
spowodowanych złym stanem technicznym dróg i nieprawidłowo zabezpieczonymi robotami 
drogowymi, a w zakresie zimowego utrzymania nastąpiły 32 takie zdarzenia drogowe. 
Z powodu złego stanu technicznego dróg w 2015 r. (do 15 lutego) miał miejsce jeden 
wypadek w którym siedem osób zostało rannych, natomiast z powodu nieprawidłowo 
zabezpieczonych robót drogowych w latach 2013 – 2015 (do 15 lutego) miało miejsce 
siedem kolizji drogowych oraz dwa wypadki drogowe, w których zostały dwie osoby ranne.  
Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK Oddział nie otrzymał takich informacji od Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej, a informacje z Policji obejmowały tylko zdarzenia ujęte 
w bazie danych o wypadkach. 
Zastępca dyrektora Oddziału wyjaśniła, że Oddział współpracuje z Policją w zakresie 
pozyskiwania i weryfikacji danych wyłącznie o wypadkach i z posiadanych baz danych 
z Komendy Głównej Policji. Oddział do 7 kwietnia 2015 r. nie otrzymał danych o wypadkach 
za okres od 11 września 2014 r. do 15 lutego 2015 r., a z załączonego do wyjaśnień wykazu 
wynika, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 10 września 2014 r. miały miejsce tylko dwa 
wypadki. Oddział nie posiada dokumentów wskazujących aby przyczyną zaistniałych 
zdarzeń była wina pracowników GDDKiA lub wykonawcy usług utrzymania dróg, która 
stanowiłaby podstawę wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji. 
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Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował o występujących 
w latach 2013-2015 (do 25 lutego) zdarzeniach wskazujących na nieprawidłowy stan dróg 
krajowych, spowodowanych głównie sorbcją substancji ropopochodnych, pozostałościami 
powypadkowymi, oblodzeniem i nawisami śnieżnymi na obiektach mostowych, 
zanieczyszczeniami jezdni piaskiem i żwirem. 

(dowód: akta kontroli str. 730-735, 820-823) 

Zastępca dyrektora Oddziału po zapoznaniu się z przekazanym wykazem nieprawidłowości 
wyjaśniła, że większość pozycji wykazanych przez Wojewódzkiego Komendanta Straży 
Pożarnej nie wykazuje nieprawidłowego stanu technicznego dróg, lecz na nieprawidłowości 
zaistniałe na drogach w wyniku których, zgodnie z obowiązującym prawem, PSP 
podejmowała działania. W ocenie zastępcy dyrektora Oddziału unieszkodliwianie, jak 
również usuwanie zanieczyszczeń powstałych na drogach w wyniku awarii, uszkodzeń 
i kolizji pojazdów należy do specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego. W pozostałych zdarzeniach zgłoszonych do Punktu Informacji Drogowej 
(PID) były podejmowane działania odpowiednich służb. 

 (dowód: akta kontroli str. 729-735) 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poinformował, że 
nie kierowano formalnych interwencji, wniosków lub informacji dotyczących 
nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg, zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub 
utrudniających ten ruch. Łącznie w latach 2013-2015 (do 16 lutego) z PID przeprowadzono 
31 rozmów telefonicznych, a trzy z nich dotyczyły utrudnień spowodowanych sytuacją 
meteorologiczną, powodującą utrudnienia w ruchu na drodze nr 94 w miejscowości Sufczyn 
i Biały Kościół oraz na drodze nr 7. 

(dowód: akta kontroli str. 312) 

Wobec zawarcia umów na kompleksowe utrzymanie dróg krajowych, w których 
uregulowano także usługi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg, Oddział GDDKiA nie 
zawierał umów na osłonę meteorologiczną dróg z terenowym biurem Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, tj. zadania określonego w Ramowym harmonogramie prac 
przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg. Usługi w zakresie prowadzenia PID 
obejmowały usługi udzielone wykonawcy w drodze zamówienia publicznego, który 
zobowiązał się do odpowiedniego przygotowania własnego personelu do całorocznego 
i całodobowego świadczenia tego rodzaju usług na rzecz zleceniodawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 607-621 

Podstawę sporządzenia podstawowych dokumentów dla zimowego utrzymania dróg (ZUD) 
stanowiły protokoły przeglądu dróg krajowych, dokonywanych przez przedstawicieli Rejonu 
i wykonawcy usług w zakresie utrzymania dróg. Każdy z wykonawców utrzymania dróg 
zobowiązał się w umowie do sporządzania corocznych programów zapewnienia jakości. 
Programy takie zostały sporządzone w październiku każdego roku, a ich zatwierdzenia 
dokonywał Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej. Poszczególne rejony corocznie 
sporządzały operaty zimowego utrzymania zatwierdzane przez Dyrektora Oddziału 
GDDKiA. Każdy z operatów zawierał m.in. aktualne zarządzenie Dyrektora Generalnego 
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie obowiązujących standardów utrzymania dróg, mapę 
sieci dróg z podziałem na obowiązujące standardy utrzymania, podział sprzętu, wykaz 
składowisk oraz wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania.  

(dowód: akta kontroli str. 542-560, 889-891 ) 

Każdy z wykonawców kompleksowego utrzymania dróg krajowych, któremu Oddział 
GDDKiA udzielił zamówienia publicznego na kompleksowe utrzymanie dróg, zobowiązał się 
w umowie m.in. do zapewnienia we własnym zakresie osłony meteorologicznej dla 
obsługiwanych dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 127- 303, 595-605 ) 

Przeglądy dróg, zatwierdzanie programów zapewnienia jakości oraz sporządzanie operatów 
zimowego utrzymania realizowano w październiku każdego roku. Terminy ujęte w ramowym 
harmonogramie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostały dotrzymane. 

(dowód: akta kontroli str. 889-894) 
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W kontrolowanych Rejonach Kraków, Nowy Targ i Wadowice nie zmieniano ani operatów 
ani programów zapewnienia jakości w ciągu trwania sezonu zimowego. 

(dowód: akta kontroli str. 595-606 ) 

W opinii biegłego10 w sprawie drogownictwa maszyny i urządzenia oraz sprzęt techniczny 
w Rejonach Kraków, Nowy Targ i Wadowice były wystarczające do utrzymania 
w odpowiednim standardzie odcinków dróg krajowych, dla których zostały zadysponowane. 
Zgodność liczby sprzętu do zimowego utrzymania nawierzchni dróg oraz jego parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych z ustaleniami umów w tym zakresie z wykonawcami, a także 
operatami zimowego utrzymania, potwierdzona została w toku oględzin dwóch punktów 
zimowego utrzymania w Obwodzie Olkusz i w Obwodzie Wadowice, dokonanych przez 
kontrolerów NIK z udziałem biegłego. Stwierdzona w toku tych oględzin niesprawność 
pompy w urządzeniu do wytwarzania solanki w Obwodzie w Olkuszu została usunięta 
jeszcze w dniu oględzin. Według wyjaśnień kierownika służby liniowej tego obwodu awaria 
pompy wystąpiła w dniu poprzedzającym oględziny. W obu punktach znajdowały się 
magazyny wypełnione solą drogową. 

(dowód: akta kontroli str. 374-381, 854-888) 

Ośrodki kierowania pracami ZUD były wyposażone w sprzęt do odśnieżania i usuwania 
śliskości, środki łączności przewodowej i bezprzewodowej (na bazie telefonii komórkowej), 
komputery z dostępem do internetu, mapy operacyjne, wykazy telefonów osób kierujących 
pracami oraz zleceniodawcy. Całość wyposażenia oraz osoby odpowiedzialne, wyznaczone 
przez wykonawców kompleksowego utrzymania dróg, zostały przedstawione w programach 
zapewnienia jakości. Programy te były weryfikowane i sprawdzane przez pracowników 
kontrolowanych rejonów, w efekcie czego następowała akceptacja kierownika rejonu 
i zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 224-297, 541-570 ) 

Oględziny stanu zimowego utrzymania dróg przeprowadzone w Rejonie Nowy Targ 
wykazały, że zapewniono przejezdność trzech odcinków drogi krajowej nr 47 oraz jednego 
odcinka drogi szybkiego ruchu S7b (o łącznej długości blisko 150 km). Drogi te miały być 
utrzymywane w standardzie odpowiednio I lub II. Padający śnieg był usuwany na bieżąco, 
a znaki pionowe były czytelne. Środki uszorstniające w punktach ZUD w Nowym Targu 
i w Jabłonce składowane były na utwardzonych placach, a środki chemiczne składano 
pod zadaszonymi wiatami. 

(dowód: akta kontroli str. 355-357) 

W kontrolowanych Rejonach GDDKiA nie prowadzono odrębnych kontroli ilości 
rozsypywanych środków oraz szerokości posypu. Zgodnie z umowami kompleksowego 
utrzymania dróg środki chemiczne i uszorstniające nabywane były przez podmioty 
świadczące usługi utrzymania dróg, a gospodarowanie nimi miało zapewnić utrzymanie 
drogi w odpowiednim standardzie. Ponadto podmioty te zostały zobowiązane do 
gospodarowania tymi środkami w sposób niezagrażający środowisku. Zgodnie 
z obowiązującymi specyfikacjami technicznymi, opłaty i kary za przekroczenie norm 
określonych w odpowiednich przepisach ochrony środowiska obciążały wykonawcę usług 
zimowego utrzymania dróg. Szerokość posypu środkami chemicznymi została określona 
w specyfikacjach technicznych, dotyczących zimowego utrzymania, a całkowicie zabroniona 
była w otoczeniu drzew stanowiących pomniki przyrody.  

(dowód: akta kontroli str. 137-168, 606, 353-354, 458-460) 

Z zestawienia terminów zrealizowania prac przygotowawczych do zimowego utrzymania 
dróg w latach 2013-2014 wynika, że odpowiednio do przyjętych rozwiązań organizacyjnych 
na terenie działania Oddziału dotrzymywano terminów określonych załączniku nr 5 do 
zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”. Odstępstwem było 
niezawieranie z IMGiW umów na osłonę meteorologiczną dróg. Oddział uzyskiwał jednak 
wystarczające informacje z prognoz internetowych i komunikatów z centrum zarządzania 
kryzysowego. Zobowiązał także wykonawców zimowego utrzymania do zabezpieczenia 

                                                      
10 Powołanego postanowieniem Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie z dnia 2 marca 2015 r. 
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takiej osłony we własnym zakresie. Ponadto mające miejsce opóźnienia terminów 
przygotowania do akcji zimowej (do 1 listopada) przez Rejon Tarnów w 2014 r. nastąpiło 
w wyniku toczącego się postępowania odwoławczego w związku z udzielanym 
zamówieniem publicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 889-894) 

W kontrolowanym okresie system WASKO nie zapewniał pełnej identyfikacji rodzaju pracy 
czynnej, wykonywanej na odcinkach dróg przez wszystkie nośniki pługów odśnieżnych 
i zamontowanych na nich urządzeń. Szczegółowa analiza zimowego utrzymania odcinka 
drogi ekspresowej S7c w dwóch wybranych okresach lat 2013 i 201411 przez Rejon Kraków 
wykazała, że system WASKO nie funkcjonował jeszcze w styczniu 2013 r. Rozliczenie 
przez kierowników służby liniowej Rejonu Kraków, weryfikujących poprawność 
wystawionych faktur, rodzaju wykonanego zabiegu ZUD polegało wówczas na 
porównywaniu danych w raporcie wykonawcy z zapisami w dziennikach zimowego 
utrzymania, prowadzonych przez dyżurnych Rejonu Kraków. W dziennikach nie 
wykazywano jednak rodzaju zabiegu ZUD wykazanego do rozliczenia12, tylko liczby 
pługosolarek pracujących na tej drodze, które były zgodne z podanymi w raportach 
wykonawcy. Raporty o pracy sprzętu WASKO za okres od 23 stycznia 2014 r. do 
29 stycznia 2014 r. potwierdzały natomiast liczbę i krotność pracy sprzętu zgodne 
z podanymi w raportach wykonawcy ZUD.  

