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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Marian Staszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 93906 z dnia 19 stycznia 2015 r.  

 2. Adam Rączkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93907 z dnia 19 stycznia 2015 r.  

3. Edyta Piskorz-Zabujć, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 93912 z dnia 23 stycznia 2015 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”) Oddział w Olsztynie 
(dalej zwany „Oddziałem”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Mirosław Nicewicz, Dyrektor Oddziału (od 23 października 2006 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w latach 2013-2015 (do 31 marca) Oddział 
był przygotowany organizacyjnie do realizacji zadań związanych  
z utrzymaniem i remontami dróg. Rzetelnie ustalał potrzeby na etapie 
przygotowywania planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów nawierzchni  
i drogowych obiektów inżynierskich oraz ich utrzymania. Zapewniono przy tym 
kompleksowe utrzymanie zarządzanych dróg poprzez udzielenie w niezbędnym 
zakresie zamówień na usługi dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg, 
zieleni przydrożnej oraz usuwania martwych zwierząt. Oddział skutecznie 
egzekwował od wykonawców ww. usług należyte ich wykonanie, m.in. poprzez 
naliczanie kar umownych, o które pomniejszano wynagrodzenie wykonawców. 
Ponadto Oddział poprawił komfort przejazdu drogami krajowymi poprzez 
wyremontowanie 71,9 km dróg. 

Kontrola wykazała jednak, że przy realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg 
wystąpiły nieprawidłowości.  

Oddział udzielając zamówień na zimowe utrzymanie dróg („ZUD”) nierzetelnie 
zweryfikował oferty na ww. usługi, skutkiem czego zawarto z jednym z wykonawców 
dwie umowy pomimo tego, że jego oferty były niezgodne z wymogami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) i jako takie podlegały odrzuceniu  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych1 („Pzp”). 
Stwierdzono również, że pracownicy Rejonów Oddziału nie wyegzekwowali  
od wykonawców usług ZUD zrealizowania ich pojazdami spełniającymi wymogi 
zawartych umów. Pracownicy rejonów wykonywali też objazdy dróg w sposób 
niezgodny z wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
nierzetelnie je dokumentowali. Oddział przeprowadzał kontrole podległych rejonów 

                                                      
1 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
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w zakresie przygotowania do zimy w terminach niezgodnych z odpowiednimi 
wytycznymi. Rejony nie zapewniły właściwych zapasów środków do zimowego 
utrzymania dróg. Ponadto w jednym z rejonów dopuszczono do wykonywania 
przeglądów stanu technicznego dróg przez osobę niespełniającą wymogów  
w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Oddziału do wykonywania obowiązków zarządcy dróg 
krajowych w zakresie utrzymania i remontów dróg. 

1.1. Według stanu na koniec I kwartału 2015 r. Oddział zarządzał 15 drogami 
krajowymi o łącznej długości 1.299 km, w tym trzema drogami ekspresowymi  
o długości 139 km.2 W ciągu tych dróg znajdowały się ogółem 562 obiekty 
inżynierskie3, w tym 278 obiektów na drogach ekspresowych4 i 283 obiekty  
na pozostałych drogach krajowych5.  

Struktura organizacyjna Oddziału, określona regulaminem organizacyjnym6, 
obejmowała m.in.: 15 wydziałów oraz siedem rejonów dróg7 z 22 obwodami 
drogowymi. Wydziałowi Dróg i Sieci Drogowej powierzono wykonywanie zadań 
polegających na określaniu potrzeb rzeczowych i finansowych  na budowę, 
przebudowę, remonty i utrzymanie dróg. Ponadto kontrował i analizował on stan 
dróg oraz stan przygotowań do zimowego ich utrzymania. Prowadził też 
monitorowanie utrzymania dróg oraz diagnostykę stanu nawierzchni.  

Do zadań rejonów należało natomiast dokonywanie objazdów i kontroli dróg, 
podejmowanie decyzji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 
opracowywanie planów rocznych i operatywnych w zakresie bieżącego utrzymania 
dróg, określanie potrzeb technicznych i finansowych odnośnie utrzymania dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich oraz nadzór nad realizacją zlecanych robót 
utrzymaniowych.  

