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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/029 Budowa drogi ekspresowej S19 

Okres objęty kontrolą Lata 2013-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych)1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/104/2018 z dnia 10.07.2018 r., 
Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/111/2018 z dnia 8.08.2018 r., 
Małgorzata Dobrowolska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/112/2018 z dnia 8.08.2018 r., 
Jerzy Łukaszuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/118/2018 z dnia 27.08.2018 r., 
Artur Bokiniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/137/2018 z dnia 26.09.2018 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 1, tom II str. 1-3, tom III str. 332) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. 
Ogrodowa 21, zwana dalej „Oddziałem” lub „GDDKiA O/L”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Czech, Dyrektor Oddziału od 1.02.2018 r. 
Stanisław Schodziński, Dyrektor Oddziału od 16.02.2017 r. do 31.01.2018 r. 
Zbigniew Szepietowski, p.o. Dyrektora Oddziału od 11.01.2017 r. do 16.02.2017 r. 
Anna Wysocka, Dyrektor Oddziału od 2.06.2014 r. do 11.01.2017 r. 
Zbigniew Szepietowski, p.o. Dyrektora Oddziału od 5.03.2014 r. do 2.06.2014 r. 
Marian Nagórny, Dyrektor Oddziału od 10.11.2011 r. do 5.03.2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 331) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
rzetelność planowania i przygotowania do realizacji inwestycji budowy drogi 
ekspresowej S19, prawidłowość i terminowość realizacji zasadniczych robót 
budowlanych.  

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

 przygotowanie organizacyjne Oddziału do zakresu prac związanych z budową 
drogi ekspresowej S19, 

 opracowanie i uzgodnienie z dysponentem części budżetowej Programów 
Inwestycji i ich zmian oraz bieżące aktualizowanie Kart Projektów i Centralnego 
Zasobu Danych w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z budową drogi 
ekspresowej S19, 

                                                      
1 Z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeśli miały związek z budową drogi S19. 
2  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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 przygotowanie Studiów Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowych dla 
wszystkich odcinków drogi ekspresowej S19 na terenie województwa 
lubelskiego oraz zlecenie opracowania takiego Studium z elementami Koncepcji 
Programowej dla odcinka tej drogi położonego w województwie mazowieckim, 

 opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla sześciu odcinków drogi 
ekspresowej S19 realizowanych systemem Projektuj i Buduj, 

 zapewnienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
umożliwiających przeprowadzenie postępowań na realizację inwestycji 
w planowanych terminach, 

 przygotowanie aktualnych Koncepcji Programowych dla sześciu odcinków 
realizacyjnych drogi S19 i zlecenie ich opracowania dla pozostałych ośmiu oraz 
sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich realizacją, w tym opracowaniem 
dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

 terminowe złożenie wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej przez podmioty do tego zobowiązane, 

 opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji wytworzonej w procesie 
inwestycyjnym zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

 rzetelne prowadzenie w Oddziale postępowań o zamówienia publiczne 
dotyczące budowy drogi S19 oraz wykonanie dokumentacji projektowych, 

 terminowe zakończenie robót zasadniczych związanych z budową obwodnicy 
Lublina,3 

 prawidłowa realizacja i osiągnięcie zaplanowanych rzeczowych wskaźników 
Projektu związanego z budową drogi ekspresowej S19 w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: POIiŚ). 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 wykazaniu nierzetelnych danych w Karcie Projektu budowy drogi S19 Lublin – 
Lubartów na dzień 30.05.2018 r., 

 niezamieszczeniu w Programach Funkcjonalno-Użytkowych imion i nazwisk 
osób (pracowników Oddziału) opracowujących te dokumenty, tj. danych 
wymaganych § 17 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
Programu Funkcjonalno-użytkowego4, 

 niezwaloryzowaniu wartości robót wykonanych w Czasie na Ukończenie, 
a rozliczonych po jego upływie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rzetelność planowania i przygotowania do realizacji 
inwestycji budowy drogi S19 

1.1. Przygotowanie organizacyjne Oddziału GDDKiA 

W Oddziale inwestycje, dotyczące budowy drogi ekspresowej S19, realizowano 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: 
POIiŚ 2014-2020). Trzy osoby mianowano na stanowiska Kierowników Projektów 
budowy tej drogi, na odcinku Lublin – Rzeszów dla trzech projektów: obwodnica 
Lublina, Lublin – Kraśnik – koniec obwodnicy Kraśnika oraz koniec obwodnicy 
Kraśnika – węzeł Lasy Janowskie, które przekładały się na siedem odcinków 

                                                      
3 Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku od węzła "Lublin Sławinek" [dawniej "Dąbrowica" (bez węzła)] do 

węzła "Lublin Węglin" [dawniej "Konopnica" (wraz z węzłem)] 
4 Dz. U. z 2013 r. poz. 1129. 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizacyjnych. Kierownicy Projektów spełniali warunki określone w procedurach 
beneficjenta projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020, w szczególności: 
byli pracownikami GDDKiA, posiadali: wykształcenie wyższe budowlane, co 
najmniej 5-letni staż pracy w budownictwie drogowym i odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Dyrektor Oddziału nie udzielił odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Oddziale formalnie 
nie powołano Zespołów Kierownika Projektu w ramach zadań, polegających na 
przygotowaniu i budowie odcinków drogi krajowej S195. Podał natomiast, że zadania 
z zakresu przygotowania do budowy odcinków tej drogi zostały powierzone 
Wydziałowi Dokumentacji, a spośród pracowników Wydziału Realizacji wyłoniono 
takich, którym w zakresach czynności wskazano odcinki drogi S19, na których 
wykonywali zadania służbowe w ramach kontraktów. Wyjaśnienie znajduje 
potwierdzenie w zakresach czynności pracowników. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 16-22, 51-65, 317-330) 

1.2. Programy Inwestycji i Karty Projektu 

W ramach przygotowania do budowy drogi ekspresowej S19 na terenie 
województwa lubelskiego opracowano cztery Programy Inwestycji6 (dalej: PI) i jeden 
Program Inwestycyjny7, które obejmowały łącznie 189,84 km tej drogi8. Ponadto 
opracowano jeden PI (32,4 km)9, dotyczący terenu województwa mazowieckiego, 
powierzony do realizacji GDDKiA O/L na podstawie zarządzenia nr 33 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: Generalny Dyrektor DKiA) z dnia 
28 września 2017 r. PI zostały zaakceptowane i uzgodnione z dysponentem części 
budżetowej. Zawierały, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 
z budżetu państwa10: dane o planowanym zakresie rzeczowym i okresie realizacji 
inwestycji, ocenę efektywności inwestycji (w tym ekonomicznej), dane 
o planowanych efektach rzeczowych inwestycji, harmonogram rzeczowo-finansowy 
inwestycji, szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych 
z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji, 
dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych 
składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji oraz o planowanej 
kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają 
zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie. 
Przytaczały też wyniki badań natężenia (potoków) ruchu samochodów na drodze 
krajowej DK19, jako uzasadnienie budowy drogi ekspresowej S19. Do Programu 
Inwestycyjnego oraz czterech PI z terenu województwa lubelskiego aneksami 
(od jednego do trzech) wprowadzono zmiany. Za każdym razem zmiany były 
uzgadniane z właściwym ministrem ds. infrastruktury i budownictwa (PI) oraz 
Generalnym Dyrektorem DKiA (Program Inwestycyjny). Zmiany tych dokumentów 

                                                      
5 Zgodnie z „Procedurami Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA 

POliŚ 2014-2012” (punkt 11) Kierownik Projektu wspomagany jest przez Zespół Kierownika Projektu. 
Według Regulaminu organizacyjnego Oddziału (z 14.03.2014 r. ze zm., a następnie z 16.03.2017 r.), Zespół Kierownika 
Projektu powołuje Dyrektor Oddziału dla zadań określonych w Programie Budowy Dróg Krajowych po uzyskaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zakres działania Zespołu Kierownika Projektu 
określony był w regulaminie organizacyjnym Oddziału (odpowiednio w § 15 i § 13) oraz w zakresach czynności Kierownika 
i członków Zespołów Kierownika Projektu. 

6 O których mowa w § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579). 

7 Programy Inwestycyjne stopniowo zastępowane są przez Programy Inwestycji, stosownie do zarządzenia Nr 48 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przygotowywania i uzgadniania Programów 
Inwestycji dla zadań inwestycyjnych. W styczniu 2018 r. anulowano także „Procedurę dotyczącą uzgadniania Programów 
Inwestycyjnych dla zadań inwestycyjnych finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego z dnia 3 kwietnia 2012 r. 

8 81,447 km (zadanie: Białystok – Lubartów), 23,805 km (zadanie: Lublin – Lubartów), 9,763 km (Program Inwestycyjny 
zadanie: Obwodnica Lublina), 41,947 km (zadanie: Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Kraśnik), 32,878 km (zadanie: 
Lublin – Rzeszów, odcinek: Kraśnik – Lasy Janowskie). 

9 Zadanie: granica woj. podlaskiego – Łosice - granica woj. lubelskiego. 
10 Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1579. 
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dotyczyły m.in.: zwiększonych kosztów prac przygotowawczych (np.: projektowych, 
archeologicznych), wydłużenia terminów realizacji poszczególnych odcinków, 
zmiany zakresów rzeczowych zadań (np. długości budowanych odcinków), 
przesunięć limitów środków finansowych. Zmiany te znajdowały odzwierciedlenie 
w pięciu poddanych badaniu Kartach Projektów (dalej: KP)11. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431-738, tom III str. 68) 

Do Programu Inwestycyjnego oraz PI załączono KP, które obejmowały zadania 
podzielone na odcinki realizacyjne – od jednego do sześciu.  

Według informacji zamieszczonych w PI oraz KP w odniesieniu do zadań i odcinków 
realizacyjnych, wystąpiły opóźnienia dotyczące wykonania kluczowych etapów 
inwestycji w porównaniu do pierwotnie zakładanych terminów. Np: 

 w KP z 2018 r. dotyczącej budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, 
odcinek Lublin – Kraśnik (42 km), planowany termin oddania do ruchu tej 
inwestycji określono na lipiec 2021 r., podczas gdy wg KP z 2013 r. miał to być 
luty 2019 r., tj. wydłużenie wyniosło 29 miesięcy. Zmiana terminu wiązała się 
z czterokrotnym aneksowaniem dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji 
Programowej. Przyczynami były m.in.: trudności z uzyskaniem materiałów do 
sporządzenia map do celów projektowych, zmiany w dokumentacji projektowej 
wynikające z dużej ilości złożonych wniosków przez mieszkańców w trakcie 
działań informacyjno-konsultacyjnych, wydłużenie terminów przekazania 
Zamawiającemu materiałów do Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(dalej także: BRD), wynikające z konieczności sprawdzenia wyników obliczeń 
hałasu przez Departament Środowiska GDDKiA, uzupełnienia dokumentacji 
geologicznej z powodu braku możliwości wykonania części otworów 
badawczych na etapie jej opracowywania wskutek braku zgody właścicieli na 
wejście na działki prywatne, zmiany rozwiązań projektowych (w efekcie 
przeprowadzonych spotkań informacyjno-konsultacyjnych), znacznej liczy pytań 
(ponad 1.700) zadawanych przez oferentów na etapie postępowania 
przetargowego. Analogiczna sytuacja wystąpiła na odcinku: koniec obwodnicy 
Kraśnika – węzeł Lasy Janowskie ww. drogi – jednak tu wydłużenie 
terminu planowanego oddaniu do ruchu tej inwestycji wyniosło 23 miesiące 
(z czerwca 2019 r. na maj 2021 r.);  

 w harmonogramie przygotowania i realizacji inwestycji, zawartym w Programie 
Inwestycyjnym budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek 
obwodnica Lublina, nastąpiły zmiany dat końcowych zakończenia: 
a) wypłat odszkodowań z 31.12.2014 r. (wg pierwotnego harmonogramu) na 

grudzień 2016 r. (wg harmonogramu z 20.04.2015 r.), 
b) prac archeologicznych z 28.02.2015 r. (wg pierwotnego harmonogramu) na 

sierpień 2016 r. (wg harmonogramu z 20.04.2015 r.) oraz 
c) nadzoru z kwietnia 2017 r. (wg pierwotnego harmonogramu) na czerwiec 

2018 r. (wg harmonogramu z 20.04.2015 r.), zmieniony termin też nie został 
dotrzymany.  