(dowód: akta kontroli str. 1020-1023) 

Wprawdzie wykonawca usług utrzymania dróg otrzymywał wynagrodzenie za pracę czynną 
sprzętu ZUD na danym odcinku drogi niezależnie od liczby nośników zaangażowanych do 
pracy, to jednak praca na tych odcinkach była ewidencjonowana tylko w kartach pracy 
sprzętu u wykonawcy usług. Przy niedających pewności danych o pracy tego sprzętu, 
pozyskiwanych z rejestru systemu WASKO praca czynna mogła zostać zweryfikowana 
jedynie na podstawie wyników objazdów dróg przez inspektorów nadzoru z Rejonu 
GDDKiA, którzy jednak nie prowadzili odrębnego rejestru bieżącej pracy sprzętu ZUD na 
poszczególnych odcinkach dróg. Stan ten sytuował wykonawcę usług w uprzywilejowanej 
pozycji przy rozliczeniach finansowych z tytułu świadczonych usług w zakresie ZUD, 
bowiem rejon GDDKiA nie dysponował niepodważalnym dowodem z monitoringu 
rzeczywiście wykonanej pracy czynnej sprzętu na danym odcinku drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 461-521, 351,352, 650-682 ) 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśniła, że system WASKO nie jest systemem stanowiącym 
podstawę rozliczania zamawiającego z wykonawcą. Rozliczanie usługi nie opiera się na 
rozliczaniu krotności przejazdu i jego przebiegu, lecz na rozliczeniu osiągniętego efektu, 
tj. na zapewnieniu wymaganego standardu. Inspektorzy nadzoru prowadzili w terenie pełny 
nadzór realizowanej usługi, a rejestr pracy sprzętu znajdował odzwierciedlenie 
w meldunkach przekazywanych za pomocą  programu ZIMAWIN. Podstawą odbioru 
i rozliczania usługi w danym okresie rozliczeniowym był dziennik zimowego utrzymania, 
program ZIMAWIN, zestawienia zbiorcze zaliczanych robót oraz dokumenty wykonawców, 
tj. dziennik pracy sprzętu i dziennik dyżurów. 
System WASKO opierał się na urządzeniach elektronicznych, które pracowały w wyjątkowo 
trudnych warunkach i były narażone na uszkodzenia mechaniczne bądź na miejscowe 
zaniki sygnału. 
Zastępca Dyrektora nie wyjaśniła powodów, dla których nie przeniesiono odpowiedzialności 
za prawidłowe funkcjonowanie wymienionego systemu na wykonawcę usług 
kompleksowego utrzymania dróg. 
Ponadto Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśniła, że niejednokrotnie przesyłano informacje 
do Oddziału GDDKiA w Poznaniu (bezpośrednio nadzorującego umowę) 
o nieprawidłowościach w działaniu systemu oraz o problemach związanych z serwisem 
podmiotu świadczącego usługi. W szczególności zgłoszono problemy z: generowaniem 

                                                      
11 Do szczegółowego rozliczenia przyjęto po jednym tygodniu, tj. od 23 do 29 stycznia lat  2013-2014. 

12 Do rozliczeń przyjmowano gotowość do pracy, oraz czynności ZUD: zapobieganie śliskości (przy jednokrotnej pracy 
piaskarko-solarki w ciągu doby), usuwanie śliskości (co najmniej dwukrotna praca piaskarko-solarki w ciągu doby) 
i odśnieżanie, w przypadku wykorzystywanie pługa zainstalowanego na piaskarko-solarce lub na oddzielnym samochodzie). 
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raportu pracy sprzętu, brakiem odczytu przez program pojazdów mających zamontowane 
urządzenia monitorujące, a także problemy z aktualizacją pojazdów monitorowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 733, 1142) 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego udzielonego przez 
Oddział GDDKiA w Poznaniu na system monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania 
dróg krajowych w Polsce, w tym dróg zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Krakowie, 
dostarczony sprzęt miał spełniać m.in. warunki sformułowane następująco: 

 „urządzenia i czujniki muszą być odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne 
(np. mróz, śnieg, duże różnice temperatur) oraz odporne na oddziaływania 
pracującego sprzętu, drgania, wibracje”, 

 „urządzenie nadające musi posiadać wewnętrzny bufor umożliwiający gromadzenie 
danych przez minimum 24 godziny. Ta funkcjonalność gwarantuje kompletność 
danych w sytuacji utraty zasięgu GPRS. Po powrocie zasięgu GPRS urządzenie 
powinno natychmiast nawiązać połączenie z serwerem, przesłać zaległe dane.” 

(dowód: akta kontroli str. 695, 698) 

Usuwanie martwych zwierząt było zlecane wyspecjalizowanym firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenie do zbierania zwłok i przekazywania ich do utylizacji. Łącznie 
w latach 2013-2015 (do 31 marca) w Oddziale obowiązywało 16 umów na interwencyjne 
zbieranie martwych zwierząt z pasa drogowego, transport zwłok zwierzęcych do zakładu 
utylizacji oraz ponoszenie kosztów utylizacji. Analiza pięciu losowo wybranych umów na 
świadczenie tego rodzaju usług wykazała, że w umowach wykonawcy zobowiązali się do: 
• świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odpadów, ochrony 

środowiska i bhp, przy pomocy własnych materiałów, narzędzi, urządzeń i środków 
transportowych, 

• przestrzegania postanowień Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (rozporządzenie o  produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) oraz przestrzegania ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  

• niezwłocznego zbierania martwych zwierząt, jednak nie później niż w terminie do 
4 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, dokonanego przez pracowników 
Rejonu GDDKiA, 

• zgodnego z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii (stanowiąca załącznik do 
umowy) wykonywania powierzonych czynności, 

• zapłacenia kar umownych m.in. w wysokości: 100 zł za każdą godzinę opóźnienia, 
200 zł za każda godzinę braku kontaktu telefonicznego, 2000 zł za każdorazowe 
podjęcie interwencji środkiem transportu nieokreślonym w decyzji Powiatowego 
Inspektora Weterynarii, 

• zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku interwencji ze zwierzęciem rannym 
(w umowach zawieranych od 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 341, 1069-1091) 

3.2. Zagadnienia dotyczące remontów dróg 

W propozycjach aktualizacji Planu działań na sieci w 2013 r. Oddział nie ujął 14 odcinków 
pięciu dróg13, których pomiary wykonane w systemie SOSN wykazały występowanie 
parametrów charakteryzujących stan techniczno-eksploatacyjny tych dróg w klasie D, tj. 
stan drogi wymagający - zgodnie z wytycznymi SOSN14 - natychmiastowego zaplanowania 
remontu. Przyczyną złego stanu technicznego w 2013 r. odcinka jednej z dróg było 

                                                      
13 Dróg krajowych nr 28, nr 44, nr 47, nr 49 i nr 79. 

14 Zgodnie z ust. 4.1. Wytycznych Stosowania Systemu Oceny Stany Nawierzchni (SOSN)  wprowadzonych  Zarządzeniem nr 
9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 r., stan techniczny nawierzchni określa pięć parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych, tj. stan spękań, równość podłużna, koleiny, stan powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowe. 
Każdy z tych parametrów scharakteryzowany w czterech klasach (od A do D). Stosownie do pkt 4.2. tych wytycznych kryteria 
ocen ustalone na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczają trzy poziomy decyzyjne, w tym poziom krytyczny, w  którym 
stan techniczny drogi  określony został jako zły (klasa D) i wymagane jest wykonanie natychmiastowego remontu. 
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zanieczyszczanie nawierzchni przez pojazdy wyjeżdżające z kamieniołomu. Rejon 
Wadowice podjął interwencję w celu niedopuszczania do powtarzania się nieprawidłowości 
w tym zakresie. Nieprawidłowości występujące na pozostałych odcinkach były przedmiotem 
analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza ta uwzględniała m.in. dane o liczbach 
i przyczynach wypadków uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nie wykazała ona 
konieczności wprowadzania zmian organizacji ruchu, w tym ograniczeń prędkości z powodu 
niespełniania parametrów szorstkości przewidzianych w Instrukcji ustanawiania prędkości 
dopuszczalnej na drogach krajowych15. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-19, 23-33, 913-931) 

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami wyjaśniła m.in., że SOSN 
jest systemem wspomagającym utrzymanie dróg i stanowi dane wyjściowe do planowania 
prac remontowych i inwestycyjnych. Pomiary stanu nawierzchni w 2013 r. na odcinkach 
nieujętych w Planie działań na sieci wykazały zły stan szorstkości przede wszystkim na 
pojedynczych hektometrach. Wyniki oceny wpływu parametrów stanu nawierzchni tych 
odcinków dróg na bezpieczeństwo nie wykazały zasadności podejmowania pilnych 
zabiegów. 