W toku kontroli szczegółowym badaniom poddano wykonywanie zadań przez trzy 
Rejony: w Elblągu8, Olsztynie9, i Ostródzie10 administrujące ogółem 524 km dróg 
(40,3% dróg w zarządzie Oddziału). 

(dowód: akta kontroli str. 7-30, 1127) 

1.2. Projekty planów rzeczowo-finansowych sporządzano w Oddziale na podstawie 
zapotrzebowania środków na następny rok zgłaszanych przez podległe rejony. 
Rejony zgłaszały zapotrzebowania na podstawie szacunkowej analizy kosztów 
cyklicznie powtarzalnych czynności utrzymania dróg z roku poprzedniego  
z wyszczególnieniem pozycji: bieżące utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych, 
„utrzymaj standard”11, bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie 
dróg. Dane w tym zakresie podlegały weryfikacji w Oddziale. Na skutek 
dokonywanej przez Oddział weryfikacji uwzględniającej wydatki niecykliczne 
(jednorazowe), koszty bieżącego utrzymania nowo przejętych odcinków dróg oraz 
potrzeby wynikające z przeprowadzonych przeglądów, kwoty zapotrzebowania  

                                                      
2 S7, S22 oraz S51, na terenie właściwości Oddziału nie występowały autostrady. 
3 W tym: 155 obiektów mostowych, dwa przejścia podziemne i 121 przepustów. 
4 W tym: 161 obiektów mostowych, 10 przejść podziemnych i 112 przepustów. 
5 Według danych z 23 stycznia 2015 r. 
6 Zarządzenie Nr 60/2014 Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie z dnia 17.12.2014 r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
7 Rejony w: Elblągu, Ełku, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Ostródzie i Szczytnie. 
8 Zarządzający pięcioma odcinkami dróg: DK 7, S7, DK22, S22, DK 54 o łącznej długości 159 km. 
9 Zarządzający siedmioma odcinkami dróg: DK7, S7, DK16, DK51, S51, DK53, DK58 - 207 km. 
10 Zarządzający trzema odcinki dróg: DK7, DK15, DK 16 - 158 km. 
11 W systemie „utrzymaj standard” wykonawca świadczy na danej drodze kompleksowo usługi w zakresie jej utrzymania. 
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na środki ulegały zwiększeniu względem zgłoszonych. I tak, przy sporządzeniu 
planu na rok: 

• 2013 – kwota zapotrzebowania zgłoszonego przez trzy badane rejony wyniosła 
ogółem 41.400,0 tys. zł, a po weryfikacji uległa zwiększeniu do 51.000,0 tys. zł 

• 2014 - kwota zgłoszonego zapotrzebowania wyniosła ogółem 42.775,0 tys. zł,  
a po weryfikacji 69.635,0 tys. zł, 

• 2015 - kwota zgłoszonego zapotrzebowania wyniosła ogółem – 33.070,0 tys. zł, 
po weryfikacji 38.784,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 31-37, 1670-1697) 

1.3. Zgodnie z ustawą budżetową Oddział otrzymał następujące środki finansowe  
na utrzymanie dróg: 63.720,35 tys. zł w 2013 r., 69.196,69 tys. zł w 2014 r. oraz  
78.485,00 tys. zł w 2015 r. (w pierwszym kwartale). W wyniku korekt środki te 
zwiększono do kwoty: 73.834,818 tys. zł (tj. o 23,7%) w 2013 r., 74.066,351 tys. zł  
(o 7,0%) w 2014, a wydatkowano odpowiednio 73.817,847 tys. zł (99,98% planu) 
oraz  73.520,042 tys. zł (99,26% planu). W latach 2013 - 2014 z przyznanych 
środków ponoszono wydatki na kompleksowe utrzymanie dróg (54.172,245 tys. zł  
w 2013 r. i 46.351,273 tys. zł w 2014 r.) oraz remonty12 (odpowiednio  
19.645,602 tys. zł i 27.168,769 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 39- 46) 

1.4. Struktura wydatków na utrzymanie i remonty dróg w roku 2013 i 2014 
przedstawiała się następująco: 

− kwota wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg wyniosła (odpowiednio) 
29.780,072 tys. zł i 19.699,851 tys. zł, co stanowiło 40,3% oraz 26,8% ogółu 
wydatkowanych środków, 