Powyższe zmiany wynikały z wniesionych do sądów administracyjnych odwołań 
od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia i postępowań toczących się przed sądami oraz prolongowania 
przez Inżyniera Kontraktu terminów usunięcia wad i usterek; 

 w PI (wersja z 17.03.2016 r.) dla zadania: budowa drogi ekspresowej S19 
Białystok – Lubartów, odcinek granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – 
Lubartów węzeł „Lubartów Północ”, nie uwzględniono budowy drugich jezdni na 

                                                      
11 KP stanowi załącznik do Programu Inwestycji dla procesu przygotowawczego i realizacji (rozdział 2 pkt 4 ust. 3)  

zarządzenia Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
przygotowywania i uzgadniania Programów Inwestycji dla zadań inwestycyjnych. 
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zrealizowanych obwodnicach: Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli 
Skromowskiej12. Według PI z 18.05.2017 r. wydłuży to planowany czas oddania 
do użytkowania inwestycji o dwa lata (z drugiego kwartału 2023 r. do drugiego 
kwartału 2025 r.). Zmiana ta wynikała z wytycznej Dyrektora Departamentu 
Przygotowania Inwestycji GDDKiA w Warszawie zawartej w piśmie 
z 26.08.2016 r., w którym podano, że ze względu na uwarunkowania i względy 
komunikacyjne i strategiczne droga S19 powinna być wykonana jako 
dwujezdniowa, a budowa drugiej jezdni na obwodnicach Międzyrzeca 
Podlaskiego oraz Kocka i Woli Skromowskiej powinny zostać ujęte w zleconej 
Koncepcji Programowej jako kolejne odcinki realizacyjne. 
W ww. zadaniu nastąpiło także przesunięcie terminu uzyskania Koncepcji 
Programowej. Planowana w 2015 r. data odbioru jej aktualizacji to styczeń 
2017 r., podczas gdy umowę na jej opracowanie podpisano w grudniu 2017 r. 
(wg KP z maja 2018 r.). Wynikało to z ujęcia ww. zadania w Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-202313 (dalej: PBDK), co umożliwiło Oddziałowi 
opracowanie PI, który uzgodniony został przez Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa (dalej: MIB) w dniu 17.03.2016 r. oraz ze zmian wprowadzonych 
dwoma aneksami do PI (uzgodnione przez MIB 18.05. i 24.10.2017 r.), 
polegających głównie na zwiększeniu zakresu rzeczowego tej inwestycji 
o dodatkowe jezdnie na zrealizowanych obwodnicach: Międzyrzeca 
Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej; 

 w KP z 30.05.2018 r. dla zadania: budowa drogi S19 Lublin – Lubartów, 
określono termin oddania do ruchu inwestycji na czerwiec 2024 r., podczas gdy 
w KP z 31.10.2014 r. zakładano ten termin na maj 2021 r. Przesunięcie terminu 
wynikło z braku zapewnionego finansowania. Dopiero uchwałą nr 156/2015 
Rady Ministrów z 8 września 2015 r. omawiane zadanie ujęte zostało w PBDK 
na lata 2014-2023 (załącznik nr 1 poz. 40). PI uzgodniony został 18.05.2017 r. 
a dane KP urealniono w zakresie terminów zakończenia poszczególnych 
etapów prac. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 450-669, tom III str. 23-30, 67-73) 

W komórkach organizacyjnych Oddziału związanych z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji obsada pracowników była odpowiednia do nałożonych zadań. Według 
wyjaśnień Dyrektora Oddziału zdiagnozowano jednak zagrożenia dotyczące 
przygotowania budowy drogi ekspresowej S19. Należały do nich m.in.: kwestia 
zapewnienia finansowania w budżecie państwa realizacji prac przygotowawczych, 
długotrwała procedura nabierania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z powodu licznych odwołań14, przedłużenie terminów realizacji 
prac projektowych na etapie opracowywania Koncepcji Programowych z powodu 
m.in.: wystąpienia trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do 
poszczególnych etapów umowy, zakresu zmian w dokumentacji projektowej 
wynikającego z ilości złożonych wniosków przez mieszkańców w trakcie działań 
informacyjno-konsultacyjnych, konieczności uzupełnienia dokumentacji geologicznej 
z powodu braku możliwości wykonania wszystkich otworów badawczych na etapie 
opracowywania dokumentacji, ze względu na brak zgody na wejście na prywatne 
nieruchomości, częściowej zmiany założeń do projektowania następujących 

                                                      
12 Skutkowało to m.in. zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania o 14,507 km, a kosztów o kwotę 180.623,05 tys. zł. 
13 Program wieloletni przyjęty uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. 
Wcześniej funkcjonowały: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” oraz jego kontynuacja - „Program Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. 

14 Dotyczyło to inwestycji na odcinkach: (1) granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Lubartów Północ” i (2) węzeł 
„Lubartów Północ” – Lublin (w. „Lubartów”), dla których decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna 
8.07.2015 r., tj. po 34 miesiącach od jej wydania (19.10.2012 r.).  
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w trakcie realizacji opracowań15. Na etapie realizacji inwestycji zagrożenia dotyczyły 
natomiast np.: niesprzyjających warunków atmosferycznych, wprowadzania zmian 
w dokumentacji, nieterminowego udostępnienia wykonawcy nieruchomości 
stanowiących plac budowy, zwłoki wykonawcy w realizacji zadania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 572-573, tom III str.22-23) 

W ramach planowania i budowy drogi ekspresowej S19 występowały także zmiany 
w zakresie długości jej odcinków realizacyjnych, m.in.:  

 według informacji zamieszczonych w KP z czerwca 2018 r., dotyczącej budowy 
drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lublin-Kraśnik, odcinki 
realizacyjne: 1. Lublin-węzeł Niedrzwica Duża oraz 2. węzeł Niedrzwica Duża- 
Kraśnik miały łączną długość 32,375 km16, podczas gdy pierwotnie w Karcie 
Projektu z lutego 2013 r. inwestycja ta obejmowała 34,129 km, tj. o 1,754 km 
więcej. Odcinek realizacyjny 3. obwodnica miasta Kraśnik (węzeł "Kraśnik" 
obecnie "Kraśnik Północ"-węzeł "Słodków” obecnie "Kraśnik Południe" 
z węzłami), ujęty w KP z czerwca 2018 r. miał długość 9,572 km, podczas gdy 
pierwotnie w KP z lutego 2013 r. obejmował 8,137 km, tj. o 1,435 km mniej. 
Różnice te wynikały z tego, że pierwotne wskazania długości odcinków 
realizacyjnych z lutego 2013 r. miały charakter orientacyjny, z uwagi na 
mniejszą szczegółowość wcześniejszego etapu prac projektowych. Długości 
tych odcinków w 2018 r. zostały określone na podstawie pisma Centrali GDDKiA 
z dnia 29 lipca 2015 r. znak: DPI.WT.4142.35.2015.1, a następnie uległy 
kolejnemu uszczegółowieniu na podstawie wykonanej Koncepcji Programowej, 
przyjętej protokołem Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (dalej: KOPI) 
przy Generalnym Dyrektorze DKiA nr 12/2017 z dnia 29.05.2017 r.; 

 zadanie polegające na budowie drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. 
Kraśnika-w. Lasy Janowskie uległo skróceniu z ok. 35 km (wg pierwotnej wersji 
PI z maja 2014 r.) do 32,878 km (wg aneksu nr 3 do PI z czerwca 2018 r.). 
Korekta wynikała z Koncepcji Programowej zadania, obejmującej trzy odcinki 
realizacyjne, z których ostatni to Janów Lubelski (koniec obwodnicy) – granica 
województwa. W toku realizacji prac projektowych odcinek ten podzielono na 
dwa, z których drugi przekazano do przygotowania i realizacji przez GDDKiA 
Oddział w Rzeszowie. Powyższe zostało usankcjonowane najpierw 
zarządzeniem nr 26 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 23 marca 2015 r. 
w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Lublinie 
i Rzeszowie, a następnie zarządzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora DKiA 
z dnia 19 października 2016 r. 

Z ww. zarządzeń wynika, że długość przekazywanego odcinka ulegała zmianie. 
z 2,3 km według zarządzenia nr 26 na 1,96 km według zarządzenia nr 18. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 642-710, tom III str. 26-31, 69-70, 74-105, 276) 

1.3. Opracowanie Studiów Korytarzowych oraz Studiów Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ) z elementami Koncepcji 
Programowej (STEŚ-R) 

W okresie objętym kontrolą dla drogi S19 Oddział nie opracowywał Studiów 
Korytarzowych, o których mowa w zarządzeniu nr 58 Generalnego Dyrektora DKiA 
z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. Dyrektor 
Oddziału wyjaśnił, że wynikało to z faktu, iż zgodnie z obowiązującymi 

                                                      
15 Dotyczyło to np. inwestycji na odcinkach realizacyjnych: (1) Lublin (węzeł „Konopnica” – bez węzła) – Kraśnik (początek 

obwodnicy) i (2) obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” - węzeł „Słodków”, z węzłem). 
16  11,900 km + 20,475 km. 



 

8 

zarządzeniami Generalnego Dyrektora DKiA17 w latach wcześniejszych Oddział 
zlecił opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 31) 

Dla drogi ekspresowej S19 opracowano: 

 STEŚ Etap II na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – 
koniec I etapu obwodnicy Lubartowa, przyjęte uchwałą KOPI z 20.08.2009 r., 
zatwierdzoną przez Generalnego Dyrektora DKiA dnia 22.10.2009 r., 

 STEŚ Etap II na odcinku koniec obwodnicy Lublina – granica województwa 
lubelskiego i podkarpackiego (z wyłączeniem odcinka obwodnicy Kraśnika oraz 
obwodnicy Janowa Lubelskiego), przyjęte uchwałami KOPI z 15.04.2010 r., 
zatwierdzonymi 18.05.2010 r. i 30.04.2010 r. oraz aneks do tego STEŚ, przyjęty 
uchwałą KOPI z 18.05.2010 r., zatwierdzoną 30.07.2010 r.; 

 STEŚ – ETAP II „Budowy drogi ekspresowej S19 granica państwa – Białystok – 
Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – granica państwa na odcinku granica 
woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko, tj. do węzła „Zapacz” na 
skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S74 (bez tego węzła)”, przyjęte 
uchwałą KOPI z 18.10.2012 r., zatwierdzoną 14.11.2012 r.  

W toku niniejszej kontroli w trakcie opracowania było STEŚ-R dla przedsięwzięcia 
pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego – Łosice – 
granica woj. lubelskiego”. Czas jego opracowania w umowie z 14.06.2018 r. 
określono na 32 miesiące (zamówienie podstawowe) i odpowiadał terminom ujętym 
w załączniku do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora DKiA z 23 listopada 
2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

Dyrektor Oddziału w złożonych wyjaśnieniach podał, że wybór trybu sporządzenia 
dokumentacji wynikał z zarządzeń Generalnego Dyrektora DKiA: nr 30 z dnia 
8 listopada 2005 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg 
i mostów; nr 17 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji 
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań oraz nr 58 z dnia 
23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz stanu 
dotychczasowych prac przygotowawczych dla poszczególnych odcinków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 6-11, tom III str. 34-35, 107-130, 183-191, 277-278) 

O wyborze najkorzystniejszych wariantów realizacji inwestycji na poszczególnych 
odcinkach budowy drogi ekspresowej S19 zadecydowały wykonane w ramach 
opracowanych STEŚ analizy wielokryterialne obejmujące czynniki: (1) funkcjonalno-
ruchowe, (2) techniczne, (3) ekonomiczne, (4) społeczne oraz (5) wpływu na 
środowisko. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 36-37, 192-243) 

Terminy opracowywania dwóch poddanych analizie STEŚ były następujące: 

 w PI termin realizacji STEŚ-R budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku 
granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego określono na 
II kwartał 2017 r. – I kwartał 2020 r. Faktycznie umowa na jego opracowanie 
podpisana została w II kwartale 2018 r., z terminem zakończenia opracowania 
w I kwartale 2021 r.; 

 dla zadania budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica 
woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” STEŚ Etap II 
opracowany został w 2009 r. i taki termin wykazany został w harmonogramie do 
PI. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 6-11, 431-449 i 478-508) 