(dowód: akta kontroli str. 729-735) 

W propozycji aktualizacji Planu działań na sieci w 2014 r. nie ujęto pięciu odcinków trzech 
dróg16, których pomiary wykazały usterki klasy D. Długość tych odcinków nie przekraczała 
500 m, tj. zakresu napraw, które zgodnie ze wytycznymi Zastępcy Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, powinny być naprawiane ze środków na bieżące utrzymanie 
dróg (bud). Na polecenia Zastępcy Naczelnika Wydziału Dróg i Sieci Drogowej Oddziału 
dokonane zostały analizy stanu technicznego tych odcinków dróg przez pracowników 
rejonów, które nie wykazały konieczności pilnego podejmowania napraw. Analizy te 
wykazały, że nierówności wystąpiły na przejeździe kolejowym i na tzw. małym rondzie, a na 
trzech odcinkach tych dróg nastąpiła utrata szorstkości nawierzchni. Na odcinkach tych 
obowiązywały ograniczenia prędkości. Kierownicy rejonów zadeklarowali naprawę tych 
odcinków ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 382-388, 904-912 i 934-942) 

 
Utrudniemia z powodu prowadzonych robót na drodze nr 47 w okresie od początku stycznia 
2015 r. do końca kwietnia 2015 r. odnotowane zostały w Punkcie Informacji Drogowej, 
jedynie w poniedziałki i czwartki.  
Oględziny, dokonane przez kontrolerów NIK 1 kwietnia 2015 r., wykazały że prowadzone 
w tym dniu roboty na drodze nr 47 nie powodowały istotnych utrudnień w ruchu pojazdów. 
W związku z remontem nawierzchni tej drogi na dwóch odcinkach pomiędzy Nowym 
Targiem a Zakopanem o długościach odpowiednio 1,2 km i 6,1 km, na których zamknięty 
był jeden pas ruchu, a na drugim pasie ruch prowadzony był wahadłowo, na przejazd 
w godzianach od 1105 do 1120 pojazdy oczekiwały od 2 minut do 7 minut. Roboty 
budowlane, polegające m. in. na budowie w tym dniu chodnika przy drodze nr 47 w Nowym 
Targu i prowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku około 450 m powodowało konieczność 
oczekiwania przez około 11 minut na przejazd o godzinie 1145. Później, tj. o godzinie 1230 
przejazd tym odcinkiem odbywał się bez zakłóceń.  
Kierownik Rejonu Nowy Targ wyjaśnił, że w okresach wzmożonego ruchu ograniczane było 
wykonywanie robót utrzymaniowych. 
Utrudnienia ruchu nie występowały w związku z remontem mostu (w km 67+460) na drodze 
nr 52 w czasie oględzin, przeprowadzonych 30 marca 2015 r. w godzinach od 1235 do 1255. 
Kierownik Rejonu Kraków wyjaśnił, że przed okresami spodziewanych wzrostów natężenia 
ruchu Rejon przekazuje wykonawcom do stosowania wytyczne Zastępcy Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Nie prowadził jednak oceny wskaźników zakłóceń 
ruchu wywołanych robotami drogowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 825, 1003-1007, 1030, 1098-1102) 

                                                      
15 Instrukcja ustanawiania prędkości dopuszczalnej na drogach krajowych wprowadzona Zarządzeniem nr 8 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2013 r. 

16 Nr 44, nr 47 i nr 49. 
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W Rejonie Nowy Targ stwierdzono, że w protokołach z okresowych przeglądów dróg 
dokonanych w latach 2013-2014 r. zawarto oceny, że odcinki odnawiane w latach 2003-
2005 znajdowały się w stanie dobrym, ale lokalnie występowały siatki spękań, zalecane do 
likwidacji emulsją asfaltową. Natomiast w nawierzchniach odnawianych po 2010 r. nie 
stwierdzano żadnych usterek. Nie stwierdzono przeprowadzania w latach 2013-2015 
remontów nawierzchni dróg na odcinkach objętych gwarancją jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 766) 

W czasie niniejszej kontroli prowadzone były roboty wymagające czasowego oznakowania 
miejsca ich prowadzenia na drodze ekspresowej S7b. Miejsce robót wykonywanych 
w czasie przeprowadzonych przez kontrolera NIK oględzin były oznakowane zgodnie ze 
schematem zabezpieczenia robót. Roboty związane przebudową mostu na drodze nr 52 
oznakowane były zgodnie projektem organizacji ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 1017) 

Umowy zawierane w 2014 r. (obowiązujące do 2018 r.) zawierały klauzulę o możliwości 
wydania pisemnych zaleceń dotyczących minimalizacji długotrwałych i znacznych 
ograniczeń przypadku realizacji prac utrzymaniowych/ remontowych w okresach 
przewidywanego nasilonego ruchu komunikacyjnego. Wystawienie takiego zalecenia 
zobowiązywało wykonawcę do przeprowadzenia prac w godzinach nocnych lub w dniach 
wolnych od pracy. 
W Rejonach Kraków, Nowy Targ i w Wadowice nie wydawano pisemnych poleceń 
wykonawcom robót drogowych mających na celu minimalizację utrudnień w ruchu 
w okresach szczególnego nasilenia ruchu. Jak wyjaśnili kierownicy tych rejonów uzgodnień 
takich nie dokumentowano w formie pisemnej, a inspektorzy nadzorujący te prace na 
bieżąco ustalali warunki w jakich tego rodzaju prace będą realizowane. Przykładowo 
w Rejonie Nowy Targ prace związane z odnawianiem poziomych znaków prowadzono 
w godzinach nocnych, a robót powodujących ograniczenia płynności ruchu nie prowadzono 
w weekendy od piątku po godzinie piętnastej.  

(dowód: akta kontroli str. 354, 1031 ) 

 

3.3. Realizacja zadań powierzonych innym podmiotom w ramach 
programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W 2014 r. Oddział realizował 15 inwestycyjnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, finansowanych ze środków na bieżące utrzymanie dróg i Krajowego Funduszu 
Drogowego o łącznej wartości 14 151,2 tys. zł. Kontrola siedmiu z tych programów o łącznej 
wartości 10 694,1 tys. zł, wykazała, że zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania 
sześciu z nich17 został zrealizowany, co potwierdziły oględziny dokonane w kwietniu 2015 r. 
Natomiast wykonanie zadań ujętych w programie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na odcinku drogi nr 47 o łącznej wartości 2 604 tys. zł uległo opóźnieniu 
o ponad cztery miesiące. Mimo to Oddział przed zakończeniem tych robót, tj. 18 grudnia 
2014 r., wystąpił z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę kwoty 
2 604 035,10 zł na rzecz Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. 
z terminem płatności 23 grudnia 2014 r. Zadysponowano, aby środki zostały wypłacone 
z Krajowego Funduszu Drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1121-1127) 

W szczególności ustalono że: część robót na terenie Rejonu Nowy Targ nie została 
wykonana w terminie wyznaczonym w zleceniu, tj. do 20 grudnia 2014 r. pomimo, że 
wszystkie zaplanowane roboty zostały odebrane bez zastrzeżeń, co zostało 
udokumentowane protokołem odbioru nr 332/BUD/RNT/2014 z 16 grudnia 2014 r.18 

                                                      
17 Zadania na drodze nr 49 w Białce Tatrzańskiej za kwotę 750 tys. zł, na drodze nr 52 w m. Bulowice za kwotę 3 488 tys. zł, 
na drodze nr 44 na odcinku Zator – Spytkowice za kwotę 1 199 tys. zł, na odcinku drogi nr 44 Zator – Szymbark za kwotę 
1 252 tys. zł, części zadania realizowanego na drodze nr 4 na odcinku Ładna – Pogórska Wola za kwotę 400 tys. zł oraz 
części zadania na drodze nr 79 w miejscowości Kochanów za kwotę 1 001 tys. zł.  

18 W protokole odbioru robót wyszczególniono roboty z zakresu: utrzymania nawierzchni jezdni o wartości brutto 347 991.60 zł, 
odwodnienia o wartości 784 000 zł, chodników o wartości 492 239,85 zł, oznakowania o wartości 371 100,59 zł, naprawy 
korpusu drogi o wartości 560 658,60 zł, robót pomocniczych o wartości 48 042,46 zł. 
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W protokole odbioru robót zawarto klauzulę, że po dokonaniu oględzin i sprawdzeniu 
dokumentów budowy stwierdzono: 

 wykonanie robót zgodnie ze zleceniem i wpisami do dziennika budowy, 

 odebranie przez inspektorów nadzoru ich prawidłowego wykonania pod względem 
technicznym i technologicznym oraz zgodnie ze STWiORB19;  

 wykonanie w terminie określonym w zleceniu i bez usterek.  
Protokół został podpisany przez inspektorów nadzoru oraz przez kierownika Zespołu 
Technicznego w Rejonie Nowy Targ. Ustalenia zawarte w protokole zaakceptował kierownik 
Rejonu Nowy Targ. 

(dowód: akta kontroli str. 1121-1127) 

W zakresie objętym programem poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 47 kierownik Rejonu 
4 listopada 2014 r. zlecił roboty za 2 600,1 tys. zł brutto, w tym: utrzymanie nawierzchni za 
238 tys. zł, odwodnienie za 694,6 tys. zł, chodniki za 392,6 tys. zł, oznakowanie za 
302,4 tys. zł, naprawę korpusu drogi za 466 tys. zł. Program ten obejmował m.in. montaż 
punktowych elementów odblaskowych, budowę chodnika po stronie lewej od km. 15+200 do 
km 16+080 oraz po stronie prawej od km 16+080 do km 16+960, a także montaż aktywnego 
znaku kasetonowego D-6 nad przejściem dla pieszych. Na zleceniu odręcznie naniesiono 
dyspozycję – do realizacji przez kierownika Zespołu Technicznego w Rejonie Nowy Targ. 

(dowód: akta kontroli str.1107-1109) 

Dla robót wyszczególnionych w zleceniu z 4 listopada 2014 r. oraz objętych wyżej 
przedstawionym protokołem odbioru nie prowadzono dziennika budowy, nie 
dokumentowano robót ulegających zakryciu. Ponadto, jak wynika z zawartych umów 
i wyjaśnień inspektorów nadzoru, nadzór inwestorski zlecono tylko w zakresie budowy 
części chodnika oraz przebudowy zatok i zjazdów, tj. zlokalizowanego na odcinku od km 
16+085 do km 16+960, a także budowy kanalizacji deszczowej od km 15+185 do km 
16+025. Inspektorzy zeznali, iż odbierali roboty wyłącznie w zakresie przyjętych zleceń 
i tylko w takim zakresie podpisali protokół odbioru robót oraz książki obmiaru robót. 
Podpisany przez nich protokół obejmował pełny zakres budowy, ujęty w programie poprawy 
bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1478-1485) 

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu (PPD-M) 
wystawiło fakturę nr 00304/KR4/14F z dnia 16 grudnia 2014 r. za wykonanie wszystkich 
robót objętych zleceniem na łączną kwotę 2.604 tys. zł (w tym montaż barier, aktywnych 
punktowych elementów odblaskowych i chodników).  
Według zapisów w dzienniku objazdów drogi nr 47 odnotowano:  

 19 lutego 2015 r. rozpoczęcie montażu barier segmentowych (wartość wg protokołu 
odbioru 57 072 zł) 

 12 listopada 2014 r. budowę chodnika Niva od km 15+200 do km 16+000 (strona lewa) 
i od 16+100 do 16+900 (strona prawa), adnotacje o robotach na tym odcinku zostały 
wprowadzone do dziennika do 16 grudnia 2014 r., a po terminie odbioru końcowego 
w dniach od 17 do 23 grudnia 2014 r.; 20 - 21 stycznia 2015 r. (pogłębianie 
i czyszczenie rowu na odcinku od km 16+290 do km 16+440 – lewa strona); 
22 stycznia 2015 r. dalszy ciąg robót wykończeniowych na chodnikach od km 15+100 
do km 16+000, 

 21 lutego 2015 r. prowadzenie robót na Nivie od km 16+450 do km 16+600 polegające 
na ustawianiu barier segmentowych, 

 10 marca 2015 r. rozpoczęcie robót przy budowie chodnika od km 16+100 do km 
16+960 – strona prawa i kontynuowano te roboty m.in. 11, 13, 16 – 19 marca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1343-1439 

Do dnia oględzin, tj. do 17 kwietnia 2015 r. nie zamontowano 813 aktywnych punktowych 
elementów odblaskowych na dwóch odcinkach tej drogi o łacznej długości 3000 m 
o wartości 299 997 zł. 