− prace porządkowe – 5.282,220 tys. zł i 6.203,459 tys. zł (7,2% i 8,4%), 
− utrzymanie oznakowania – 2.762,046 tys. zł i 2.752,394 (3,7% i 3,7%), 
− remonty nawierzchni – 24.382,305 tys. zł  i 33.089,983 tys. zł (33,0% i 45,2%), 
− elementy bezpieczeństwa – 1.825,971 tys. zł  i 2.431,794 tys. zł (2,5% i 3,3%), 
− pozostałe wydatki utrzymania sieci dróg – 3224,917 tys. zł i 4.508,955 tys. zł 

(4,4% i 6,1%),  
− utrzymanie obiektów mostowych – 3.315,618 tys. zł i 1.598,744 tys. zł (4,5%  

i 2,2%),  
− wydatki w systemie „utrzymaj standard” – 3.243,698 tys. zł i 3.125,072 tys. zł 

(4,4% i 4,3% wydatkowanych środków w poszczególnych latach). 

(dowód: akta kontroli str. 38-46) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Oddział był przygotowany organizacyjnie  
do realizacji zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg oraz rzetelnie,  
na etapie przygotowania planów rzeczowo-finansowych określał potrzeby  
w zakresie remontów i utrzymania dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

 

                                                      
12 Remonty nawierzchni (BUD) – grupa 1 zgodnie z Katalogiem Robót Utrzymaniowych oraz remonty obiektów inżynierskich 
(BUM – grupa 2 i 3). 
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2. Sprawowanie przez Oddział kontroli stanu nawierzchni, poboczy  
i odwodnienia dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

2.1. W latach 2013 – 2014 Oddział wykonywał pomiary nawierzchni zarządzanych 
dróg na podstawie wytycznych zawartych w pismach Departamentu 
Zarzadzania Drogami i Mostami GDDKiA z 21 czerwca 2013 r. i 19 marca  
2014 r., a także załączonych do nich harmonogramów prac pomiarowych. 
Pomiary dotyczyły równości podłużnej i poprzecznej, właściwości 
przeciwpoślizgowych oraz ugięć. Według wytycznych wykonanie kampanii 
pomiarowej w roku 2013 miało nastąpić w okresie od 15 lipca do 15 
października 2013 r., a w roku 2014 – od 1 kwietnia do 15 października 2014 r. 
Oddział zakończył zlecone prace pomiarowe odpowiednio: 21 października 
2013 r. i 26 sierpnia 2014 r. 

Stwierdzono, że zakończenie prac pomiarowych w 2013 r. nastąpiło sześć dni  
po terminie wyznaczonym przez GDDKiA w Warszawie. Zastępca Dyrektora 
Oddziału ds. Technologii wyjaśnił, że na niedochowanie ww. terminu wpłynęło 
przebywanie we wrześniu 2013 r. trzech pracowników Zespołu Diagnostyki 
Nawierzchni Oddziału na zwolnieniach lekarskich oraz awaria aparatury pomiarowej.  

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 1515-1517) 

Oddział realizował kampanię pomiarową dróg w ramach Systemów Diagnostyki 
Sieci Drogowej latach 2012, 2013 i 2014, po otrzymaniu zaleceń GDDKiA13 
odnośnie długości badanych odcinków dróg oraz po uwzględnieniu przez Wydział 
Technologii oraz Wydział Dróg i Sieci Drogowej Oddziału stanu technicznego dróg  
i możliwości organizacji prac pomiarowych. Zakres zrealizowanych badań 
pomiarowych parametrów dróg przedstawiał się następująco:  
• W 2012 roku pomiarami w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych objęto 

640,300 km, a w zakresie równości podłużnej i głębokości kolein 647,347 km. 
Przyczynami wykonania pomiarów w mniejszym zakresie niż wymagany 
wytycznymi (tj. 2.710 km) było: 

− wykonywanie, jako priorytetowych pomiarów odbiorczych na realizowanych 
inwestycjach,  

− brak możliwości techniczno-organizacyjnych do oceny wizualnej nawierzchni, 
− zaplanowanie i wykonywanie pomiarów równości i szorstkości nowych  

oraz wyremontowanych odcinków dróg w ramach pomiarów odbiorczych  
lub na zakończenie okresu gwarancyjnego.  