                                                      
17 Zarządzenie nr 30 z 8 listopada 2005 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów, a następnie 

zarządzenie nr 17 z 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań. 
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W latach 2010 i 2012, podczas opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego (Etap II) dla drogi ekspresowej S19 na odcinkach: koniec 
obwodnicy Lublina – granica województwa lubelskiego i podkarpackiego 
(z wyłączeniem odcinka obwodnicy Kraśnika oraz obwodnicy Janowa Lubelskiego) 
oraz granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko, tj. do węzła „Zapacz” na 
skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S74 (bez tego węzła)”, 
prowadzono działania informacyjno-konsultacyjne (nieformalne konsultacje 
społeczne), w trakcie których omawiane były rozwiązania projektowe dla 
poszczególnych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S19. Z działań tych 
powstały raporty pn. Akcja informacyjna, wstępne konsultacje społeczne. 
Jak wyjaśnił Dyrektor Oddziału, na etapie opracowywania dwóch części Koncepcji 
Programowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – 
Rzeszów, na odcinku Lublin – granica województw lubelskiego i podkarpackiego”, 
Oddział wraz z Wykonawcami opracowań projektowych prowadził działania 
informacyjno-konsultacyjne (nieformalne konsultacje społeczne). Działania te nie 
dotyczyły już wyboru wariantu przebiegu trasy drogi ekspresowej, który został 
jednoznacznie określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lecz miały 
na celu umożliwienie lokalnej społeczności wglądu w powstające na etapie 
Koncepcji Programowych rozwiązania projektowe i wypowiedzenie się na ich temat. 
Sprawozdanie z przeprowadzanych działań wraz z analizą możliwości 
uwzględnienia w dokumentacji projektowej zgłoszonych postulatów zawarto 
w opracowaniach pn. „Raport z działań informacyjno-konsultacyjnych”. 
Przedmiotowe „Raporty z działań…” zostały przekazane do jednostek 
samorządowych celem poinformowania i przedstawienia zainteresowanym osobom 
lub odpowiedzi udzielano bezpośrednio zainteresowanym. Podczas realizacji prac 
projektowych odbywała się również wymiana korespondencji pomiędzy 
zainteresowanymi stronami a tut. Oddziałem i Wykonawcą. Na wszelkie postulaty 
zgłaszane przez zainteresowane osoby, instytucje, jednostki samorządowe, tutejszy 
Oddział lub Wykonawca udzielali pisemnych odpowiedzi. 
Zapewniono również możliwość czynnego udziału i przedstawienia opinii i wniosków 
władzom samorządowym w trakcie posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (dalej: ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie GDDKIA i KOPI 
przy Generalnym Dyrektorze DKiA. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 31-34, 89-182) 

1.4. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych 

Dla zadania Budowa drogi ekspresowej S19 na obwodnicy Lublina nie 
opracowywano programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: PFU), gdyż opracowano 
kompletną dokumentację projektową, a zadanie realizowano w systemie Buduj. 
Oddział opracował PFU dla sześciu odcinków realizacyjnych budowy drogi 
ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów: odcinek Lublin-koniec obwodnica Kraśnika (dla 
trzech odcinków realizacyjnych) oraz odcinek koniec obwodnicy Kraśnika-węzeł 
„Sokołów Młp. Północ" (dla trzech odcinków). Prace nad nimi rozpoczęto 
odpowiednio w październiku i czerwcu 2016 r., a zakończono w czerwcu 2017 r. 
i październiku 2016 r. Określone w PI harmonogramy przygotowania i realizacji ww. 
zadań nie określały terminów opracowania PFU. Naczelnik Wydziału Dokumentacji 
wyjaśnił, że procedura uzgadniania Programów Inwestycyjnych dla zadań 
inwestycyjnych z 24.12.2013 r. oraz wytyczne Centrali GDDKiA z 31.03.2014 r. 
w sprawie opracowania Programów Inwestycji dla zadań w procesie 
przygotowawczym nie wymagały zamieszczania w PI terminów opracowania PFU. 
Sporządzone dla odcinków drogi ekspresowej S19 PFU sprawdzane były przez 
Oddział i uzgadniane przez Centralę GDDKiA. Naczelnik Wydziału Dokumentacji 
wyjaśnił, że po sporządzeniu pierwszej wersji dokumentu, została ona rozesłana do 
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poszczególnych wydziałów merytorycznych tutejszego Oddziału, które wniosły 
swoje uwagi. Następnie na spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele 
Wydziałów oraz Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, weryfikowano wszystkie 
wniesione uwagi i decydowano o ich uwzględnieniu w PFU. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 247-249, 254-260) 

1.5. Wpływ zastosowania środków ochrony prawnej, o którym mowa 
w „dziale VI” ustawy Prawo zamówień publicznych, na czas trwania 
postępowania przetargowego 

W ramach postępowań przetargowych związanych z budową drogi S19, 
przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych18 (dalej: Pzp), w latach objętych kontrolą podpisano 21 umów 
na łączną kwotę wynoszącą 397.510,60 tys. zł netto. Badaniem objęto cztery nw. 
postępowania o wartości 354.628,02 tys. zł netto: 

 przetarg ograniczony na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów-Kraśnik na 
obwodnicy Lublina i połączenie z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19, 
o wartości szacunkowej zamówienia podstawowego 340.112,37 tys. zł netto 
i wartości umownej 344.618,04 tys. zł netto, którego czas realizacji od 
ogłoszenia o przetargu do podpisania umowy zamknął się w ramach czasowych 
od 8.11.2013 r. do 29.10.2014 r. (355 dni); 

 przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej, chodników oraz urządzeń 
BRD w ciągu drogi S19, o wartości szacunkowej zamówienia podstawowego 
2.205,02 tys. zł netto i wartości umownej 2.438,13 tys. zł netto, którego 
realizacja trwała 48 dni (od 17.10.2017 r. do 4.12.2017 r.); 

 przetarg nieograniczony na wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium 
Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia 
pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów, od węzła „Lubartów 
Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik" (bez węzła)", o wartości 
szacunkowej zamówienia podstawowego 4.433,99 tys. zł netto i wartości 
umownej 3.121,35 tys. zł netto, którego czas realizacji od ogłoszenia 
o przetargu (23.10.2017 r.) do podpisania umowy (24.01.2018 r.) wyniósł 93 dni; 

 przetarg nieograniczony na wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium 
Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z Elementami Koncepcji 
Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego – Łosice – 
granica woj. lubelskiego”, o wartości szacunkowej zamówienia podstawowego 
4.247,00 tys. zł netto i wartości umownej 4.450,50 tys. zł netto, trwającego od 
27.02.2018 r. do 14.06.2018 r., tj. 107 dni. 

Ww. postępowania przetargowe przeprowadzone zostały rzetelnie. Ich uczestnicy 
nie korzystali ze środków ochrony prawnej określonych w Pzp, w tym rozstrzygnięć 
Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) oraz sądu okręgowego. Zamawiający nie był 
też zobligowany do powtarzania czynności na podstawie informacji wykonawców 
o ewentualnych czynnościach bezprawnie podjętych lub zaniechanych. Wydłużenie 
czasu trwania pierwszego z ww. postępowań przetargowych wynikało 
z konieczności udzielenia odpowiedzi na 192 zapytania do SIWZ19, modyfikacji tego 
dokumentu i przedłużenia o 61 dni terminu składania ofert oraz objęcia zamówienia 
kontrolą uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 5-11, 333-345, 366-405, 465-473) 

                                                      
18 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. 
19 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

11 

Z powodu dużego obciążenia Wydziału Zamówień Publicznych Oddziału, pismami 
z dnia 21 i 26.08.2015 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powierzył 
przeprowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Projekt 
i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów” dwóm innym jednostkom 
organizacyjnym GDDKiA, tj.: Oddziałowi w Łodzi – dla odcinka koniec obwodnicy 
Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ, Oddziałowi w Kielcach – dla odcinka Lublin 
– koniec obwodnicy Kraśnika.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 560-561, tom III str. 250-253) 

Według informacji uzyskanych od Dyrektorów ww. Oddziałów, obydwa 
postępowania podzielone były na trzy odrębne części (odcinki realizacyjne) 
i prowadzone w trybie przetargów ograniczonych, wszczętych ogłoszeniami 
przekazanymi do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
W postępowaniu prowadzonym przez Oddział w Łodzi od 28.08.2015 r. do 
30.10.2017 r. (792 dni), złożonych zostało 26 wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, w tym 14 na wszystkie trzy części, jeden na dwie części oraz 
25 ofert. W postępowaniu uczestniczyli oferenci z Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz 
Litwy, co wydłużało czas postępowań wyjaśniających i ustalania katalogu 
dokumentów potwierdzających wiarygodność firm i podmiotów. Ponadto, na 
przedłużenie procedury udzielenia zamówienia wpływ miały następujące czynniki: 

 wprowadzenie przez Oddział w Lublinie zmian do „Harmonogramu prac 
przygotowawczych i realizacji zadania” i przesunięcie na październik 2016 r. 
terminu składania ofert, spowodowane opóźnieniami w przygotowaniu przez ten 
Oddział tomów II-V SIWZ. Zaproszenie do składania ofert przesłano 
uczestnikom w dniu 04.11.2016 r., „niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych 
materiałów z Oddziału w Lublinie”; 

 w stosunku do zapisów w SIWZ uczestnicy złożyli około 2.500 pytań, 
a przygotowanie na nie odpowiedzi i zmiany SIWZ spowodowały przedłużenie 
składania ofert o około 80 dni. Ponadto złożyli jedno (31.08.2017 r.) odwołanie 
do KIO na zapisy SIWZ, które zostało oddalone, ale wydłużyło termin zawarcia 
umowy o co najmniej 60 dni; 

 inne czynności podejmowane w toku prowadzenia procedur przetargowych: 
(1) wzywanie uczestników do składnia dodatkowych wyjaśnień, uzupełniania 
dokumentów oraz poprawiania omyłek; (2) występowanie o dodatkowe 
wyjaśnienia związane ze stwierdzeniem przez komisję rażąco niskich cen 
(dziewięć przypadków, w ośmiu dwukrotnie); (3) badanie zasadności 
oznaczenia ofert klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

 objęcie postępowania koordynacją ze strony Centrali GDDKiA – każda czynność 
zamawiającego wymagała akceptowania przez koordynatora w Centrali. 

Dyrektor Oddziału w Kielcach podał m.in, że w postępowaniu, prowadzonym od 
21.08.2015 r. do 28.02.2018 r. (920 dni), złożonych zostało 19 wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. „W związku z koniecznością 
dostosowania do zmian obowiązujących przepisów prawa, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia przez GDDKiA O/L trwało do maja 2017 r.” W dniu 
09.06.2017 r. Oddział w Kielcach skierował do wykonawców zaproszenia do 
składania ofert, w terminie do 8.08.2017 r. W związku z decyzją GDDKiA O/L 
o zamiarze odpowiedzi na wszystkie pytania (ponad 1.700) wnoszone przez 
wykonawców, prowadzący postępowanie ustalił ostateczny termin składania ofert na 
dzień 20.10.2017 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowano uczestników 
19.12.2017 r. Postępowanie objęte zostało kontrolą uprzednią Prezesa UZP, 
zakończoną 08.02.2018 r. W porozumieniu z GDDKiA O/L umowy z wykonawcami 
podpisano w dniu 28.02.2018 r. na wszystkie trzy odcinki realizacyjne.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 280-316)  
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Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynikało, że terminy opracowania opisu przedmiotu 
zamówienia i SIWZ do postępowań przetargowych prowadzonych przez Oddziały 
GDDKiA w Kielcach i Łodzi uwarunkowane były terminami zatwierdzenia przez 
Generalnego Dyrektora DKiA protokołów KOPI z oceny Koncepcji Programowych 
dla objętych tymi postępowaniami odcinków drogi S19 (odpowiednio: 26.09.2016 r. 
i 29.05.2017 r.). Według wyjaśniającego, upływ czasu pomiędzy wszczęciem 
postępowań a zaproszeniami do składania ofert nie wynikał z opóźnień 
w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia i SIWZ, lecz z „wcześniejszego 
rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawców i wcześniejszej weryfikacji wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. działaniami wyprzedzającymi”. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 419, 427-429)  

1.6. Ocena oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko 

Oddział posiadał trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujące pięć 
z sześciu zadań i 12 z 15 odcinków realizacyjnych składających się na budowę drogi 
ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego. Decyzje uzyskano przed 
ustanowieniem PBDK na lata 2014-2023, tj.: 
1) 20.03.2009 r., po upływie 14,7 miesiąca od złożenia wniosku20 (4.01.2008 r.). 

Decyzja dotyczyła jednego zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi 
ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów na obwodnicy Lublina. 
Od tej decyzji odwołania złożyły: Stowarzyszenie Ekologia dla Lubelszczyzny 
i osoby fizyczne. Decyzją z dnia 2.11.2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska (dalej: GDOŚ) uchylił trzy punkty21 decyzji RDOŚ i w tym zakresie 
umorzył postępowanie organu I instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy 
zaskarżoną decyzję. Decyzja GDOŚ została zaskarżona do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA). Wyrokiem z 14.07.2011 r. 
WSA uchylił decyzję GDOŚ z dnia 2.11.2009 r. i decyzję RDOŚ z dnia 
20.03.2009 r. W wyniku skargi kasacyjnej Oddziału z 21.09.2011 r., wyrokiem 
z 6.03.2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny cofnął sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez WSA. Wyrokiem z dnia 2.08.2012 r. WSA skargę oddalił 
wcałości. Decyzja GDOŚ stała się ostateczna w dniu 2.11.2009 r.; 

2) 19.10.2012 r., po upływie 15,7 miesiąca od złożenia wniosku (7.07.2011 r.), dla 
dwóch zadań inwestycyjnych: 

 Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów odc. gr. woj. 
mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ”, 
obejmującego cztery odcinki realizacyjne: (1) granica woj. mazowieckiego 
i lubelskiego -Międzyrzec Podlaski (początek obwodnicy), (3) Międzyrzec 
Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń 2), 
(4) Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy), (6) Kock (koniec 
obwodnicy Woli Skromowskiej)-w. Lubartów Północ. Według harmonogramu 
przygotowania inwestycji, na czwarty kwartał 2018 r. przewidziano złożenie 
wniosku o decyzje środowiskowe dla odcinków realizacyjnych 
(2) Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni) 
i (5) obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni); 

 Budowa S19 Lublin-Lubartów odc. w. „Lubartów Północ” - Lublin 
(w. „Lubartów”). 