(dowód: akta kontroli str.  1121-1127, 1159-1163)  
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Co najmniej do 10 marca 2015 r. nie zakończono budowy części chodnika na odcinku drogi 
od km 16+080 do km 16+960 (po prawej stronie), o wartości 184 tys. zł. W 2015 r. 
prowadzone były roboty przy budowie chodnika na tym odcinku drogi. 
W wyniku oględzin stwierdzono 24 kwietnia 2015 r. że po prawej stronie drogi nr 
47 znajdował się chodnik od km 16+080 do km 16+850, ale na odcinkach od km 16+330 do 
km 16+510 oraz od km 16+800 do km 16+850 nie posiadał on nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Za odcinkiem chodnika bez nawierzchni (od km 16+330 do km 16+510) 
istniała skarpa nasypu drogowego o wysokości ok. 5 - 6 m o nierównym kształcie. Na 
odcinku od km 16+850 do km 16+960 trwała budowa dodatkowego pasa ruchu. Łącznie nie 
była położona nawierzchnia chodnika na długości 230 m i w dniu oględzin trwały roboty przy 
budowie chodnika. 
Po lewej stronie drogi, pomiędzy skarpą, a chodnikiem były zamontowane bariery 
segmentowe U12a od km 15+400 do km 15+540 i od km 15+860 do km 15+955, tj. łącznie 
na długości 235 m. 

(dowód: akta kontroli str. 1159-1163, 1441, 1445) 

Ponadto humusowanie skarpy wraz z obsiewaniem trawą o wartości 51 660 zł zlecono 
PPD-M, które prace w tym zakresie wykonało w zimie, gdy wegetacja roślin nie była 
możliwa. Potwierdzenie humusowania i obsiewania trawą skarpy w grudniu 2014 r. przy 
drodze nr 47 kierownik Rejonu wyjaśniał potrzebą niedopuszczenia do rozmywania skarpy 
i terminem wydatkowania środków w 2014 r. Ponadto zeznał, że widział w marcu 2015 r. iż 
wykonawca dosiewał trawę na skarpach w miejscach humusowania. 

(dowód: akta kontroli str. 1126, 1127, 1120)  

Protokół odbioru robót z 16 grudnia 2014 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie 
wszystkich robót, w tym także wskazanych wyżej, oraz stanowiący podstawę do 
wystawienia faktury podpisali: inspektorzy nadzoru (działający w ramach umów zlecenia) 
oraz kierownik Zespołu Technicznego w Rejonie Nowy Targ, który zeznał, że wykonania 
robót w terenie sprawdzał jedynie wyrywkowo, bowiem oparł się na weryfikacji dokonanej 
przez inspektorów nadzoru. Kierownik Zespołu Technicznego zeznał także, iż sporządził 
protokół z przeglądu gwarancyjnego budowy chodnika przy drodze nr 47 i elementów 
bezpieczeństwa ruchu w dniu 12 marca 2015 r. Protokół ten, przedłożony do niniejszej 
kontroli nie nosił żadnych cech świadczących o jego zarejestrowaniu wśród dokumentów 
Rejonu, ani też nie został zarejestrowany w ewidencji pism przychodzących do Rejonu. 
W protokole tym zapisano, że w trakcie przeglądu stwierdzono osunięcia skarpy drogowej 
wzdłuż chodnika po stronie prawej drogi nr 47 w km od 16+325 do 16+405 oraz krawędzi 
chodnika w km od 16+475 do km 16+690, które skutkowały uszkodzeniem konstrukcji 
chodnika w pierwszej z ww. lokalizacji i lokalne uszkodzenia w drugiej lokalizacji. 
W dzienniku objazdów drogi nr 47 zapisano natomiast, że budowa chodnika po prawej 
stronie tej drogi rozpoczęła się dopiero 10 marca 2015 r., a mimo to kierownik Zespołu 
Technicznego nie wyjaśnił rozbieżności wynikającej ze sporządzenia protokołu z przeglądu 
gwarancyjnego chodnika w dniu 12 marca 2015 r., tj. dwa dni po wpisie o rozpoczęciu jego 
budowy. Stwierdził jedynie, że komisja w celu przeprowadzenia przelądu gwarancyjnego 
powołana została na wniosek inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 1126, 1127, 1164-1166 i 1313-1440) 

Inspektorzy nadzoru zeznali jednak, że zostali zaproszeni do komisji przez kierownika 
Zespołu Technicznego w Rejonie Nowy Targ. Obydwaj inspektorzy nadzoru w marcu 
2015 r. nie byli związani umową zlecenia w zakresie wykonywania jakichkolwiek robót na 
tym odcinku drogi, a jeden z inspektorów nadzoru (KS) nie świadczył usług w zakresie 
nadzoru robót na odcinku drogi objętym (tzw. przeglądem gwarancyjnym). 

(dowód: akta kontroli str. 1486-1489) 

W protokole ww. przeglądu gwarancyjnego ustalono m.in., wykonanie wydłużenia opornika 
betonowego u podnóża skarpy w km 16+325 do km 16+405, zabezpieczenie 
nieumocnionego rowu płytami ażurowymi oraz usunięcie powstałych uszkodzeń 
nawierzchni chodnika, obrzeży i umocnień skarp na odcinku od km 16+475 do km 16+725. 

(dowód: akta kontroli str. 1165-1166) 



 

21 

Inspektor nadzorujący budowę chodnika po prawej stronie drogi nr 47 zeznał, że ustnie 
zgłaszał kierownikowi Zespołu Technicznego w Rejonie Nowy Targ nieprawidłowe 
sytuowanie chodnika na wysokim nasypie, ale uzyskał odpowiedź, iż należy postępować 
zgodnie z projektem. Nieprowadzenie dokumentacji jakości wykonywania robót drogowych, 
w tym także robót drogowych ulegających zakryciu dla całego zadania spowodowało, iż 
uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego nie odnotowano. 

(dowód: akta kontroli str. 1486-1487) 

Kierownik Zespołu Technicznego w Rejonie Nowy Targ, składając zeznanie stwierdził, że 
w protokole odbioru końcowego przez nieuwagę nie została wykreślona klauzula 
o wykonaniu robót zgodnie z wpisami do dziennika budowy. Prowadzone dziennika budowy 
nie było wymagane, nie było takiego obowiązku wynikającego z Prawa budowlanego, 
bowiem budowę prowadzono na podstawie zgłoszenia.  
Protokół odbioru zaakceptował Kierownik Rejonu Nowy Targ, który zeznał, że elementy 
odblaskowe były nieodpowiedniej jakości, stąd ustalił z wykonawcą termin wykonania tych 
robót do 15 maja 2015 r., a wzmianki o ich złej jakości nie ujęto w protokole odbioru, gdyż 
środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa należało wydać do końca 2014 r. W toku 
przesłuchania przedłożył także pisma nienoszące cech rejestracji  korespondencji 
wpływającej do Rejonu, ani zapisów o ich zarejestrowaniu wśród dokumentów 
przechowywanych w Rejonie lub Oddziale GDDKiA w Krakowie, w tym zawartą 
z wykonawcą robót umowę depozytu 813 markerów drogowych dostarczonych przez 
producenta, oświadczenie depozytowe do tej umowy o nieodpłatnym składowaniu przez 
PPD-M markerów drogowych w ww. liczbie oraz weksel własny in blanco podpisany przez 
Prezesa Zarządu PPD-M.  

(dowód: akta kontroli str.1126, 1127, 1180-1181) 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśniła, że kierownik Rejonu został uprawniony do zlecania 
tego typu robót w ramach robót utrzymaniowych. Uprawnienie to ma oparcie w § 6 umowy 
o kompleksowe utrzymanie dróg w tym Rejonie, wg której PPD-M ma wykonywać prace na 
podstawie pisemnego polecenia kierownika Rejonu. Zastępca Dyrektora potwierdziła, że 
tylko część robót objęta zleceniem z 4 listopada 2014 r. została objęta nadzorem 
inwestorskim, ale uznała za prawidłowe przyjmowanie dokumentów podpisanych przez tych 
inspektorów, obejmujących całość zadania inwestycyjnego. Dotyczy to także operatu 
kolaudacyjnego, zawierającego protokół przekazania placu budowy, oświadczenie 
kierownika budowy, deklaracje zgodności materiałów, wyniki badań i protokół odbioru robót. 
Do kontroli nie przedstawiono pełnomocnictw udzielonych kierownikowi Rejonu Nowy Targ 
w zakresie jednoosobowego zaciągania zobowiązań. Zastępca Dyrektora Oddziału 
wyjaśniła, że zlecenie wykonania robót tego programu inwestycyjnego w ramach umowy 
z wykonawcą kompleksowego utrzymania dróg sieci drogowej zarządzanej przez Oddział 
nie stanowiło przekroczenia kompetencji kierownika Rejonu, co uzasadniła założeniem 
realizacji szerokiego asortymentu robót w ramach umowy zawartej na kompleksowe 
utrzymanie, pokrywających się zasortymentem robót ujętych w programie. Nie odniosła się 
w tym wyjaśnieniu do objęcia robót realizowanych w ramach programu inwestycyjnego, 
polegających na dobudowie nasypu drogowego o wysokości około 6 m, do asortymentu 
robót utrzymaniowych, tj. robót; które wg dalszej części jej wyjaśnień miały charakter 
skomplikowany, wymagający wzmocnienia nadzoru przez zatrudnienie inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. Wydanie polecenia nie stanowi – wg wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora 
Oddziału – samodzielnej podstawy do zaciągnięcia zobowiązań, a jedynie określa 
zapotrzebowanie na wykonanie robót objętej zakresem asortymentu robót w konkretnej 
lokalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1498-1502) 