• W 2013 roku pomiary w zakresie równości podłużnej i poprzecznej wykonano  
na odcinkach o łącznej długości 1.154,164 km (zamiast wymaganych wytycznymi 
1.410 km),1.044,121 km w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych (zamiast 
1.055 km) oraz 41,267 km w zakresie ugięć nawierzchni (wymagane 40 km). 
Wykonanie przez Oddział pomiarów w mniejszym zakresie wynikało  
z pominięcia odcinków dróg: poddanych zabiegom remontowym, o nawierzchni 
innej niż bitumiczna, objętych ogłoszonymi przetargami na budowę, a także  
z wykorzystania wyników badań odbiorczych dróg oddanych do użytkowania  
w 2012 r.; 

• W 2014 roku pomiary wykonano w zakresie: równości podłużnej i głębokości 
kolein – 1.385,411 km (zamiast 1.800 km), właściwości przeciwpoślizgowych – 
1.286,454 km (zamiast 1.500 km) oraz ugięć nawierzchni – 47,188 km (zamiast 
60 km). Taki poziom realizacji wytycznych spowodowany był pominięciem 
odcinków dróg poddanych w tym roku zabiegom remontowym, dróg  

                                                      
13 Departamentu Studiów (w 2012 r.) i Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami – w 2013 i 2014 r. 
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o nawierzchni innej niż bitumiczna oraz dróg, które podlegały przebudowie 
(ogłoszono w tym celu przetargi). 

Po opracowaniu wyników, GDDKiA sporządziła raporty o stanie technicznym sieci 
dróg krajowych14 z których wynikało, że w województwie warmińsko – mazurskim 
wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych dróg wynosił 0,11 na koniec 
2012 roku (przy 0,13 w skali całego kraju), 0,11 na koniec 2013 roku (0,12 w kraju)  
i wzrósł do 0,13 na koniec 2014 roku (0,13 w kraju). 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że na wzrost wskaźnika natychmiastowych potrzeb 
remontowych złożyły się następujące okoliczności: 
− w roku 2014 nie oddano do użytkowania żadnego nowego odcinka drogi,15 a 

długość i ilość remontowanych odcinków dróg była mniejsza w stosunku do lat 
poprzednich;  

− przyspieszenie procesu degradacji nawierzchni w wyniku warunków 
atmosferycznych (częste przejścia temperatury przez 0 stopni Celsjusza w 
okresie zimy oraz odnotowywane wysokie temperatury w porze letniej w latach 
2013 i 2014);  

− stały wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych (średnio w latach 2013-
2014 wyniósł 6,5%) przyczyniający się do degradacji nawierzchni;  

− zastosowanie nowoczesnych, automatycznych metod pomiaru do oceny 
spękań nawierzchni, które wykazały faktyczny stan sieci dróg. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-87, 1615-1617) 

2.2. Kierownicy Rejonów Dróg w Elblągu, Olsztynie i Ostródzie wypełniali obowiązek 
przeprowadzania okresowych kontroli oraz przeglądów dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich, wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane 16. W II lub III kwartale każdego roku 
przeprowadzono kontrole wszystkich odcinków tj. 524,12 km dróg krajowych 
będących w zarządzie tych Rejonów17 oraz przeprowadzano kontrole obiektów 
mostowych (w tym przejść podziemnych).  

W latach 2012 – 2014 przeprowadzono 53 kontrole okresowe odcinków dróg.  
Z zapisów w protokołach kontroli z 2014 roku wynikało m.in., że: 
− stan nawierzchni 254,71 km (48,6%) dróg był bardzo dobry lub dobry (drogi te 

były po wybudowaniu lub remoncie),  
− na odcinkach w gorszym stanie technicznym (dostatecznym lub 

niedostatecznym) na 269,41 km (51,4%) występowały miejscowo koleiny, 
nierówności, spękania podłużne i poprzeczne nawierzchni, z czego 76,97 km 
(14,7% ogółu dróg) objęto przebudową18, a na pozostałych 192,44 km 
odcinkach wykonywano na bieżąco remonty cząstkowe nawierzchni, usuwanie 
spękań i inne roboty, jako realizację zaleceń pokontrolnych.  