                                                      
20 Według załącznika nr 1 do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji, przewidywane i uśrednione okresy trwania procesu przygotowania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, wynosiły od 6 do 18 miesięcy. 

21 Uchylone punkty dotyczyły: wycinki drzew w okresie lęgowym; zabezpieczenia obszarów chronionych przed nadmiernym 
hałasem; dokonania bilansu mas ziemnych w projekcie budowlanym. 



 

13 

GDOŚ uchylił22 w części i utrzymał w mocy w pozostałym zakresie zaskarżoną 
decyzję RDOŚ. Decyzja RDOŚ stała się prawomocna (ostateczna) w dniu 
8.07.2015 r. Zmiany decyzji wprowadzone przez organ II instancji wynikały z: 

 konieczności doprecyzowania (w trybie art. 136 Kpa) i szczegółowego 
określenia warunków środowiskowych budowy i funkcjonowania 
przedsięwzięcia, które RDOŚ sformułował w sposób zbyt ogólny. W tym 
zakresie uchylona część decyzji dotyczyła m.in. przepisów o odpadach, 
sposobu postępowania z zabytkami w trakcie realizacji inwestycji; 

 wniesionych odwołań dwóch właścicieli nieruchomości. W tym zakresie 
zmieniona przez GDOŚ część decyzji dotyczyła nałożenia obowiązku 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania o wydanie ZRID, z uwzględnieniem m.in. kwestii 
akustycznych i emisji wibracji, a także wygrodzenia placu budowy ekranami 
tymczasowymi pełnymi; 

3) 17.12.2013 r., po 26,6 miesiąca od złożenia wniosku (12.10.2011 r., 
uzupełnionego 8.05.2013 r.), dla dwóch zadań: 

 Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów odc. w. „Lublin Węglin” - 
koniec obwodnicy Kraśnika, obejmującego trzy odcinki realizacyjne: 
(1) Lublin (w. „Lublin Węglin”) - w. „Niedrzwica Duża”, (2) w. „Niedrzwica 
Duża”- Kraśnik (w. Kraśnik Północ), (3) Obwodnica m. Kraśnik (w. „Kraśnik 
Północ-w. „Kraśnik Południe”); 

 Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów odc. koniec obwodnicy 
Kraśnika - Lasy Janowskie, obejmującego trzy odcinki realizacyjne: 
(1) Kraśnik (w. „Kraśnik Południe”) - Janów Lubelski (w. Janów Lub. 
Północ”), (2) Obwodnica m. Janów Lubelski (w. Janów Lub. Północ”) - 
w. „Janów Lub. Południe”), (3) Janów Lubelski (w. „Janów Lub. Południe”) - 
gr. woj. (w. „Lasy Janowskie”). 

Szczególnie długi okres, jaki upłynął od złożenia wniosku do uzyskania tej 
decyzji, wynikał z:  

 czasochłonnej oceny przez RDOŚ obszernego Raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Raport obejmował analizę 13 wariantów 
planowej drogi ekspresowej S19 o długości ok. 70-80 km (w zależności od 
wariantu), których trasa przebiegała przez tereny o diametralnie różnych 
sposobach zagospodarowania i o różnych wrażliwościach przyrodniczych 
i środowiskowych – w tym Obszary Natura 2000, co wymagało złożonej 
oceny w aspekcie oddziaływań poszczególnych wariantów; 

 wymaganych przez RDOŚ uzupełnień lub wyjaśnień do złożonego przez 
Oddział Raportu oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki 
odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony 
przyrody, a także w zakresie koniecznych zmian wariantu 
rekomendowanego dla części B. W wyniku uwag zawartych w piśmie RDOŚ 
z dnia 22.03.2013 r., Oddział pismem z 8.05.2013 r. skorygował swój 
wniosek o wydanie decyzji, poprzez zmianę wariantu rekomendowanego do 
realizacji w części B, z alternatywnym przebiegiem trasy na problemowym 
odcinku od km 395+734 do km 397+000; 

 uwag mieszkańców miejscowości Łążek Ordynacki, zgłoszonych w ramach 
prowadzonego przez RDOŚ postępowania z udziałem społeczeństwa, 
dotyczących głównie zabezpieczenia akustycznego szkoły w tej 
miejscowości. 

Decyzja ta nie była zmieniana i uprawomocniła się w dniu 1.02.2014 r. 

                                                      
22 Decyzja z dnia 8.07.2015 r. znak DOOŚ-oa.I.4200.16.2012.18.  
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(dowód: akta kontroli tom II str. 196-313, 367-406, 480-481, 550, tom III str. 418-
429) 

Według KP z 2018 r., termin złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla 
zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S19 odcinek granica woj. podlaskiego - 
Łosice - granica woj. lubelskiego, planowany jest na grudzień 2019 r.  
Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że dla tego zadania GDDKiA Oddział w Warszawie 
rozpoczął prace związane z opracowaniem PI w I kwartale 2015 r. PI został 
zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału w Warszawie 6.09.2016 r., a w dniu 
18.05.2017 r. uzgodniony przez MIB. Na obecnym etapie opracowywania STEŚ 
Oddział nie przewidywał wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania, 
wyznaczonego na 2025 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431-738, tom II str. 196-238, 239-265, 266-313, tom 
III str. 18, 36-37) 

Zatrudniony przez GDDKiA Inżynier Kontraktu włączył się w prace związane 
z weryfikacją i nadzorowanie procedury sporządzenia raportu do ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko. Na przykładzie dwóch odcinków realizacyjnych 
zadania Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obwodnicy 
Kraśnika - węzeł „Lasy Janowskie” ustalono, że zgodnie z § 14 pkt 5 umów 
zawartych pomiędzy GDDKiA i Konsultantem, Inżynier Kontraktu zweryfikował 
i uzgodnił dokumentację Raportu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 407-447) 

1.7. Opracowanie koncepcji programowej 

Spośród 12 odcinków realizacyjnych budowanej drogi ekspresowej S19, na które 
uzyskano decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, dla wszystkich Oddział 
posiadał Koncepcje Programowe, opracowane w terminach określonych w PI 
i zaktualizowanych w KP. Koncepcje te opracowano przed uzyskaniem decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych23, przy czym dla dwóch odcinków zostały one 
opracowane jeszcze w latach 2001-200224, tj. przed zmianą przepisów i kompetencji 
organów z zakresu ochrony środowiska25. Po uzyskaniu ostateczności decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Oddział zlecił opracowanie 
kolejnych Koncepcji Programowych. Dla czterech odcinków realizacyjnych zadania 
dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. gr. woj. 
mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. Lubartów Północ, Koncepcję 
Programową odebrano 8.12.2010 r., tj. przed uzyskaniem (19.10.2012 r.) decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Po uzyskaniu przez tę decyzję 
waloru ostateczności (8.07.2015 r.), umowami zawartymi w pierwszej dekadzie 
grudnia 2017 r. Oddział zlecił opracowanie kolejnych Koncepcji Programowych dla 
tych odcinków realizacyjnych oraz dla dwóch odcinków dotyczących dobudowy 
drugich jezdni na obwodnicach Międzyrzeca Podlaskiego oraz Kocka i Woli 
Skromowskiej, nieobjętych Koncepcjami Programowymi z 2010 r. Dla ostatnich 
z wymienionych odcinków Oddział nie posiadał jeszcze decyzji o uwarunkowaniach 

                                                      
23 Zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r., Koncepcję Programową opracowuje się po uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla wybranego 
wariantu przebiegu drogi. Podobnie stanowiły zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA nr 17/2009 i nr 30/2005. 

24 Dotyczyło to Koncepcji Programowych dla: (1) zrealizowanego już odcinka Węzeł „Lublin Sławinek” [dawnej Dąbrowica bez 
węzła)] do węzła „Lublin Węglin” [dawniej „Konopnica” (wraz z węzłem)], dla którego Koncepcję Programową przyjęto 
30.03.2001 r., a decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano w dniu 20.03.2009 r.; (2) planowanego do realizacji 
jednoodcinkowego zadania w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lubartów), dla którego Koncepcję Programową przyjęto 
30.04.2002 r., a decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano w dniu 19.10.2012 r., która stała się ostateczna 
8.07.2015 r. Umową z 24.01.2018 r. zlecono opracowanie nowej Koncepcji Programowej dla tego zadania. Umowny termin 
opracowania tej Koncepcji przypada w grudniu 2019 r.  

25 Tj. 15.11.2008 r. – wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405 ze zm.).  
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środowiskowych inwestycji. Koszt opracowania Koncepcji Programowych z 2010 r. 
wynosił 2.668,8 tys. zł, a Koncepcji zleconych w grudniu 2017 r. wyniesie 
9.396 tys. zł. 
Dla sześciu odcinków realizacyjnych wchodzących w skład zadania Budowa drogi 
ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. „Lublin Węglin” - koniec obw. Kraśnika 
oraz zadania Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. koniec obw. 
Kraśnika - węzeł Lasy Janowskie, Koncepcje Programowe odebrano 15.12.2010 r., 
a decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano 17.12.2013 r. Po 
uzyskaniu ostateczności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (1.02.2014 r.) 
w lipcu 2014 r. zlecono opracowanie kolejnych Koncepcji Programowych, które 
odebrano 27.10.2016 r. i 7.07.2017 r. Koszt opracowania Koncepcji Programowych 
pierwotnych wynosił 2.061 tys. zł, a kolejnych 4.654,4 tys. zł. 
Reasumując, z 14 niezrealizowanych jeszcze odcinków drogi S19, przydzielonych 
do wykonania kontrolowanej jednostce, dla sześciu Oddział posiadał aktualne 
Koncepcje Programowe, a dla ośmiu były one w toku opracowania, w tym dla 
jednego w ramach STEŚ-R26.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 33-165, 172-186, 237, 337-339, 365-366, 551-555, 
547-549) 

W złożonej na potrzeby niniejszej kontroli informacji Dyrektor Oddziału podał, że:  

 opracowanie Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S19 granica państwa - 
Białystok - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa na odcinku 
granica województwa mazowieckiego i lubelskiego, służyło rezerwacji terenu dla 
docelowego przebiegu drogi ekspresowej S19. Odebrana 8.12.2010 r. 
Koncepcja Programowa uwzględniała rozwiązania projektowe zawarte w STEŚ 
Etap II dla budowy drogi S19 na odcinku granica województwa mazowieckiego 
i lubelskiego – koniec I etapu budowy obwodnicy m. Lubartów (z wyłączeniem 
obwodnic Międzyrzeca Podlaskiego oraz Kocka i Woli Skromowskiej). Zawierała 
m.in. szczegółowe rozwiązania sytuacyjne w skali 1:1000 dla wariantu, który 
został wskazany i rekomendowany następnie we wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Rozwiązania te, poza 
przebiegiem samej drogi ekspresowej, dotyczyły w szczególności: lokalizacji 
węzłów, przejazdów, skrzyżowań, dróg dojazdowych, zasad organizacji ruchu 
lokalnego, proponowanych Miejsc Obsługi Podróżnych, rozwiązań projektowych 
w zakresie przebudowy kolidujących urządzeń obcych, uzbrojenia terenu. 
Umożliwiało to Oddziałowi opiniowanie m.in. studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, propozycji lokalizacji urządzeń uzbrojenia 
terenu, np. linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, sieci gazowych 
i wodociągowych oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i usługowej; 

 ponowne zlecenie wykonania takich opracowań wynikało z potrzeby 
dostosowania archiwalnych Koncepcji Programowych do wymogów, jakie 
muszą spełniać, aby zadania związane z budową drogi ekspresowej S19 mogły 
być realizowane w systemie Projektuj & Buduj, tj. aby ich zawartość umożliwiła 
przygotowanie PFU koniecznych dla ogłoszenia przetargów. W szczególności 
dotyczyło to opracowań z zakresu geologii, które w archiwalnych Koncepcjach 
Programowych zawierały jedynie rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, 
a dla systemu Projektuj & Buduj już na etapie wykonywania Koncepcji 
Programowych muszą być opracowane ze szczegółowością jak dla Projektu 
Budowlanego; 

 ponad dwuletni upływ czasu od uzyskania waloru ostateczności decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych (8.07.2015 r.) do zlecenia (w grudniu 

                                                      
26 Odcinek granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego. 
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2017 r.) opracowania Koncepcji Programowych dla sześciu odcinków 
realizacyjnych zadania dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Białystok – 
Lubartów, wynikał z następujących okoliczności: 
a) zapewnienie finansowe dla tej inwestycji uzyskano dopiero po jej ujęciu 

w PBDK uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów z 8.09.2015 r. (załącznik nr 
1 poz. 39). Opracowany PI MIB zatwierdził 17.03.2016 r.; 

b) na wniosek Oddziału z 29.04.2016 r. Centrala GDDKiA 16.06.2016 r. 
wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie 
Koncepcji Programowej. „Z uwagi na złożoność i skomplikowany charakter 
przedmiotu przetargu (…), proces przygotowania ogłoszenia przetargu trwał 
wiele miesięcy”. Merytorycznie treść opisu przedmiotu zamówienia 
uzgodniono w lutym 2017 r.; 

c) wzrost szacunkowej wartości zamówienia27 skutkował koniecznością 
aneksowania PI. Przygotowany aneks do PI MIB zatwierdził 18.05.2017 r. 

d) przetarg na wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji 
Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. 
Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, na odcinku: granica 
województwa mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów w. „Lubartów Północ” 
(bez węzła) został ogłoszony 5.07.2017 r. Umowy z wykonawcami trzech 
części tego opracowania, obejmujących sześć odcinków realizacyjnych, 
zawarto 1, 5 i 8 grudnia 2017 r., z terminem realizacji do grudnia 2019 r. 