Dyrektor Oddziału GDDKiA, poinformowany przez kontrolujących o przedmiotowych 
nieprawidłowościach w trybie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli20, przesunął kierownika Rejonu na inne stanowisko w Rejonie Wadowice, 
a także powołał dwie komisje, tj. w sprawie zweryfikowania sposobu realizacji 
przedmiotowego programu inwestycyjnego oraz prawidłowości wykonywania obowiązków 
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służbowych przez pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją 
i rozliczeniem zadania. 
Pierwsza z ww. komisji w sprawozdaniu z 27 kwietnia 2015 r, nie potwierdziła podanego 
w wyjaśnieniach kierownika Rejonu Nowy Targ przechowywania 813 markerów drogowych. 
W wyniku oględzin miejsca przechowywania markerów drogowych (tj. aktywnych 
punktowych elementów odblaskowych) stwierdziła, że PPD-M przechowywało jedynie 
169 spośród 813 markerów drogowych. Komisja stwierdziła także, iż nie jest w stanie 
stwierdzić zgodności zapisów protokołu o bezusterkowym odbiorze robót 16 grudnia 2014 r. 
ze stanem faktycznym w terenie, ponieważ do czasu dokonanej przez nią wizji w terenie 
wystąpiły okoliczności zmieniające stan na placu budowy, tj. wynikające z protokołu 
przeglądu gwarancyjnego oraz dodatkowych prac dotyczących budowy nowego pasa ruchu. 
Według kierownika Zespołu Technicznego prace trwające w czasie oględzin 
przeprowadzonych przez komisję: 
• w km od 16+330 do km 16+510 oraz od km 16+800 do km 16+850 wynikały z usuwania 
usterek stwierdzonych w czasie przeglądu gwarancyjnego z 12 marca 2015 r.; 
• w km od 16+850 do km 16+960 związane były z rozebraniem części chodnika 
w związku z budową dodatkowego pasa ruchu. 
Druga z komisji z komisji powołanych przez Dyrektora Oddziału stwierdziła naruszenie 
przez kierownika Rejonu Nowy Targ i kierownika Zespołu Technicznego w tym Rejonie 
obowiązków służbowych poprzez nieprzestrzeganie procedur obowiązujących przy 
podpisywaniu protokołu odbioru i zawarciu umowy depozytu na przechowywanie markerów 
drogowych. Dyrektor poinformował także o postanowieniu wyciągnięcia konsekwencji 
służbowych wobec tych pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 1190-1216, 1516-1548) 

Oddział nie uzyskał pełnego efektu poprawy bezpieczeństwa mimo zakończenia realizacji 
inwestycyjnego programu poprawy bezpieczeństwa na DK 44 w miejscowości Ryczów, 
w ramach którego zbudowane zostały chodniki oraz aktywny znak drogowy D-6 na 
konstrukcji nad przejściem dla pieszych. Od odbioru tego znaku w dniu 17 grudnia 2014 r. 
do oględzin, dokonanych 27 kwietnia 2015 r. przez kontrolera NIK, znak ten nie został 
podłączony do instalacji elektrycznej, w związku z czym nie funkcjonowały lampa 
sygnalizacyjna oraz podświetlenie przejścia. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora 
spowodowane to było wyznaczeniem na 30 września 2015 r.  przez Zakład Energetyczny 
terminu przyłączenia tego znaku do sieci. Termin ten ustalony został w umowie 
o przyłączenie tego znaku do sieci dystrybucyjnej zawartej przez Oddział z dystrybutorem 
energii elektrycznej. Pisemna interwencja o przyspieszenie tego terminu podjęta została 
przez Oddział w dniu 5 maja 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1274- 1288) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
W programie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 47 na odcinku 
Chabówka – Nowy Targ założono m.in. montaż punktowych elementów odblaskowych na 
długości 3000 m, budowę chodników o długości 1750 m oraz montaż barier o długości 
235 m. W ramach realizacji tego programu roboty w całym zakresie zlecono firmie komplek-
sowo utrzymującej drogi tego Rejonu, tj. Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-
Mostowemu SA. z Nowego Targu (PPD-M). Fakturą nr 00304/KR4/14F z dnia 16 grudnia 
2014 r. wystawioną przez PPD-M SA. wykonawca obciążył GDDKiA na łączną kwotę 
2.604 tys. zł. Całą kwotę wynikającą z tej faktury zapłacono 18 grudnia 2014 r., pomimo: 

 niewykonania co najmniej do czasu oględzin, przeprowadzonych 16 kwietnia 2015 r. 
przez kontrolerów NIK,  montażu aktywnych punktowych elementów odblaskowych 
o wartości 299 997 zł; 

 niewykonania do 19 lutego 2015 r. barier segmentowych o wartości 57 072 zł; 

 niewykonania lub niepełnego wykonania co najmniej do 10 marca 2015 r. chodnika po 
prawej stronie drogi na odcinku od km 16+080 do km 16+960, o wartości na ponad 
184 tys. zł. Według dziennika objazdów roboty przy tym chodniku rozpoczęto 10 marca 
2015 r. Ponadto w celu pełnego wykorzystania środków finansowych z Krajowego 
Funduszu Drogowego przyjęto do realizacji chodnik na odcinku drogi nr 47 od km 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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16+850 do km 16+960, pomimo iż zamierzano na tym odcinku poszerzyć jezdnię 
i wydzielić dodatkowy pas ruchu przed skrzyżowaniem z drogą lokalną. 

Ponadto humusowanie skarpy wraz z obsiewaniem trawą o wartości 51 660 zł dokonywano 
w okresie zimowym, w którym wegetacja roślin nie była możliwa. 
Protokół odbioru robót z 16 grudnia 2014 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie 
wszystkich robót, w tym także wskazanych wyżej, oraz stanowiący podstawę do 
wystawienia faktury podpisali: inspektorzy nadzoru (działający w ramach umów zlecenia 
obejmujących tylko część robót przewidzianych w programie) oraz kierownik Zespołu 
Technicznego w Rejonie Nowy Targ. Protokół odbioru zaakceptował Kierownik Rejonu 
Nowy Targ. Kierownik Zespołu Technicznego zeznał, że wykonania robót w terenie nie 
sprawdzał, bowiem oparł się na weryfikacji dokonanej przez inspektorów nadzoru. 
Analogiczne zeznanie złożył pełniący obowiązki kierownika Rejonu Nowy Targ.  
Kierownik Rejonu zeznał, że elementy odblaskowe były nieodpowiedniej jakości, stąd ustalił 
z wykonawcą, że roboty te zostaną wykonane do 15 maja 2015 r., a wzmianki o jakości nie 
ujęto w protokole odbioru, gdyż środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa należało 
wydać do końca 2014 r. Potwierdzenie humusowania i obsiewania trawą skarpy w grudniu 
2014 r. przy drodze nr 47 kierownik Rejonu wyjaśniał potrzebą niedopuszczenia do 
rozmywania skarpy i wynikał z terminu wydatkowania środków w 2014 r. Ponadto zeznał, że 
w marcu 2015 r. widział iż wykonawca dosiewał trawę na skarpach w miejscach 
humusowania.  

(dowód: akta kontroli str. 1104-1106,1126, 1127, 1180-1189) 

Inspektorzy nadzoru zeznali, iż nadzorowali inwestycję wyłącznie w zakresie im zleconym, 
tj. w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową zatok i zjazdów po prawej stronie drogi 
i w zakresie budowy kanalizacji deszczowej po lewej stronie drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 1486-1490) 

Przedstawione wyżej wyjaśnienia oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę (PPD-M) 
oraz Rejon GDDKiA w Nowym Targu dotyczące zakończenia do 16 grudnia 2015 r. robót 
wykonywanych na odcinku drogi nr 47 od km 15+180 do km 16+960 w ramach zlecenia 
z 4 listopada 2015 r., nie znajdują potwierdzenia, bowiem: 

 Na liście utrudnień z powodu budowy chodnika PID wykazywał zgłoszone utrudnienia 
w dniach 18, 22 i 29 grudnia 2014 r. oraz 2, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 29 stycznia 
2015 r.; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 25, 26 lutego 2015 r.; 2, 5, 9,12, 16, 19, 23, 26 i 30 
marca 2015 r.; 2, 9, 13, 16, 17, 20, 23 i 27 kwietnia 2015 r. Rodzaj utrudnień polegał 
na ograniczeniu ruchu poprzez wprowadzenie znaków A-14, A-12, A-30, a w razie 
potrzeby był wprowadzany ruch wahadłowy. 

 Inspektorzy nadzoru zeznali, że odbioru robót dokonywali wyłącznie w zakresie im 
zleconym i protokół odbioru końcowego oraz książki obmiaru wyłącznie w takim 
zakresie, podczas gdy kierownik Zespołu Technicznego stwierdził, iż osobiście nie 
odbierał robót, gdyż zawierzył inspektorom nadzoru, którzy dokonywali odbioru robót. 

 Według kierownika Zespołu Technicznego komisja przeglądu gwarancyjnego została 
zwołana na wniosek inspektorów nadzoru, którzy jednak nie potwierdzili tego faktu, 
jednocześnie zeznając, że spotkanie zostało zwołane przez kierownika Zespołu 
Technicznego. Jeden z inspektorów któremu nie zlecano nadzoru nad budową 
chodnika po prawej stronie drogi, ani też nie zlecono nadzoru nad kanalizacją po tej 
stronie drogi został zobowiązany przez kierownika Zespołu Technicznego do 
podpisania sporządzonego protokołu z przeglądu gwarancyjnego. Protokół z przeglądu 
gwarancyjnego z 12 marca 2015 r. nie nosi żadnych cech zarejestrowania go 
w ewidencji Rejonu; 

 Według protokołu odbioru oraz zeznań na odcinku drogi nr 47 miał zostać wykonany 
do 16 grudnia 2014 r. chodnik po prawej stronie drogi od km 16+080 do km 16+960, 
podczas gdy 16 marca 2015 r. kierownik Rejonu jednoosobowo zlecił w km 16+850 do 
17+000 „utrzymanie nawierzchni” za 162,7 tys. zł oraz budowę chodników za 25,3 tys. 
zł oraz naprawę korpusu drogi za 7 tys. zł. W wyniku oględzin przeprowadzonych 
24 kwietnia 2015 r. stwierdzono, że na odcinku od km 16+850 do 16+960, tj. do 
skrzyżowania z drogą lokalną trwała budowa dodatkowego pasa jezdni, 
a nawierzchnia chodnika nie była położona na prawej stronie odcinka drogi nr 47 od 
km 16+800 do km 16+850. Zatem w strefie objętej robotami ze zlecenia z 16 marca 
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2015 r. miał być usytuowany także chodnik od km 16+850 do km 16+960. Komisja 
powołana przez Dyrektora Oddziału potwierdziła, że w czasie czynności wizyjnych 
trwała budowa dodatkowego pasa jezdni i z tych względów nie miała możliwości 
ustalenia graniczącego z pewnością, że chodnik na tym odcinku istniał na moment 
odbioru robót związanych z jego budową. W sprawozdaniu tej komisji przytoczono 
wyjaśnienie kierownika Zespołu Technicznego, że koordynacja tych dwóch rodzajów 
robót nie była możliwa, bowiem środki na poprawę bezpieczeństwa trzeba było wydać 
w 2014 r., a na przebudowę skrzyżowania nie było wówczas środków. Ponadto 
kierownik ten wyjaśnił, że częściowa rozbiórka chodnika w km od 16+850 do 16+960 
była związana z budową dodatkowego pasa ruchu. Podstawą realizacji obydwóch grup 
robót leży ten sam protokół przeglądu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym 
wnoszono o realizację zarówno chodników jak i przebudowę skrzyżowania.  

 Zastępca kierownika Rejonu Nowy Targ zeznał, że nie pamięta kiedy została 
zakończona budowa chodnika po prawej stronie drogi oraz nie potrafi nic wyjaśnić 
w tym zakresie ponieważ został wyłączony z procedury odbioru, nie został zaproszony 
do uczestniczenia w odbiorze, a o składzie komisji odbierającej dowiedział się 
w kwietniu 2015 r.  