Według informacji Dyrektora, zakończenie realizacji zadania Oddział planuje na 
2024 r., tj. w terminie określonym w zaktualizowanym PBDK28; 

 za zgodą Centrali GDDKiA (pisma z 26.08. i 7.10.2016 r.)29, ww. umowami 
z grudnia 2017 r. opracowaniem Koncepcji Programowych objęto również, jako 
odcinki realizacyjne nr 2 i 5, dobudowy drugich jezdni na obwodnicach 
Międzyrzeca Podlaskiego oraz Kocka i Woli Skromowskiej. Pierwotne 
Koncepcje Programowe, odebrane dla tych odcinków protokołami KOPI 
z 25.01.2000 r. i z 28.09.2006 r., zakładały dwuetapową realizację inwestycji.   
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), Wykonawcy 
opracowujący obecnie Koncepcje Programowe obejmujące swym zasięgiem 
również dobudowy drugich jezdni obwodnic wybudowanych w pierwszym etapie 
inwestycji, zobowiązani zostali do opracowania materiałów do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania takich 
decyzji oraz opracowania Koncepcji Programowych, zgodnych z tymi decyzjami.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 583-688, tom IV str. 621-624) 

Koncepcję Programową dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych zadania 
dotyczącego budowy drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin-Kraśnik uzyskano 
7.07.2017 r., tj. po ponad trzech latach od uzyskania ostatecznej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (1.02.2014 r.). Zgodnie z umową 
z Wykonawcą z 18.07.2014 r., odbiór dokumentacji projektowej (Etap I Umowy) 
zaplanowano na 12 miesięcy od zawarcia Umowy, tj. na dzień 18.07.2015 r., 
a realizację postanowień ZOPI i KOPI (Etap II Umowy) na 24 miesiące od jej 
podpisania, tj. na dzień 18.07.2016 r. Opóźnienia w realizacji umowy wynikały 
z: (1) wydłużenia procedury zatwierdzania Projektu prac geologicznych dla 
określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych przez 
Marszałka Województwa Lubelskiego, (2) protestu rolników i sołtysów od dnia 

                                                      
27 Związany z pracami geologicznymi i wydłużeniem o 14,5 km zadania w związku z dobudową drugich jezdni obwodnicy 

Międzyrzeca Podlaskiego oraz obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. 
28 Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2015 r.)” – zał. nr 1 poz. 
57. 

29 Formalną podstawę zmiany lub modyfikacji kolejności opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem inwestycji 
stanowił § 3 ust. 4 zarządzenia nr 58/2015 Generalnego Dyrektora DKiA. 
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8.05.2015 r. do 6.08.2015 r., (3) trudności z uzyskaniem materiałów do 
sporządzenia map do celów projektowych ze Starostw Powiatowych w Lublinie 
i Kraśniku, (4) dużej liczby (260) wniosków mieszkańców Konopnicy, Niedrzwicy 
Dużej, Strzyżewic i Kraśnika w trakcie działań informacyjno-konsultacyjnych 
przeprowadzonych przez Wykonawcę (zgodnie z OPZ), co skutkowało 
koniecznością wykonania zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania 
dodatkowych opinii władz samorządowych, (5) konieczności sprawdzenia wyników 
obliczeń hałasu przez Departament Środowiska GDDKiA, skutkującej wydłużeniem 
terminu przygotowania przez Wykonawcę materiałów do Audytu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. 
Z ww. powodów, na wnioski Wykonawcy, trzykrotnie przesuwano umowny termin 
wykonania I Etapu Umowy (ostatecznie do 4.04.2016 r.). Z powodu konieczności 
dokonania dodatkowych uzgodnień z Departamentem Technologii GDDKiA 
i uzupełnienia opracowania o elementy wskazane w opinii tego Departamentu, do 
30.11.2016 r. wydłużono termin realizacji II Etapu umowy. Ponadto, ostateczny 
termin odbioru Etapu II Umowy uwarunkowany był terminem zorganizowania 
posiedzenia KOPI30 (30.03.2017 r.) i zatwierdzenia jego uchwały (29.05.2017 r.).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 151-165, 739-740, tom II str. 315-341) 

Oddział sprawował nadzór nad podmiotami wykonującymi Koncepcje Programowe, 
a także sprawdzał jakość przedmiotowej dokumentacji, m.in. poprzez:   
a) monitorowanie procesu i jakości prac prowadzonych przez Wykonawców na 
podstawie umownych zapisów dotyczących: 

 obowiązku składania comiesięcznych pisemnych raportów o postępie prac 
projektowych, z wykazami czynności w odniesieniu do harmonogramu 
i informacjami o zidentyfikowanych problemach, wskazaniem ich przyczyn oraz 
proponowanych działań zaradczych, 

 zobowiązania Wykonawców do usuwania wskazanych w toku odbioru wad 
(aż do ich usunięcia) bez dodatkowego wynagrodzenia, 

 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej lub innej 
oraz możliwości nakładania kar umownych; 

b) Programy Zapewnienia Jakości, informujące Oddział o posiadanym przez 
Wykonawców wyposażeniu w sprzęt, urządzenia pomiarowe i badawcze, 
kwalifikacjach personelu, posiadanych akredytacjach na badania laboratoryjne,  
c) ocenę opracowanej dokumentacji projektowej przez ZOPI i KOPI. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 151-165, 172-186, 739-740, tom II str. 508-546, tom 
III str. 89-105, 180-182) 

1.8. Zapewnienie wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

Oddział zlecił podmiotom zewnętrznym i uzyskał, w terminach określonych 
w umowach, dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, o których 
mowa w załączniku nr 7 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 58 
z 23 listopada 2015 roku w sprawie dokumentacji realizacji inwestycji, na trzy 
z sześciu zadań inwestycyjnych budowanej drogi S19: 
1) Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów odc. koniec obwodnicy 

Kraśnika - Lasy Janowskie;  
2) Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. w. „Lublin Węglin” – 

koniec obwodnicy Kraśnika; 
3) Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na obwodnicy Lublina. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 151-165, 185, 193-206, 207-210, tom II str. 314, 332, 

342, 359, 470-479, 547-549) 

                                                      
30 Wniosek w tej sprawie Oddział złożył 02.12.2016 r. (pismo znak: GDDKiA-O/LU-I-1-eb-4111-0073/0336/2014/2016). 
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Dla kolejnych trzech zadań inwestycyjnych przygotowanie takiej dokumentacji 
zaplanowano w umowach na wykonanie: 
1) Koncepcji Programowej dla zadania Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – 

Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów 
w. „Lubartów Północ”. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji umów, 
dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla sześciu odcinków 
realizacyjnych tego zadania zostanie wykonana w terminie od marca 2019 r.; 

2) Koncepcji Programowej dla zadania Budowa S19 Lublin-Lubartów odc. 
w. Lubartów Północ - Lublin (w. „Lubartów”) - w terminie do 19.05.2019 r.; 

3) rozszerzonego STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S19 granica woj. 
podlaskiego - Łosice – granica woj. lubelskiego - w terminie do 14.02.2021  r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 33-121, 431-449, 509-546) 

Na etapie realizacji inwestycji p.n. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów 
na obwodnicy Lublina, w siedmiu przypadkach zaistniała konieczność zmiany 
zakresu robót z uwagi na ujawnione warunki geologiczne, które nie zostały ustalone 
na etapie badań. Pięć z nich nie skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia 
wykonawcy31 (szacunkowa wartość netto zmian minus 2.433.110,50 zł), w dwóch32 
natomiast w wyniku wykonania koniecznych robót dodatkowych koszty inwestycji 
wzrosły o 1.497.817 zł. W przypadkach tych Oddział nie występował o zwrot 
kosztów robót dodatkowych na podstawie zapisów umów33 zawartych z wykonawcą. 
Podmiot odpowiedzialny za dokumentację geologiczno-inżynierską ww. zadania nie 
wykonywał dodatkowych badań geologicznych. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że nie znaleziono przesłanek, które wskazywałyby, że 
przyczyną wydania poleceń zmian nr 6 z 17.12.2015 r. oraz nr 9 z 6.04.2016 r. były 
wady lub nieprawidłowości ujawnione w dokumentacji projektowej. Wyjaśniający 
podał, że rozpoznanie podłoża zostało wykonane zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDKiA 1998 oraz 
obowiązującymi normami i przepisami. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 193-196, tom II str. 470-479, tom IV str. 289-294, 
297-300, 305-308) 

Prace geologiczne dotyczące S19 wykonano na podstawie umów podpisanych 
w latach 2010–2014. Obowiązujące wówczas zarządzenie nr 17 Generalnego 
Dyrektora DKiA z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji 
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań, nie określało 
mechanizmów sprawdzania jakości prowadzenia badań geologicznych 
i sporządzania opracowań geologiczno-inżynierskich. Kwestie te zostały ujęte 
w punkcie 5 załącznika 7 do Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora z dnia 
23 listopada 2015 roku w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.  

Sprawowanie nadzoru nad podmiotami, którym Oddział zlecił realizację prac 
geologicznych sprawdzono w odniesieniu do dwóch umów na wykonanie 
dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia: 
1) Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, na odcinku Lublin - granica 

województwa lubelskiego i podkarpackiego, odcinki realizacyjne: (1) Lublin 

                                                      
31 Polecenie zmiany nr 1 z 2.11.2015 r.  – szacunkowa wartość netto zmiany -52.641,60 zł; Polecenie zmiany nr 2 

z 2.11.2015 r. (-1.168.073,40 zł); Polecenie zmiany nr 3 z 3.11.2015 r. (-691.946,80 zł); Polecenie zmiany nr 5 
z 11.12.2015 r. (-520.448,70 zł); Polecenie zmiany nr 11 z 5.05.2016 r. (0 zł). 

32 Polecenie zmiany nr 6 z 17.12.2015 r. (518.737,35 zł); Polecenie zmiany nr 9 z 6.04.2016 r. (979.079,86 zł). 
33 Według § 11 ust. 8 umowy 30.03.2010 r., Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku 

z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku likwidacją strat w wykonanych robotach 
budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych 
w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Zgodnie zaś z § 7 ust. 5 umowy z 17.04.2013 r., 
w przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji 
robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby, które będą 
wskazane w Programie Zapewnienia Jakości na koszt Wykonawcy. 
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(węzeł „Konopnica” – bez węzła) – Kraśnik (początek obwodnicy), 
(2) obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” – węzeł „Słodków” z węzłami); 

2) Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, na odcinku Lublin - granica 
województwa lubelskiego i podkarpackiego, odcinki realizacyjne: (3) Kraśnik 
(koniec obwodnicy) – Janów Lubelski (początek obwodnicy), (4) obwodnica 
Janów Lubelski (węzeł „Kopce” – węzeł „Jonaki”, z węzłami), odcinek 
realizacyjny nr 5: Janów Lubelski (koniec obwodnicy) – granica województwa 
lubelskiego i podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 151-165, 172-186, 739-740) 
Stwierdzono, że: 

 stosownie do postanowień zawartych umów, wykonawcy, w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy, przedłożyli Oddziałowi harmonogramy prac projektowych 
z określonymi terminami realizacji poszczególnych etapów umowy, w tym 
opracowań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, a następnie 
przekazywali Oddziałowi comiesięczne pisemne raporty o postępie prac 
projektowych i zidentyfikowanych problemach, ich przyczynach oraz 
proponowanych działaniach zaradczych; 

 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (dalej: ST) Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(dalej: OPZ), przed przedłożeniem do zatwierdzenia przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego, Wykonawcy uzgodnili z Oddziałem: (1) Projekty 
robót geologicznych oraz (2) opracowaną dokumentację geologiczno-
inżynierską; 

 po zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Wykonawcy - zgodnie z ST nr IV pkt 5 OPZ - powiadomili Oddział 
na piśmie o terminie rozpoczęcia badań terenowych w zakresie geologii. 
Oddział objął bezpośrednim nadzorem wykonanie 16 odwiertów 
przeprowadzonych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2015 r.;   

 Wykonawcy przekazali Oddziałowi Programy Zapewnienia Jakości34 w terminie 
określonym w ST nr I pkt. 5 OPZ, tj. po czterech tygodniach od dnia podpisania 
umowy. Wymienione Programy zawierały wykaz sprzętu i oprogramowania 
komputerowego oraz urządzeń pomiarowych i badawczych przeznaczonych do 
stosowania przy wykonaniu pomiarów, badań i ekspertyz z podaniem: ilości, 
podstawowych parametrów technicznych, przypisanego zespołu lub osoby; 
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu i posiadanych 
akredytacji na badania laboratoryjne; 

 po odbiorze I etapu prac określonych omawianymi umowami35, zgodnie z ST 
nr I pkt 5.2.2. OPZ, Oddział dokonał kontroli opracowanej dokumentacji 
projektowej, poddając ją ocenie i zatwierdzeniu na posiedzeniach ZOPI. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 482-546, tom III str. 89-105, 180-182) 

1.9. Uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

W dniu 30.08.2018 r. przypadały umowne (oraz określone w Karcie Projektu – 
sierpień 2018) terminy złożenia wniosków o wydanie ZRID dla trzech odcinków 
realizacyjnych zadania Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. 
koniec obw. Kraśnika - węzeł Lasy Janowskie, realizowanego systemem Projektuj 
i Buduj. W dniach 29 i 30.08.2018 r. wykonawcy tych odcinków złożyli do Wojewody 
Lubelskiego wnioski o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej, osiągając tym samym pierwszy kamień milowy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 734-738, tom II str. 448-469) 

                                                      
34 Dokument zdefiniowany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy. 
35 Wg ST nr I pkt 1.1 OPZ, etap I to wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej, w tym 

opracowania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne. 



 

20 

1.10. Zapewnienie prawidłowości dokumentacji wytworzonej w trakcie 
procesu inwestycyjnego 

Spośród sześciu zadań inwestycyjnych związanych z budową drogi ekspresowej 
S19 ocenę i opiniowanie przez Oddział dokumentacji pod względem rozwiązań 
technicznych, ochrony środowiska i dóbr kultury, zajętości terenu, określenia 
kosztów efektywności ekonomicznej inwestycji oraz realizacji polityki transportowej – 
zbadano w odniesieniu do dwóch zadań dotyczących: 
1) Budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na obwodnicy Lublina, 
2) Budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. w. „Lublin Węglin” - 

koniec obwodnicy Kraśnika. 
W przypadku pierwszego z wymienionych zadań przedmiotem rozpatrzenia i opinii 
działającego w Oddziale ZOPI była „Koncepcja programowa…” tego zadania 
(posiedzenie ZOPI 18.04.2001 r.) i aneks do tej koncepcji w aspekcie połączenia 
przedmiotowego odcinka z istniejącą drogą krajową nr 19 (20.09.2002 r.). 
Konieczność aneksowania „Koncepcji programowej …” wynikała z zaleceń Komisji 
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (dalej: KOPI) przy GDDKiA, spowodowanych 
koniecznością znalezienia wariantu przebiegu drogi ekspresowej S19 przez teren 
gminy Konopnica kompromisowego dla skonfliktowanej społeczności lokalnej36. 
Wynik prac ZOPI ostatecznie został przyjęty przez KOPI w dniu 24.03.2005 r. 

(dowód: akta kontroli tom II s. 145-163) 

Dla drugiego z wymienionych zadań ZOPI oceniała i opiniowała: 
a) w dniu 28.01.2004 r. „Wielowariantową koncepcję programową drogi 

ekspresowej S19 w rejonie węzła komunikacyjnego Kraśnik”. Dokument ten 
został przyjęty uchwałą KOPI z dnia 17.03.2006 r., zatwierdzonej 29.06.2006 r. 
przez p.o. GDDKiA; 

b) w dniu 21.10.2009 r. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (Etap 
II) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku: koniec obwodnicy Lublina-granica 
województwa lubelskiego i podkarpackiego”. Uchwałami z 15.04.2010 r. oraz 
z 18.05.2010 r. KOPI przyjęła ten dokument na odcinku „koniec obwodnicy m. 
Lublina – początek obwodnicy Kraśnika”. Uchwały KOPI zatwierdził p.o. 
GDDKiA odpowiednio 15.05. i 30.07.2010 r.; 

c) w dniu 19.10.2016 r. „Koncepcję programową dla przedsięwzięcia pn. Budowa 
drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – granica 
województw lubelskiego i podkarpackiego – Część 1: odcinek Lublin (węzeł 
Konopnica bez węzła) – obwodnica m. Kraśnik (węzeł Słodków z węzłem”). 
Dokument ten został przyjęty uchwałą KOPI z dnia 30.03.2017 r., zatwierdzoną 
29.05.2017 r. przez GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli tom II s. 164-187) 

1.11. Zatrudnienie Inżyniera Kontraktu 

Z siedmiu odcinków wchodzących w skład trzech zadań inwestycyjnych związanych 
z budową drogi ekspresowej S19, które w objętym kontrolą okresie weszły w fazę 
realizacyjną, dla wszystkich podmiot pełniący funkcję Konsultanta i wskazanego 
przez niego Inżyniera Kontraktu zatrudniono po wszczęciu postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy. Dlatego też umowy z Konsultantem nie 
zawierały postanowień dotyczących „Usługi wsparcia Zamawiającego” na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kontraktu, 
określonych w § 13 wzoru umowy określonego przez Biuro Prawne GDDKiA 
i przekazanego do dyrektorów oddziałów e-mailem z 8.10.2013 r.37   

                                                      
36 Z tego powodu od 1998 r. wykonywano analizy kolejnych siedmiu wariantów przebiegu tej drogi.  
37 Postanowienia takie zamieszczono natomiast w umowach z Konsultantem zawartych w 2015 r. dla zadań inwestycyjnych 

związanych z budową drogi ekspresowej S17 na odcinkach Warszawa-Garwolin (umowa z 23.06.2015 r.) i Garwolin-Kurów 
(umowy na różne odcinki realizacyjne z: 26.01.2015 r., 8.07.2015 r. i 23.07.2015 r.). 
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W przypadku zadania 1. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na 
obwodnicy Lublina, umowę z wykonawcą robót podpisano 29.10.2014 r., w wyniku 
postępowania przetargowego wszczętego w dniu 8.11.2013 r., a umowę 
z podmiotem pełniącym funkcję Konsultanta i Inżyniera Kontraktu zawarto 
3.11.2014 r. Zadanie to realizowano w systemie Buduj w rozumieniu warunków 
FIDIC, według projektu budowlanego opracowanego 30.01.2012 r. (data odbioru) 
i zaktualizowanego 17.09.2013 r. (data odbioru). Przedmiotem umowy 
z Konsultantem było pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie 
inwestycją.  
Na zadanie 2.Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. 
Kraśnika - węzeł Lasy Janowskie, realizowane w systemie Projektuj i Buduj, umowy 
z wykonawcami podpisano 30.10.2017 r., w wyniku postępowań wszczętych 
28.08.2015 r., a umowy z firmami pełniącymi funkcję Konsultanta zawarto: 
28.11.2017 r. dla odcinka 3. Janów Lubelski (w. „Janów Lub. Południe”) – gr. woj. 
(w. „Lasy Janowskie”); 1.12.2017 r. dla odcinka 2. Janów Lubelski (w. „Janów Lub. 
Południe”) – gr. woj. (w. „Lasy Janowskie”); 11.04.2018 r. dla odcinka 1. Kraśnik 
(w. „Kraśnik Południe”) – Janów Lubelski (w. „Janów Lub. Północ”). Przedmiotem 
umowy z Konsultantem było wykonanie „usługi polegającej na pełnieniu nadzoru 
nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzaniu kontraktem oraz na 
pełnieniu nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla 
kontraktu: Projekt i budowa drogi (…) na warunkach określonych w umowie oraz 
w kontrakcie”. 
Na zadanie 3. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. „Lublin 
Węglin” - koniec obwodnicy Kraśnika, realizowane w systemie Projektuj i Buduj, 
umowy z wykonawcami podpisano 28.02.2018 r. w wyniku postępowań wszczętych 
21.08.2015 r., a umowy z podmiotami pełniącymi funkcję Konsultanta zawarto: 
10.09.2018 r. dla odcinka realizacyjnego 3. Obwodnica m. Kraśnik (w. „Kraśnik 
Północ" – w .„Kraśnik Południe”) oraz 12.09.2018 r. dla odcinków realizacyjnych 
1. Lublin (w. „Lublin Węglin”) - w. "Niedrzwica Duża” i 2. w. "Niedrzwica Duża" – 
Kraśnik (w. „Kraśnik Północ”).  
Przedmiotem umowy z Konsultantem było wykonanie „usługi polegającej na 
pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzaniu 
kontraktem oraz na pełnieniu nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami 
dodatkowymi dla kontraktu: Projekt i budowa drogi (…) na warunkach określonych 
w umowie oraz w kontrakcie”. 

(dowód: akta kontroli tom I s. 608-611, 656-669, 725-738, tom II s. 188-195, 411-
427, 433-443) 

Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynikało, że na etapie postępowań o zamówienia 
na projektowanie i budowę ww. odcinków drogi S19 wsparcia Zamawiającego 
w udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów oraz w postępowaniu odwoławczym 
uczestniczyły Zespoły Kierownika Projektu oraz pracownicy poszczególnych 
wydziałów. 
Wyjaśniający podał, że wsparcia tego nie realizowały podmioty, które mają pełnić 
nadzór na etapie realizacji kontraktów, gdyż „Harmonogram prac przygotowawczych 
i realizacji zadania” z 6.06.2016 r. przewidywał, iż podmioty będą wyłaniane 
w postępowaniach prowadzonych równolegle z przetargami na wybór wykonawców 
przedmiotowych zadań inwestycyjnych. Ponadto nowe wzorcowe dokumenty 
przekazane oddziałom do stosowania w lutym 2017 r. nie zawierały zapisów 
dotyczących wsparcia Zamawiającego na etapie przetargu na zaprojektowanie 
i budowę drogi.    

(dowód: akta kontroli tom II s. 561-565)    
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1.12. Wypełnianie obowiązków dotyczących Centralnego Zasobu Danych 

Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
4 września 2017 r. w sprawie określenia zasad działania Centralnego Zasobu 
Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad określone zostały 
zadania dotyczące wprowadzania informacji do Centralnego Zasobu Danych (dalej: 
CZD). Po wejściu w życie ww. zarządzenia podpisane zostały umowy na wykonanie 
sześciu odcinków drogi S19 Lublin – Rzeszów. Realizację przez Oddział 
obowiązków określonych w § 5 ww. zarządzenia sprawdzono dla trzech wybranych 
miesięcy (listopad 2017 r. oraz marzec i sierpień 2018 r.) na przykładzie inwestycji 
dotyczących budowy dwóch odcinków drogi S19 Lublin – Rzeszów38. W wyniku 
badania stwierdzono, że obowiązki te były w Oddziale realizowane w sposób 
i w terminach określonych w § 5 ww. zarządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom II s. 4-5) 

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

1. Wykazanie nierzetelnych danych w KP. 
W zaktualizowanej na dzień 30.05.2018 r. KP budowy drogi S19 Lublin – 
Lubartów podano, że dokumentację STEŚ dla tego zadania odebrano 
22.10.2009 r. Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału i dołączonych do niego 
dokumentów wynika natomiast, że dla tego odcinka STEŚ nie opracowywano, 
gdyż trasa jego przebiegu została już określona w Koncepcji Programowej 
przyjętej uchwałą KOPI z 14.05.2003 r., zatwierdzonej 17.06.2003 r. przez 
Generalnego Dyrektora DKiA. 