 Książki obmiaru od nr 1/2014 do nr 6/214 dotyczące obmiaru robót realizowanych na 
odcinku drogi nr 47 od km 15+200 do km 16+960 podpisali jako sporządzający 
inspektorzy nadzoru posiadający wymagane uprawnienia budowlane. Inspektorzy 
zeznali jednak, że książki te zostały wcześniej przygotowane i przedłożone im do 
podpisania. Kierownik Zespołu Technicznego zeznał, że obmiaru robót dokonali 
i książki obmiaru sporządzili inspektorzy nadzoru. Na tej podstawie został sporządzony 
protokół odbioru końcowego i sprawdzony przez tego kierownika pod kątem 
ilościowym oraz zgodności cen jednostkowych. Według zeznania kierownika Zespołu 
Technicznego obowiązki inspektorów nadzoru obejmowały cały proces inwestycyjny 
i zostały określone w zawartych z nimi umowach.  

 Według zeznania kierownika Rejonu Nowy Targ, złożonego 20 kwietnia 2015 r., 
elementy oświetlenia odblaskowego nie nadawały się do montażu, a druga próba 
montażu tego oświetlenia w grudniu 2014 r. wykazała jego sprawność. Elementy 
odblaskowe jednak nie mogły zostać zainstalowane ze względu na nieodpowiednie 
warunki pogodowe. W dniu 20 kwietnia 2015 r. w magazynie wykonawcy znajdowała 
się tylko część tych elementów, bowiem pozostała część została zwrócona ze względu 
na wady ujawnione podczas próbnego montażu. W protokole z reklamacji z 24 marca 
2015 r. ustalono termin ich naprawy na koniec kwietnia 2015 r., a w notatce z budowy 
z 24 marca 2015 r. zawarto adnotację „w trakcie rozpoczętego montażu stwierdzono 
zakłócenie w iluminacji między markerami. Ustalono, że w nieprzekraczalnym terminie 
do 30.04.2015 r. Sp. Artmare dostarczy prawidłowo działające markery własnej 
produkcji (…)”. 

 W protokole odbioru potwierdzono prawidłowe wykonanie humusowania skarpy wraz 
z obsiewaniem trawą, tj. w okresie w którym ustała wegetacja roślin, a opady i roztopy 
powodują wymywanie skarp. Kierownik Rejonu zeznał, że zabezpieczenie skarp 
ziemią było konieczne w celu niedopuszczenia ich do rozmycia. Zeznał on również, że 
w marcu 2015 r. widział, jak wykonawca dosiewał trawę w miejscu humusowania. 
Kierownik Zespołu technicznego wyjaśnił, że wykonawcę obejmuje roczna gwarancja 
na wykonanie tego rodzaju robót. 

 Protokół odbioru końcowego robót z 16 grudnia 2014 r. został podpisany przez 
kierownika Zespołu Technicznego i zaakceptowany przez kierownika Rejonu pomimo, 
że w piśmie datowanym na 16 grudnia 2015 r. wykonawca oświadczał, że prace 
montażowe elementów odblaskowych zostaną wykonane w późniejszym terminie. 
Protokół odbioru końcowego nie zawiera żadnej wzmianki o takim fakcie. 

 Nadzór nad odbiorem robót drogowo-mostowych, zgodnie z zakresem czynności, 
został powierzony zastępcy kierownika Rejonu, który zeznał, ża faktycznie takiego 
nadzoru nie sprawował, gdyż nikt go nie zaprosił do komisji odbioru. 

(dowód: akta kontroli str. 1105-1106, 1169-1170, 1180-1183, 1196-1198, 1212-1215, 1478-
1490) 
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Kontrolujący w dniu 20 kwietnia 2015 r. działając w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK 
poinformowali Dyrektora Oddziału GDDKiA o przedmiotowych nieprawidłowościach. 
Dyrektor w odpowiedzi z 22 kwietnia 2015 r. przedstawił podjęte działania w celu ustalenia 
stanu faktycznego realizacji zlecenia, ustalenia osób odpowiedzialnych, a także powiadomił 
o przesunięciu dotychczasowego kierownika Rejonu na stanowisko specjalisty w Rejonie 
Wadowice. Ponadto Dyrektor wezwał wykonawcę usług do bezzwłocznego montażu 
aktywnych punktowych elementów odblaskowych. Dyrektor Oddziału 29 kwietnia 2015 r. 
przekazał do NIK sprawozdanie z prac komisji, w którym przedstawiono analizę 
dokumentów i nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja nie tylko nie rozważała zapisów 
ujętych w dziennikach objazdów drogi nr 47, ale także w swym sprawozdaniu nie ujęła 
wzmianki o analizie rozbieżności w zakresie terminów sporządzenia umowy depozytu, 
braku potwierdzenia niesprawności markerów ujawnionych w grudniu 2014 r., a także 
reklamacji tych markerów z 24 marca 2015 r. Ponadto Komisja nie przedstawiła w swym 
sprawozdaniu analizy utrudnień w ruchu na odcinku drogi nr 47, mimo iż jej członkiem był 
naczelnik Wydziału Sieci Dróg i Sieci Drogowej nadzorujący Punkt Informacji Drogowej. 
W wyniku wizji lokalnej przeprowadzonej przez Komisję stwierdzono brak wmontowanych 
punktowych elementów odblaskowych, trwanie przebudowy skrzyżowania na odcinku od km 
16+850 do km 16+960, przechowywanie tylko 169 szt. markerów z uwagi na zwrot 
pozostałych do dostawcy ze względu na wady. Ponadto komisja ujawniła nieprawidłowości 
w postępowaniu kierownika Rejonu, a mimo to stwierdziła należyte zabezpieczenie interesu 
Skarbu Państwa poprzez umowę depozytu oraz weksel in blanco. 

(dowód: akta kontroli str. 1134-1136, 1191-1216) 

Według stanu na 18 maja 2015 r. wszystkie zaległe roboty objęte zleceniem nr 4/11 
z 2014 r. zostały odebrane jako prawidłowo wykonane i skontrolowane przez komisję 
powołaną przez Dyrektora Oddziału GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli str. 1516) 

 
1. W kontrolowanym okresie system WASKO nie zapewniał pełnej identyfikacji rodzaju 

pracy czynnej wykonywanej na odcinkach dróg przez wszystkie nośniki pługów 
odśnieżnych i zamontowanych na nich urządzeń (pługów i piaskarek/solarek). 
Wykazywane nieprawidłowości w pracy tego systemu wskazują na niedotrzymanie 
warunków udzielenia zamówienia publicznego przez GDDKiA. Jednocześnie nie 
oparto rozliczeń pracy czynnej sprzętu wykonawców kompleksowego utrzymania dróg 
na potwierdzeniach tej pracy w systemie WASKO. Przy niedających pewności danych 
o pracy tego sprzętu, pozyskiwanych z rejestru systemu WASKO praca czynna mogła 
zostać zweryfikowana jedynie na podstawie wyników objazdów dróg przez służby 
liniowe w Rejonie GDDKiA. Stan ten bezpośrednio wpływał na obciążenia finansowe 
wykonawców usług ZUD, a pośrednio na wysokość stawek za usługi utrzymania dróg 
zaoferowanych w toku udzielania zamówień publicznych przez GDDKiA, mimo iż 
stwierdzano zdarzenia wskazujące na niespełnianie warunków jakie miał spełnić 
dostawca systemu. NIK uznaje za gospodarczo uzasadnione podejmowanie przez 
Oddział działań skutkujących takim funkcjonowaniem systemu WASKO, którego 
rezultatem będą produkty zaoferowane przez dostawcę sprzętu i usług. 

2. NIK zwraca uwagę na brak koordynacji robót w obrębie skrzyżownia w km 16+960 na 
drodze krajowej nr 47 wykonywanych w ramach programów inwestycyjnych poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przebudowywanego skrzyżowania na 
drodze nr 47 w km 16+960. Zlecanie w listopadzie 2014 r. budowy chodnika w miejscu 
modernizacji poszerzenia jezdni, ujętej w tym samym programie poprawy brd, 
w wyniku którego konieczne było rozebranie części zbudowanego chodnika jest 
działaniem niegospodarnym, chociaż częściowo wynika ono z nieprzewidywalności 
uzyskania środków finansowych na taką modernizację. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że analizowane umowy zawarte z wykonawcami usług 
kompleksowego utrzymania dróg w rejonach Kraków, Nowy Targ i Wadowice obejmowały 
utrzymanie odcinków dróg zarządzanych przez te rejony we wszystkich zakresach prac 
w sposób jednolity dla poszczególnych wykonawców tych usług. Pozytywna ocena dotyczy 
także egzekwowania wykonywania zadań utrzymaniowych przez wykonawców, którym 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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udzielono zamówienia publicznego na kompleksowe utrzymanie dróg w Rejonie Kraków 
i w Rejonie Wadowice. Równocześnie NIK ocenia negatywnie niewyegzekwowanie 
w ustalonym terminie realizacji robót dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Rejonie Nowy Targ wraz ze sporządzeniem nierzetelnych dokumentów 
potwierdzających sprzeczne ze stanem faktycznym wykonanie części zleconych robót 
w celu wykorzystania środków Krajowego Funduszu Drogowego. 

 

4. Działania Oddziału GDDKiA w zakresie 
przygotowania i realizacji prac wykonywanych 
siłami własnymi, związanych z utrzymaniem dróg 
krajowych oraz z utrzymaniem zieleni 
przydrożnej 

Oddział przygotowywał ogólne plany zimowego utrzymania dróg w terminach 
przewidzianych w Ramowym harmonogramie prac przygotowawczych do zimowego 
utrzymania dróg21. Kontrolowane Rejony w Krakowie, Nowym Targu i w Wadowicach 
wspólnie z przedstawicielami firm świadczących usługi kompleksowego utrzymania dróg 
dokonywały przeglądów dróg, a ustalenia odnotowywano w stosownych protokołach z tych 
przeglądów. Ponadto każdy z wykonawców usług przygotowywał program zapewnienia 
jakości zimowego utrzymania. Poszczególne elementy składowe programów były 
sprawdzane i weryfikowane przez pracowników oddziałów, a po pozytywnym wyniku tej 
weryfikacji programy te były przekazywane do Oddziału celem ich zatwierdzenia. 
W programach określano także stany zapasów oraz harmonogramy dostaw soli drogowej 
i piasku.  
Laboratorium Oddziału zbadało w 2013 r. 12 próbek środków chemicznych, a w 2014 r. 
28 takich próbek. W żadnym z przeprowadzanych badań nie stwierdzono niezgodności 
z wymogami określonymi w normie PN-86/C-84081/02. 

(dowód: akta kontroli str. 224-297, 891) 

Rejony sporządzały także operaty zimowego utrzymania na poszczególne sezony zimowe. 
W operatach tych ujmowano m.in. aktualne zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad dotyczące standardów utrzymania poszczególnych dróg krajowych, 
zbiorcze zestawienia robót, wykazy odcinków dróg, zestawienia rozmieszczenia zasłon 
przeciwśnieżnych, zestawienia sprzętu, wykazy składowisk oraz osób odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość, a także osób zarządzających ZUD. Operaty zimowego utrzymania 
były zatwierdzane przez Dyrektora Oddziału. 