Naczelnik Wydziału Planowania, odpowiedzialnego m.in. za aktualizację KP, 
wyjaśnił, że na ww. zadanie, opisane w KP i CZD jako jeden odcinek 
realizacyjny, składają się dwa odcinki dokumentacyjne: 1. II Etap obwodnicy 
Lubartowa, objęty opracowaną w 2009 r. dokumentacją STEŚ zadania Budowa 
drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do 
końca I Etapu obwodnicy Lubartowa oraz 2. koniec obwodnicy Lubartowa – 
węzeł „Lublin Rudnik” (bez węzła), dla którego nie opracowywano STEŚ, a jego 
przebieg został określony w Koncepcji Programowej z 2002 r . Do wykazania 
w KP ww. błędnej informacji doszło w wyniku automatycznego zaciągnięcia 
z CZD informacji z pola „data” i pominięcia komentarza, zawierającego 
informacje o rzeczywistym zakresie ww. STEŚ.  
W celu skorygowania tej informacji w KP według stanu na dzień 31.10.2018 r., 
w toku niniejszej kontroli NIK w CZD z zakładki Środowisko wiersz Data 
przyjęcia STEŚ przez KOPI usunięto wszystkie dane (z pól: data, numer 
i komentarz), a informacje dotyczące wykonania STEŚ dla części odcinka 
realizacyjnego nr 1 przeniesiono do zakładki Odcinek, wiersz Uwagi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 545-546, tom III str. 37-38, 418, 422-424, 430-453, 
456-464) 

2. Niezamieszczenie w programach funkcjonalno-użytkowych imion i nazwisk osób 
(pracowników Oddziału) opracowujących te dokumenty. 
Braki w tym zakresie dotyczyły PFU opracowanych dla sześciu odcinków 
realizacyjnych budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów: trzech dla 
odcinków w części Lublin-koniec obwodnica Kraśnika i trzech dla odcinków 
w części koniec obwodnicy Kraśnika-węzeł „Sokołów Młp. Północ". 

                                                      
38 Odcinek nr 2: Obwodnica m. Janów Lubelski (w. „Janów Lub. Północ”) – w. „Janów Lub. Południe” oraz odcinek nr 2:  

w. "Niedrzwica Duża" – Kraśnik (w. „Kraśnik Północ”). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z § 17 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, strona tytułowa programu funkcjonalno-
użytkowego obejmuje m.in. imiona i nazwiska osób opracowujących ten 
program.  

Naczelnik Wydziału Realizacji wyjaśniła, że przy opracowywaniu PFU dla 
sześciu odcinków realizacyjnych S19 pracowano na wzorcu PFU, który jest 
dokumentem dostępnym na stronie internetowej GDDKiA. Pracownicy tut. 
Oddziału uzupełnili wzorcowy dokument o aspekty techniczne (wynikające 
z Koncepcji Programowej, decyzji środowiskowej, itp.) i nie byli autorami całości 
dokumentu. Ponadto wyjaśniająca podała imiona i nazwiska autorów tych PFU.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 259, 279, 358-365) 

NIK zwraca uwagę, że w KP z czerwca 2018 r. oraz w PI zadania: Budowa drogi 
S19 Lublin – Rzeszów, odc. 3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. 
Południe" bez węzła) - w. Łążek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem) 
pominięto termin opracowania STEŚ. W tej sprawie Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że 
wynikło to z przeoczenia i zostanie uzupełnione przy najbliższej aktualizacji Kart. 
Termin odebrania STEŚ dla odc. 3 powinien być taki, jak dla odc. 1 i odc. 2, 
tj.15.04.2010 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 670-738, tom III str. 35) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości39, rzetelność planowania i przygotowania do realizacji inwestycji 
budowy drogi ekspresowej S19. 

2. Prawidłowość i terminowość realizacji robót 
budowlanych 

2.1. Realizacja i rozliczanie projektów inwestycyjnych 

Wykonawcy  terminowo (do 30.08.2018 r.) złożyli projekty budowlane i wnioski 
o ZRID dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych zadania związanego 
z projektowaniem i budową drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek 
koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł Lasy Janowskie. Uzyskali tym samym, 
określony Kontraktem, pierwszy Kamień Milowy. Planowany termin uzyskania 
drugiego Kamienia Milowego, polegającego na sporządzeniu dokumentacji 
wykonawczej, przypada na dzień 28.02.2019 r. Rozpoczęcie robót budowlanych dla 
wszystkich odcinków realizacyjnych zaplanowane zostało na marzec 2019 r., 
a oddanie do ruchu poszczególnych odcinków drogi – w okresie od marca do maja 
2021 r. 
Dyrektor Oddziału w złożonej na potrzeby kontroli NIK informacji podał, że na tym 
etapie realizacji nie zidentyfikowano zagrożeń dla dochowania terminów jej 
zakończenia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 670, 706, 708, 710, tom IV str. 618, 626, tom V str. 
69-77) 

Według stanu na 10.10.2018 r., na zadaniu dotyczącym budowy drogi ekspresowej 
S19 Lublin – Rzeszów na odcinku w. „Lublin Węglin” – koniec obwodnicy Kraśnika 
Oddział zidentyfikował sześć zagrożeń dla dochowania przez Wykonawcę 
umownego terminu (28.12.2018 r.) złożenia projektu budowlanego na odcinku 

                                                      
39 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

24 

2. węzeł „Niedrzwica Duża” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł 
„Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, tj. opóźnienia 
(1) w wydaniu decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych 
i hydrogeologicznych oraz w przekazaniu do zatwierdzenia (2) dokumentacji 
„Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”, 
(3) materiałów do audytu BRD, (4) operatów wodnoprawnych, (5) koncepcji 
zarządzania ruchem oraz (6) projektu budowlanego. Stwierdzając te zagrożenia 
przedstawiciele Oddziału ponaglali Wykonawcę na Radach Budowy. Dla odcinków 
realizacyjnych 1. w. „Lublin Węglin” – w. „Niedrzwica Duża” i 3. obwodnica 
m. Kraśnik (w. „Kraśnik Północ” – w. „Kraśnik Południe”) zagrożeń nie stwierdzono. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 618, 625-626, tom V str. 78-80) 

Na próbie dwóch analizowanych inwestycji, dotyczących budowy drogi ekspresowej 
S19 Lublin – Rzeszów stwierdzono, że dokumentacje projektowe uzgadniały, 
odbierały i opiniowały właściwe komórki wskazane w regulaminach organizacyjnych 
Oddziału40. Proces odbioru dokumentacji projektowych uzależniony był od systemu 
realizacji inwestycji. W przypadku obwodnicy Lublina, zrealizowanej w systemie 
tradycyjnym, weryfikację dokumentacji przeprowadził Wydział Dokumentacji przy 
pomocy innych merytorycznych komórek w zakresie opiniowania rozwiązań 
szczegółowych. Na realizowanym w systemie Projektuj i Buduj zadaniu, dotyczącym 
odc. Kraśnik – Lasy Janowskie, uzgadnianie, opiniowanie i odbiór dokumentacji 
przeprowadził Zespół Opiniujący Projekt Budowlany (dalej: ZOPB)41 powołany przez 
Dyrektora Oddziału przy udziale Konsultanta oraz podmiotu zewnętrznego, 
pełniącego funkcję wsparcia merytorycznego Kierownika Projektu (wyłonionego 
w postępowaniu o zamówienie publiczne).      
Sposób działania poszczególnych osób w zespole Kierownika Projektu, będących 
pracownikami GDDKiA O/L wynikał z ich zakresu obowiązków, a realizowanego 
przez podmioty zewnętrzne – z umów o świadczenie usług. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 194, tom III str. 418,425, tom IV str. 618, 625-626, 
tom V str. 69-80, 129-134) 

Do czasu zakończenia nin. kontroli NIK zrealizowano tylko jedno zadanie, związane 
z budową drogi S19, tj. obwodnicę Lublina. Zasadnicze roboty budowlane zostały 
wykonane terminowo. W dniu 1.12.2016 r. uzyskano warunkowe pozwolenie na 
użytkowanie obwodnicy. Wskazane w tej decyzji usterki zostały usunięte w terminie, 
pozostałe wskazane przez GDDKiA O/L podczas odbioru robót miały zostać 
usunięte do dnia 30.06.2017 r. Termin ten był kilkukrotnie przedłużany, 
a ostatecznie został wyznaczony na dzień 30.06.2018 r. Do dnia 24.10.2018 r. nie 
podjęto jeszcze decyzji w sprawie akceptacji izolacji wbudowanych pętli 
indukcyjnych związanych z systemem zarządzania ruchem. 

(akta kontroli tom IV str. 66-105, 278-288, 418-421, 653-661, tom V str. 37, 41-58) 

Kwota Kontraktowa netto, według umowy na budowę obwodnicy Lublina, wynosiła 
344.614,1 tys. zł. Według ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności nr 32 
(dalej: PŚP) z dnia 23.08.2018 r. wartość zaakceptowanych robót wyniosła 
335.299,9 tys. zł netto. Według Kierownika Projektu na dzień 24.10.2018 r. 
przewidywana całkowita wartość robót wyniesie 335.304,0 tys. zł netto, tj. nie 
przekroczy Kwoty Kontraktowej. Oznacza to oszczędność na poziomie 2,7%.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 107-271, 507-510, 530-532, 647, 651, 667) 

                                                      
40 Od dnia 01.01.2010 r. określony zarządzeniem nr 63/D-1/2009 Dyrektora Oddziału w Lublinie GDDKiA z dnia 17 grudnia 

2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA Oddział w Lublinie, a od 01.04.2017 r. określony zarządzeniem nr 
2/D-1/2017 Dyrektora Oddziału w Lublinie GDDKiA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Oddziałowi w Lublinie GDDKiA.  

41 ZOPB został powołany zarządzeniem nr 24/I-4/2018 Dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie z dnia 26.07.2018 r. w sprawie 
powołania Zespołu Opiniującego Projekt Budowlany dla zatwierdzenia dokumentacji projektowej w studium projektów 
budowlanych dla trzech odcinków realizacyjnych na odc. Kraśnik – węzeł Lasy Janowskie. 
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Kierownik Projektu wyjaśnił, że oszczędności te wynikają z powykonawczego 
rozliczenia kosztorysowego oraz wprowadzenia robót zamiennych, a także 
z potrąceń z tytułu nieosiągnięcia zakładanych parametrów betonu dla elementów 
na trzech wiaduktach.   
Konsultant wyjaśnił, że odbioru ww. wiaduktów dokonano po uzyskaniu opinii 
projektanta i wykonaniu obliczeń nośności obiektu z uwzględnieniem niższej klasy 
betonu oraz akceptacji Zamawiającego. Poinformował także, że beton osiągnął 
wymagane współczynniki w późniejszym niż pierwotnie zakładano okresie. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 151-154,156-179) 

Według PŚP nr 32, największe przekroczenia lub oszczędności wartości 
kosztorysowych wystąpiły przy rozliczeniu wiaduktu kolejowego WK-6 wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt budowy obiektu został przekroczony 
o 5.207,6 tys. zł netto, natomiast związana z tym przebudowa układu torowego 
i sieci trakcyjnej spowodowała obniżenie wartości kontraktu o 3.381,1 tys. zł netto. 
Powyższe było spowodowane zmianą rozwiązania projektowego konstrukcji obiektu 
z jednego przęsła w formie łuku Langera na ramę żelbetową dwunawową 
przesuwaną w nasyp kolejowy. Zmiany projektowe zostały wymuszone nowymi 
warunkami określonymi przez PKP PLK S.A. w trakcie realizacji inwestycji, które 
uniemożliwiłyby wykonanie wiaduktu zgodnie z projektem w Czasie na Ukończenie.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 309, 380, 385) 

Zastosowany system rozliczania robót, związanych z budową obwodnicy Lublina był 
prowadzony w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem robót zasadniczych, 
zamiennych, rozszerzenia przedmiarów, zwiększenia lub zmniejszenia obmiarów 
pozycji kosztorysowych, potrąceń i uznanych roszczeń wykonawcy. Nie prezentował 
jednak bieżącej prognozy wartości ostatecznej kontraktu i robót pozostałych do 
rozliczenia. W sposób niejednolity uwzględniał wprowadzane zmiany w pozycjach 
kosztorysowych rozliczanych robót.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 338, 588, 602, 610, 664) 

Do 26.10.2018 r. GDDKiA O/L zawarła siedem umów (kontraktów), dotyczących 
budowy drogi ekspresowej S19. We wszystkich kontraktach zmieniono treść 
Subklauzuli 13.8 FIDIC, określając, że dla oddania wzrostów lub spadków cen robót 
wartości robót poświadczonych w PŚP będą poddane waloryzacji o „Współczynnik 
zmiany cen (Pn)”, zgodnie ze wzorem Pn=0,2+(0,4*Wd+0,4*Wm)/100, gdzie: Wd - 
wskaźnik cen obiektów drogowych; Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na 
podstawie biuletynu GUS, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy. Kwoty 
płatne wykonawcy waloryzowane będą miesięcznie, począwszy od miesiąca, za 
który zostało wystawione pierwsze PŚP.  