 (dowód: akta kontroli str. 623-649) 

W programach zapewnienia jakości ujęto także wymogi dotyczące jakości srodków 
chemicznych i uszorstniających używanych do zimowego utrzymania dróg. Każdy 
z wykonawców zobowiązywał się do przedstawiana aprobaty technicznej dla soli drogowej 
i chlorku sodowego oraz atestów potwierdzających zgodność z aprobatą techniczną. 
Ponadto w programach zapewnienia jakości określono parametry dla środków 
uszorstniających. 

(dowód: akta kontroli str. 224-297) 

Nie prowadzono szczegółowych kontroli ilości rozsypywanych środków chemicznych, ale 
kontrolowano efekt działań wykonawcy, związany z usuwaniem śliskości. 
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg zostały zrealizowane w terminach 
określonych w Ramowym harmonogramie. Ze względu na zlecenie kompleksowych usług 
utrzymania dróg nie zawierano umów z terenowym biurem Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, bowiem każdy z wykonawców zimowego utrzymania został 

                                                      
21 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia Wytycznych zimowego utrzymania dróg. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie osłony meteorologicznej. Ponadto, 
rejony we własnym zakresie nie prowadziły robót i nie dysponowały własnym sprzętem 
zimowego utrzymania. Harmonogramy przeglądów sprzętu zimowego utrzymania były 
przedstawiane przez każdego z wykonawców usług w programie zapewnienia jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 889-894) 

W kontrolowanych Rejonach Kraków, Nowy Targ i Wadowice w okresie wegetacji roślin 
dokonywano przeglądów zadrzewienia w celu wyłonienia drzew zagrażających 
bezpieczeństwu i wymagających prac pielęgnacyjnych. Przeglądów drzew dokonywali 
inspektorzy nadzoru odpowiadający za poszczególne odcinki dróg, bowiem 
w kontrolowanych rejonach nie zatrudniano osób uprawnionych do oceny  drzewostanu. 
W dokonanych przeglądach nie brali udziału pracownicy gmin, przez terytorium których 
przebiegały poszczególne odcinki dróg krajowych. Do 15 listopada każdego roku 
sporządzano plany utrzymania zieleni, w których wyszczególniano działania związane 
z wycinką, nasadzeniami i pielęgnacją drzew oraz krzewów, a także koszenie traw 
w rowach i pasach zieleni przylegających do pasa drogowego. Drzewa, które zagrażały 
bezpieczeństu ruchu drogowego, planowano do wycinki. Zanim jednak zlecano ich wycięcie 
występowano do właściwego wójta lub burmistrza o wydanie stosownego zezwolenia. 
W przypadku potrzeby usunięcia drzew stanowiących pomniki przyrody (w Rejonie 
Wadowice) występowano także do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
Wycinki drzew w Rejonie Nowy Targ dokonywano w okresie wczesnowiosennym. 
Przykładowo na odcinku drogi nr 47 wycinki krzewów i drzew samosiejek dokonywano 
w okresie od 1 lutego do 31 marca 2014 r. W Rejonie Wadowice w 2013 r. uzyskano zgody 
na wycinkę 30 drzew, a w 2014 r. uzyskano takie zgody na usunięcie 260 drzew różnych 
gatunków, ale pod warunkiem nasadzenia na miejsce wyciętych od 1 do 3 sadzonek.  
Wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne oraz nasadzenia realizowały przedsiębiorstwa, 
którym udzielono zamówień publicznych na kompleksowe utrzymanie dróg 
w poszczególnych rejonach. Wycinki drzew prowadzone były w okresach zimowych 
i wiosennych. 

(dowód: akta kontroli str. 360-367, 1036 ) 

Wszelkie prace przy utrzymaniu zieleni były wykonywane pod nadzorem drogomistrzów, 
inspektorów nadzoru lub kierowników służby liniowej, którzy odbierali jakość i dokonywali 
obmiarów wykonywanych robót, co znajdowało potwierdzenie w protokołach odbioru robót, 
załączanych do miesięcznych faktur za utrzymanie dróg. 
W kontrolowanych rejonach przestrzegano postanowień punktu 4 „Etap utrzymania” 
załącznika zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zakładania i utrzymania zieleni 
przydrożnej. Odstępstwem od tych wytycznych było wykonywanie corocznych przeglądów 
drzew bez wymaganego udziału osób, mających „stosowne uprawnienia do wykonywania 
oceny drzewostanu”, oraz przedstawicieli gmin. 
Jak wyjaśnili kierownicy rejonów, osób uprawnionych do oceny drzewostanu nie 
zatrudniano, bowiem oceny drzewostanu dokonywano we własnym zakresie. Pod uwagę 
brano zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast w corocznych 
przeglądach nie uczestniczyli przedstawiciele gmin przez które przebiegały poszczególne 
odcinki dróg krajowych. Istniała trudność skorelowania tych przeglądów z możliwym 
uczestnictwem przedstawiciela gminy. Możliwość weryfikacji zasadności wniosków 
o usunięcie drzew i krzewów istniała na etapie postępowania administracyjnego, 
prowadzonego przez poszczególne gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 390-417, 826-853 ) 

W 2013 r. w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Oddziału GDDKiA odnotowano 
w formie listowej, mailowej i ustnej łącznie 94 skargi i wnioski, w tym tylko jedna skarga 
z 18 kwietnia 2013 r. dotyczyła złego stanu drogi krajowej nr 28 na odcinku Rabka-Zaryte – 
Rabka-Zdrój. Dyrektor Oddziału w odpowiedzi na tę skargę potwierdził zły stan drogi na 
wskazanym odcinku. W 2014 r. do Oddziału wpłynęło 29 skarg i wniosków, w tym tylko dwie 
dotyczyły stanu technicznego infrastruktury drogowej. Pierwsza z nich dotyczyła braku 
szczegółowości przy podawaniu danych na stronach internetowych, dotyczących 
usytuowania kamer oraz planowanych remontów, a druga dotyczyła żądania 



 

28 

odszkodowania z powodu uszkodzenia pojazdu wskutek odkrycia przez osoby trzecie 
studzienki kanalizacyjnej w Oświęcimiu. Wszystkim respondentom udzielono odpowiedzi 
w terminie jednego miesiąca od daty wpłynięcia skargi/wniosku. Nie odnotowano wpłynięcia 
skarg na niewłaściwe utrzymanie dróg w okresie zimy, nie stwierdzono także skarg na 
nieprawidłowe utrzymanie zieleni, czy niewłaściwie przeprowadzony remont. 

 (dowód: akta kontroli str. 810) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
Stosownie do zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zakładania i utrzymania zieleni 
przydrożnej przeglądy drzewostanu powinny być przeprowadzane przez osobę uprawnioną 
do oceny drzewostanu. W przeglądach tych powinni uczestniczyć przedstawiciele gmin, 
przez które przebiegają poszczególne odcinki dróg krajowych. Wytyczne w tym zakresie nie 
były przestrzegane, bowiem przeglądów dokonywali kierownicy liniowi lub inspektorzy 
nadzoru w poszczególnych obwodach.  
Kierownicy rejonów wyjaśnili, że ze względu na liczbę gmin przez które przebiegały odcinki 
dróg wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci nie byli zawiadamiani o terminach takich 
przeglądów, a oceny stanu drzew i krzewów pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dokonywali pracownicy obwodów. Gminy miały wpływ i możliwość dokonania 
własnej oceny zasadności wycinki drzew w postępowaniach administracyjnych w sprawie 
wydania pozwolenia na wycinkę. 

(dowód: akta kontroli str. 354, 390-396, 826-853) 

Najwyższa Izba Kontroli, mając na względzie potrzebę wspomagania służb drogowych 
w poszczególnych rejonach przy zakładaniu i utrzymaniu zieleni przy drogach krajowych, 
wskazuje na potrzebę korzystania z właściwego specjalisty w tej dziedzinie, szczególnie 
w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i merytorycznej zasadności wycinki drzew i krzewów 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Powiadomienie wójta, burmistrza lub 
prezydenta o planowanym terminie przeglądu zadrzewienia pasów drogowych oraz 
dokonywanie przeglądów przez osoby uprawnione do oceny drzewostanów powinno 
sprzyjać formułowaniu merytorycznie uzasadnionych wniosków, a także uzgadnianiu 
w terenie warunków wnioskowanej wycinki drzew i krzewów ze względu na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. Uczestnictwo osoby kompetentnej do oceny drzewostanu powinno także 
skutkować ochroną przed wycinką drzew rosnących w pasie drogowym, w zamian za 
odpowiedni zakres prac pielęgnacyjnych. 
NIK zwraca również uwagę, że właściwie prowadzone prace pielęgnacyjne mogłyby również 
spowodować uniknięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie zostały 
spowodowane na drogach przez przewrócone drzewa lub odłamane gałęzie drzew. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność zakresie realizacji prac siłami własnymi oraz utrzymania zieleni przydrożnej. 

 

 

5. Nadzór nad realizacją zadań utrzymaniowo-
remontowych sieci dróg krajowych 

Nadzór nad realizacją zadań utrzymaniowo-remontowych małopolskich dróg krajowych, 
zgodnie z regulaminem organizacyjnym Oddziału GDDKiA, sprawowali: 

 Dyrektor Oddziału GDDKiA 

 Zastępca dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami,  

 Wydział Dróg i Sieci Drogowej, 

 Wydział Mostów, 

 kierownicy rejonów, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 kierownicy służby liniowej, inspektorzy nadzoru, drogomistrzowie (w rejonach). 
Poszczególne funkcje organiczne zostały przypisane do wykonania odpowiednim 
stanowiskom lub komórkom i kontrola NIK nie stwierdziła odstępstw od postanowień 
regulaminu organizacyjnego Oddziału GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli str. 7-15 ) 

W zarządzaniu procesem utrzymania dróg w Oddziale GDDKiA wdrożone zostały systemy: 

 gromadzenia i przechowywania danych związanych z procesem utrzymania dróg 
w każdej komórce odpowiedzialnej za wytwarzanie dokumentów,  

 raportowania i sprawozdawczości (np. codzienne meldunki o stanie dróg, 
sprawozdania okresowe – miesięczne, kwartalne i roczne, obsługa i bieżące 
wprowadzanie danych do obligatoryjnie prowadzonych aplikacji (BUDWin, UTRWin, 
ZIMAWin), 

 kontroli (na etapie akceptacji dokumentów rozliczeniowych, w stanie rzyczywistym 
podczas objazdów inspektorów nadzoru, objazdów kontrolnych dokonywanych przez 
kierowników, dzienników obmiaru robót, okresowych przeglądów i kontroli stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego),  

 analityki, oparty na zestawieniu wskaźników efektywności, realizowany dla wszystkich 
oddziałów GDDKiA.  

(dowód: akta kontroli str. 316-318) 

Kierownik Rejonu Nowy Targ, sprawujący nadzór nad utrzymaniem dróg, a także jego 
zastępca (po dokonaniu odbioru końcowego robót 16 grudnia 2014 r.) we wpisach 
o kontrolnych objazdach odcinka drogi nr 47 w dniach 22 grudnia 2014 r., 8 i 30 stycznia 
2015 r., nie odnotowali prowadzenia robót drogowych, które powinny zostać zakończone do 
16 grudnia 2014 r. Jak opisano w punkcie 3.3 niniejszego wystąpienia roboty takie 
prowadzono także po 16 grudnia 2014 r. Ponadto nieprawidłowości opisanych w punkcie 
3.3 nie ujawniono wcześniej przed rozpoczęciem kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 1343-1436) 

W 2014 r. do planu zarządzania kryzysowego Oddziału GDDKiA wprowadzono Moduł 
zadaniowy nr 5 – wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów oraz informowanie użytkowników dróg 
o zaistniałych zdarzeniach. Moduł ten dotyczył zapewnienia przejezdności na zarządzanej 
sieci dróg krajowych i obiektów inżynierskich w sytuacji wystąpienia: powodzi i anomalii 
pogodowych, pożaru, katastrof w ruchu drogowym, zagrożeń terrorystycznych, blokad dróg 
i skażeń, epidemii i ezootii oraz zakłóceń w systemie teleinformatycznym 
i elektroenergetycznym. Do kluczowych sił i środków zaliczono: 5 Rejonów Oddziału, 
17 Obwodów Drogowych, PID działający w systemie całodobowym, Zespół Zarządzania 
Kryzysowego oraz samochody patrolowe, maszyny i urządzenia techniczne służące 
utrzymaniu dróg. System ten wspomagają także 83 kamery drogowe zlokalizowane 
w newralgicznych dla ruchu drogowego miejscach, 12 kamer przekazujących obraz 
w czasie rzeczywistym, a także 55 stacji meteorologicznych zlokalizowanych w rejonach 
największych anomalii pogodowych i specyficznego mikroklimatu. Dane z tych urządzeń 
przekazywane były PID oraz na ogólnopolską stronę internetową GDDKiA. 
W module tym ustalono podstawowe zasady reagowania i kierowania służbami GDDKiA 
w sytuacji nadzwyczajnych zdarzeń na drogach krajowych zarządzanych przez Oddział. 
W zależności od rodzaju i okoliczności powodujących nadzwyczajne zdarzenia 
przewidziano powiadamianie służb zewnętrznych. Organizację kierowania przeciwdzianiem 
zdarzeniom nadzwyczajnym powierzono dyrektorowi Oddziału i jego zastępcom oraz 
kierownikom rejonów. Określono tryb uruchamiania zasobów będących w dyspozycji 
obwodów drogowych, rejonów i oddziału oraz zewnętrznych służb wspierająch, jak np. 
współpracę z Policją, jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i sztabami kryzysowymi, 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, itp. W module tym podkreślono, że w sytuacjach 
nadzwyczajnych zakres działania służb GDDKiA wynika z kompetencji tych służb – jako 
zarządcy drogi. 
Ponadto określono zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód powstałych 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 

(dowód: akta kontroli str. 736-755 ) 
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System osłony meteorologicznej powstał w oparciu o mapy termiczne obszaru 
z uwzględnieniem miejsc szczególnych zjawisk atmosferycznych oraz miejsc szczególnych 
– węzłów komunikacyjnych. System ten wspomaga zarówno zarządcę dróg jak 
i wykonawców usług utrzymania dróg. Stacje pogodowe mierzyły m.in.: temperaturę 
poszczególnych warstw powietrza i jezdni, wilgotność, stan nawierzchni, przewodność, 
intensywność opadu, zasolenie drogi oraz prędkość wiatru. 
Kamery stałe i dynamiczne wspomagały zarządzanie drogami poprzez monitorowanie 
natężenia ruchu, stanu nawierzchni i warunków atmosferycznych. Urządzenia te 
wskazywały również na potrzebę podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu 
zapewnienie płynności na drodze. Kamery monitorowały odcinki na drogach: A 4 – 15 
kamer, w tym 3 kamery obrotowe, nr 7 (w tym odcinki S 7) – 21 kamer, w tym 2 kamery 
obrotowe, nr 28 – 12 kamer, nr 44 – 2 kamery, nr 47 – 3 kamery obrotowe, nr 49 – 2 
kamery, nr 52 – 6 kamer oraz nr 75 – 9 kamer, nr 79 - 10 kamer, nr 94 – 6 kamer, w tym 
jedna kamera obrotowa. Kamery oprócz obrazu monitorowanego odcinka drogi 
przekazywały22 także ilość i prędkość pojazdów jakie poruszały się po monitorowanym 
odcinku drogi. 
Stacje pogodowe i kamery zostały rozlokowane w najbardziej wrażliwych miejscach, a ich 
liczba wynikała z możliwości ich pozyskania przez Oddział. 
Bieżącym podglądem z kamer, a także wynikami pomiarów na stacjach pogodowych 
dysponował m.in. PID, a także poszczególne rejony dróg. Dane urządzeń telematyki 
drogowej wykorzystywano do bieżącego zarządzania drogami. 

(dowód: akta kontroli str. 319, 718-724, ) 

Do głównych wskaźników efektywności zarządzania drogami krajowymi wykorzystywanymi 
w zarządzaniu utrzymaniem zaliczono wskaźniki techniczne (charakteryzujące stan 
techniczny dróg pod względem szorstkości i równości nawierzchni oraz spękań i kolein), 
a także wskaźniki wykonania obrazujące zakres rzeczowy zabiegów remontowych 
w odniesieniu do otrzymanych środków finansowych na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 319-320 ) 

W Oddziale GDDKiA uznano za dobre praktyki: 

 podawanie z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości 
szczegółowych informacji o planowanych remontach oraz robotach 
utrzymaniowych, generujących utrudnienia w ruchu, 

 dokonywanie lustracji miejsca wypadku śmiertelnego przez zarządcę drogi 
z udzialem Policji w celu oceny wpływu drogi na zaistniałe zdarzenie,  

 organizacja wewnętrznych warsztatów, seminariów i konferencji mających na celu 
zdobywanie i dzielenie się wiedzą wewnątrz struktury jak również z instytucjami 
i służbami współpracującymi. 

(dowód: akta kontroli str. 320 ) 

W celu zwiększenia komfortu przejazdu użytkowników drogami krajowymi w aspekcie 
oszczędności czasu, redukcji kosztów przejazdu, poprawy płynności ruchu kołowego, 
redukcji emisji spalin i hałasu na eksploatowanych odcinkach dróg krajowych Oddział: 

 przeprowadzał remonty dróg podnoszące stan tych odcinków, 

 zapewniał bieżące utrzymanie istniejącej sieci w zakresie estetyki, czystości pasa, 
czytelności oraz kompletności oznakowania pionowego i poziomego, 

 dążył do minimalizacji utrudnień w ruchu poprzez ograniczenie czasu wykonywania 
robót drogowych, 

 zapewniał odpowiednią reakcję na zaistniałe na drodze zdarzenia i związane z nimi 
utrudnienia, 

 współpracował z Policją w zakresie upłynnienia ruch weekendowego oraz 
turystycznego, 

 informował kierowców poruszających się po drogach o wysokim nasileniu ruchu, 
m.in. o czasie przejazdów, mających na celu umożliwienie zaplanowania podróży 
z uwzględnieniem podawanego czasu lub wybranie trasy alternatywnej. 

(dowód: akta kontroli str. 320-321) 

                                                      
22 W oparciu o 2 lub 4 pętle indukcyjne. 
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Oddział GDDKiA nie prowadził i nie prowadzi badań statystycznych w zakresie straty czasu 
kierowców stojących w korkach. 

(dowód: akta kontroli str. 321) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na nieskutecznym nadzorze nad realizacją zadania 
dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 47 od km 
15+200 do km 16+960, opisaną w punkcie 3.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że nieprawidłowości jakie ujawniono w rozliczeniach robót 
finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wskazują na nieskuteczność 
nadzoru nad zlecaniem i rozliczaniem robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. NIK ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w pozostałym 
zakresie z tym zastrzeżeniem, że nieskuteczny był dotychczasowy nadzór nad 
zapewnieniem: odpowiedniej częstotliwości objazdów drogi S 7, prawidłowego prowadzenia 
dzienników objazdów oraz w zakresie zapewnienia udziału właściwych osób do 
przeprowadzania przeglądu drzewostanów.  
 
 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę dalszego doskonalenia systemu zarządzania 
drogami krajowymi na odcinkach leżących na terenie województwa małopolskiego. Mając 
na względzie ustalenia przedmiotowej kontroli, modyfikacji wymaga sfera nadzoru m.in. nad 
prawidłowością odbiorów robót oraz nad rzetelnością wykonywania przez rejony wytycznych 
zawartych w zarządzeniach Generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto 
NIK zauważa potrzebę szczegółowego analizowania dotychczasowej realizacji umów na 
kompleksowe utrzymanie dróg w celu wypracowywania warunków oferowanych przy 
udzielaniu kolejnych zamówień publicznych. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Wdrożenie takich przedsięwzięć nadzorczych, które skutecznie zapobiegać będą 
nierzetelnej i nieterminowej realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg. 

2. Dokonywanie przynajmniej dwukrotnych objazdów odcinków dróg ekspresowych 
i autostrad w ciągu dnia, a także dokumentowanie ustaleń z tych objazdów. 

 

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 Krakowie. 

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

 

 

Kraków, dnia 11 czerwca 2015 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Andrzej Trybowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LKR- 410.002.01.2015 Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r. 

 
 

Pan 

Tomasz Pałasiński 

Dyrektor Oddziału  

Generalnej Dyrekcji Dróg  

Krajowych i Autostrad w Krakowie 

 

 

POWIADOMIENIE 
 

 

Zgodnie z art. 35c ust 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 82 ze zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie powiadamia, że w tekście wystąpienia 

pokontrolnego z dnia 11 czerwca 2015 r., sporządzonego w związku z kontrolą P/15/086 „Wykonywanie 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontami 

dróg, przeprowadzaną w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział 

w Krakowie, dokonano w dniu 24 czerwca 2015 r. sprostowania oczywistych omyłek pisarskich poprzez: 

1)  skreślenie na stronie 10 wiersz 4 od dołu słów „oraz 2014-2018" i dopisanie w tym wierszu za 

nawiasem „i Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowo - Mostowym DROG-BUD ul. Zamkowa 3", 

2) skreślenie na stronie 23 w wierszu 18 od góry jednego z dwukrotnie zapisanych słów „z komisji", 

3) zastąpienie na stronie 23 w wierszu 18 od góry nazwy miejscowości „Ryczów" nazwą „Zator"; 

4) zmianę numerów stron od 13 do 33 na numery o jeden mniejsze. 

 

Sprostowanie niniejszych omyłek nie podlega zaskarżeniu. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

 
Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

 