Na podstawie umów w systemie Projektuj i Buduj nie dokonywano jeszcze 
waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych, gdyż 
inwestycje były na etapie projektowania. 

W ramach realizacji umowy na budowę obwodnicy Lublina, w dniu 23.05.2016 r. 
Wykonawca zgłosił problem wzrostu cen stali i wyrobów ze stali, informując 
Zamawiającego, że tempo wzrostów cen ma charakter nieprzewidywalny i może 
wykraczać poza wartość ryzyka założonego w ofercie. W dniu 21.06.2017 r. strony 
umowy spisały porozumienie, w którym Wykonawca odstąpił od roszczenia. 

GDDKiA O/L dokonała waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy za roboty objęte 
kontraktem wykonane w Czasie na Ukończenie na kwotę (-) 886,2 tys. zł netto za 
okres od 29.10.2014 r. do 30.11.2016 r. Od daty uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie (01.12.2016 r.) do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK 
wystawiono jeszcze siedem PŚP, uwzględniających wartości robót wykonanych 
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w Czasie na Ukończenie, wycenionych według cen określonych na datę podpisania 
umowy, które nie zostały zwaloryzowane zgodnie z Subklauzulą 13.8. 

(akta kontroli tom IV str. 56-57, 249-253, 574-576, tom V str. 1, 7, 59-65) 

W związku z niezakończeniem finansowania żadnego z zadań inwestycyjnych 
związanych z budową drogi ekspresowej S19 Oddział nie sporządzał jeszcze 
rozliczeń, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 568) 

2.2. Realizacja projektów dofinansowywanych z POIiŚ 

Do czasu badania nin. zagadnień (31.08.2018 r.) Oddział formalnie nie zakończył 
realizacji żadnego projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, związanego z budową drogi 
ekspresowej S19. W okresie objętym kontrolą praktycznie kończyła się natomiast 
realizacja Projektu Oddziału pt. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, 
odc. w. Lublin Sławinek-w. Lublin Węglin”. Według umowy o dofinansowanie z dnia 
15.10.2015 r. całkowity koszt Projektu wynosił 619.845,4 tys. zł, a wydatki 
kwalifikowalne, dofinansowane z POIiŚ 322.318,1 tys. zł, w tym 15% tytułem 
środków krajowych i 85% tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej (dalej: UE). 
Okres kwalifikowalności wydatków Projektu trwał od 1.01.2014 r. do 31.12.2017 r. 
Funkcję Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) pełniło Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w Warszawie42 (dalej: CUPT). 
Wniosek o płatność końcową GDDKiA złożyła do CUPT przy piśmie z 17.01.2018 r. 
Do dnia 31.08.2018 r. CUPT nie przeprowadziło ani nie zapowiedziało 
przeprowadzenia w Oddziale kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której 
wyniki warunkują zatwierdzenie wniosku o płatność końcową, stosownie do 
postanowień § 8 ust. 7 umowy o dofinansowanie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 6-56, 142-143) 

Wszystkie wydatki wskazane przez GDDKiA we wnioskach o płatność jako 
kwalifikowalne, na sumę 322.318,1 tys. zł, zostały zatwierdzone przez IP. 
Z wniosków o płatność nie wynikało, by wystąpiły zagrożenia lub nieprawidłowości 
w trakcie realizacji projektu, o których beneficjent zobowiązany był informować IP, 
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 8 umowy o dofinansowanie. Z korespondencji 
CUPT z GDDKiA wynikało, że w trakcie realizacji Projektu Instytucja Pośrednicząca 
nie wstrzymywała rozliczania wydatków z powodu ewentualnego podejrzenia 
naruszenia prawa lub postanowień umowy o dofinansowanie przy realizacji projektu 
przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w jego realizacji.  
Przeprowadzone przez IP kontrola planowa43 i kontrola doraźna Projektu44 nie 
stwierdziły nieprawidłowości45. Przeprowadzone przez IP kontrola planowa i kontrola 
doraźna projektu nie obejmowały procedur zawierania umów w ramach Projektu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 57-69, 86-87, 94, 142, 144) 

Zarówno z wniosku o płatność końcową, jak i z ustaleń przeprowadzonej w czerwcu 
2017 r. przez CUPT kontroli doraźnej na miejscu w trakcie realizacji Projektu 
wynikało, że GDDKiA osiągnęła w 100% zaplanowane rzeczowe wskaźniki realizacji 

                                                      
42 Jednostka budżetowa utworzona w 2007 r. przez Ministra Transportu. 
43 W dniach 11-15.07.2016 r. w Oddziale GDDKiA w Lublinie oraz 20-22.07.2016 r. w Centrali GDDKiA. 
44 W dniach 5-9.06.2017 r. w Oddziale GDDKiA w Lublinie oraz 13-14.06.2017 r. w Centrali GDDKiA. 
45 W rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 
grudnia 2013 r., ze zm.). 
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Projektu, tj.: całkowitą długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI13a) – 9,76 km 
(100%); długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T – 9,76 km 
(100%); liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 
1 szt. (100%). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 70-74, 97-98) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niezwaloryzowaniu wartości robót 
wykonanych w Czasie na Ukończenie, a rozliczonych po jego upływie.  

W siedmiu PŚP wystawionych po Świadectwie Przejęcia Robót z 16.12.2016 r. 
wykazano roboty wykonane w Czasie na Ukończenie o wartości 15.294,3 tys. zł 
netto, wycenione według cen określonych w kontrakcie na dzień 29.10.2014 r. 

Zgodnie z Subklauzulą 13.8 Warunków Szczególnych Kontraktu (dalej: WSK) dla 
oddania wzrostu lub spadku cen, tylko wartości robót nieukończonych w Czasie na 
Ukończenie, nie podlegały waloryzacji. 

Kierownik Projektu nie wyjaśnił przyczyn nieobjęcia waloryzacją wartości robót 
wykonanych w Czasie na Ukończenie, a rozliczonych po wystawieniu Świadectwa 
Przejęcia Robót. Wskazał tylko na pismo46 Departamentu Realizacji Inwestycji 
(dalej: DRI) z dnia 27.08.2015 r. w sprawie waloryzacji, z którego wynikało, że 
Inżynier Kontraktu powinien określić, w trybie Subklauzuli 3.5 SWK, jaki zakres robót 
został ukończony na dzień 1.12.2016 r. i jaka jest ich wartość, gdyż ona podlegałaby 
waloryzacji. Po zakończeniu robót zasadniczych (1.12.2016 r.) Inżynier Kontraktu 
nie wyodrębnił wartości robót zasadniczych podlegających oraz robót zamiennych 
niepodlegających waloryzacji. Takie rozróżnienie wynikało dopiero z PŚP 
wystawionych po 1.12.2016 r. Nie wykorzystano go jednak do zwaloryzowania robót 
wykonanych w Czasie na Ukończenie, a rozliczonych po tym okresie. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 249-253 

1. NIK zwraca uwagę, że Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu związanego 
z budową obwodnicy Lublina trwa już prawie tyle co jego realizacja. Termin 
usunięcia usterek wskazanych w załączniku do Świadectwa Przejęcia Robót 
nr 09/2016 z dnia 16.12.2016 r. został wyznaczony do dnia 30.06.2017 r. Pierwsze 
przedłużenie tego terminu nastąpiło dopiero w dniu 16.10.2017 r., tj. 3,5 miesiąca po 
jego upływie, a ostatecznie został on wyznaczony na dzień 30.06.2018 r. Do dnia 
24.10.2018 r. nie zostało jednak potwierdzone usunięcie usterek dotyczących 
systemu zarządzania ruchem, co uniemożliwia Inżynierowi Kontraktu wystawienie 
Świadectwa Wykonania, stanowiącego podstawę rozliczenia ostatecznego.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 66-89, 367, 370, 379, 381, 386, 418-421, 483-506, 
653-661, tom V str. 41-58) 

W złożonych w tej sprawie wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora Oddziału podał, że 
zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu usunięcia usterek przed 
30.06.2017 r. nie było możliwe ze względu na konieczność analizy i oceny 
argumentacji wykonawcy wskazanej w jego wniosku z dnia 27.06.2017 r., trwającą 
weryfikację docelowej lokalizacji ogrodzeń oraz intensywne opady deszczu 
powodujące ponowne zamulenia elementów odwodnieniowych (zbiorniki i system 
kanalizacji deszczowej). Wykonawca wskazywał także na coraz większe problemy 
z pozyskaniem materiałów, pogarszającą się sytuację materialną podwykonawców 
oraz trudności w pozyskaniu nowych podwykonawców. Argumentację Wykonawcy 
potwierdził Konsultant.  

                                                      
46 Znak: DRI.ZWK.410.2.2015.2.ep 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Wyjaśniający podał również, że zgodnie z zapisami WSK47 wykonawca przed 
upływem Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu lub po nim, tak szybko, jak to 
będzie możliwe, ukończy każdą pracę zaległą na datę podaną w Świadectwie 
Przejęcia Robót w rozsądnym czasie, jaki jest polecony przez Inżyniera oraz usunie 
wszystkie usterki przed upływem Okresu Przeglądów, przy czym może to dotyczyć 
innych usterek niż wskazanych w ww. świadectwie. Czas na usunięcie usterek może 
być określany przez Inżyniera swobodnie, o ile tylko spełniona jest przesłanka, że 
jest to czas „rozsądny”, a granicą, która zakreśla Inżynierowi limit jest upływ Okresu 
Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 53-54, 59, 418-421, 561-563, tom V str. 8-9, 31, 
37) 

2. W PŚP w Arkuszu „A” (roboty według kontraktu) w kolumnie „Prognoza wartości 
ostatecznej” nie wprowadzono korekty obmiarów w pozycjach, w których ich 
dokonano. Dotyczy to pozycji skorygowanych Poleceniami zmian, w wyniku których 
nastąpiło zaniechanie robót i wyłączenie tych pozycji z robót podstawowych. 
Przykład stanowi robota zamienna konstrukcji wiaduktu kolejowego WK-6. Wartość 
robót zamiennych wyniosła 13.383,0 tys. zł netto, pozostawienie w Arkuszu „A” 
wszystkich pozycji kosztorysowych, od których rozliczenia odstąpiono w wyniku 
zmiany konstrukcji obiektu, spowodowało zawyżenie prognozy ostatecznej wartości 
obiektu o 8.175,4 tys. zł netto.  

Kierownik Projektu wyjaśnił, że bilans kontraktu zostanie dokonany w Ostatecznym 
Świadectwie Płatności na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy.      

NIK zwraca uwagę, że niejednolity sposób wprowadzania korekt zatwierdzanych 
w toku realizacji zadania, wynikających ze zmian obmiarów i pozycji 
kosztorysowych, nie spowodował błędów w naliczeniu wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, natomiast utrudnił ocenę stopnia zaawansowania rozliczenia kontraktu 
23 miesiące po jego zakończeniu. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 599-616, 662-666) 

3. NIK wskazuje na potrzebę dokonania przeglądu dotychczas zatwierdzonych 
rozliczeń i wprowadzenia w nich korekt w zakresie: błędnie wprowadzonych lub 
zmienionych pozycji kosztorysowych, ujęcia obmiarów robót we właściwych 
arkuszach rozliczeniowych oraz weryfikacji obmiarów w pozycji 19.4 w branży 
drogowej (TER 02) Arkusz „A” oraz w Poleceniu zmiany nr 15 Arkusz „A1”, o których 
mowa w wyjaśnieniach  Kierownika Projektu z dnia 23 i 24.10.2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 338, 588, 602, 610, 664) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
prawidłowość i terminowość realizacji zasadniczych robót budowlanych oraz 
projektu dofinansowanego z POIiŚ.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli48, wnosi o: 
1) zamieszczanie w programach funkcjonalno-użytkowych imion i nazwisk 

pracowników Oddziału sporządzających te dokumenty, 
2) oszacowanie przez Inżyniera wartości robót zasadniczych zrealizowanych 

do dnia 01.12.2016 r. i dokonanie jej waloryzacji zgodnie z Sublkauzulą 13.8 
WSK z dnia 29.10.2014 r. oraz pismem DRI z dnia 27.08.2015 r. 

                                                      
47 WSK Subklauzula 10.1 „Przejęcie robót i odcinków” oraz Subklauzula 11.1 „Ukończenie zaległej pracy i usuniecie wad”. 
48  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 Lublinie. 

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

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

Lublin, dnia   16         listopada 2018 r. 

 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Dariusz Barej 
Specjalista kontroli państwowej 
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