Informacje o usterkach na odcinkach dróg objętych gwarancjami były przekazywane 
wykonawcom tych dróg – w celu ich usunięcia. 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny stanu technicznego odcinków wybranych 
dróg19 wykazały, że w przypadku dróg o złym stanie technicznym, tj.: 
                                                      
14 Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku, Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na 
koniec 2103 r. i Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec na koniec 2014 r, opracowane przez GDDKiA, 
dostępne na stronie internetowej GDDKiA: http://www.gddkia.gov.pl/pl/998/system-oceny-stanu-nawierzchni. 
15 w 2013 – 15,785 km (obwodnica Olecka, odcinek Biskupiec-Borki Wielkie), w 2012 – 72,712 km (obwodnica Ełku, odcinek Olsztynek-
Nidzica z obwodnicą Olsztynka, odcinek Pasłęk-Miłomłyn). Zmniejszeniu uległ przyrost długości odcinków nowo wybudowanych dróg, 
oddawanych do ruchu w odniesieniu do lat 2012 i 2013.  
16 Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 ze zm. 
17 Drogi DK 7, DK 15, DK 16, DK 22, DK 51, DK 53, DK 54 i DK 58, S 7, S 22 i S 51.  
18 Odcinki DK 7 i DK 51 o długości 46,24 km (8,5%) były przekazane wykonawcom do przebudowy na drogi S 7 i S 51,  
zaś 30,73 km (5,7%) odcinka DK 7 Oddział zamierza przekazać w II kwartale 2015 r. Wykonawcom w celu przebudowy tej 
drogi na drogę S 7. 
19 Próba dróg z trzech badanych Rejonów. 
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− odcinki DK7: Miłomłyn – Ostróda (7,1 km) i Załuski – granica województwa  
(20,5 km) oraz DK51 Olsztynek – Olsztyn (18,2 km) - przekazano wykonawcom 
przebudowy tych dróg na drogi klasy S,  

− odcinek DK7 Ostróda – Olsztynek (30,7 km) – w II kwartale 2015 r. nastąpi 
przekazanie wykonawcom przebudowy tej drogi na drogę klasy S,  

− DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo (13,3 km) - wykonano remonty 
częściowe.  

W trzech analizowanych rejonach znajdowało się łącznie 251 drogowych obiektów 
inżynierskich (mosty, wiadukty i przejścia podziemne) w ciągach dróg krajowych,  
z tego 135 w Rejonie w Elblągu, 90 w Rejonie w Olsztynie i 26 w Rejonie  
w Ostródzie. Obiekty te były poddawane kontroli podstawowej (corocznie), a także 
kontroli szczegółowej (raz na pięć lat), przez co spełniono wymóg art. 62 ust. 1 pkt 1 
lit. a i b ustawy Prawo budowlane.  
Analiza wyników kontroli 28 takich obiektów (14 w rejonie Elbląg, 10 – w Rejonie  
w Olsztynie i czterech w Rejonie w Ostródzie) wykazała m.in., że: 
− przeglądy były wykonywane w zakresie wykazanym w pkt 2 instrukcji 

przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich20,  
− we wszystkich przypadkach obiekty te były dopuszczone do użytkowania  

na dotychczasowych warunkach, a zalecenia z poprzednich kontroli były 
wykonane, 

− w estakadzie o długości 228,24 m w ciągu DK22 (w km 386+646) podczas 
przeglądu w 2013 r. stwierdzono, że uszkodzona podpora została tymczasowo 
podparta, a obiekt przewidziano do remontu w latach 2015 – 2016,  

− w ośmiu z dziewięciu objętych sprawdzeniem nowych obiektach (na gwarancji)  
w Rejonie w Olsztynie stwierdzono niewielkie ubytki oraz deformacje gruntu 
skarp i stożków na skutek erozji,  

− niewielkie uszkodzenia i graffiti były usunięte w ramach bieżącego utrzymania 
obiektów mostowych (na obiektach tych pojawiały się jednak nowe graffiti).  

Jedenaście spośród dwunastu osób, które wykonywały przeglądy stanu 
technicznego posiadało wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności i należało do izby inżynierów budownictwa, a także legitymowało się 
odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi przez tę izbę. Ponadto, wszystkie pięć 
osób, które wykonywały przeglądy obiektów inżynierskich były przeszkolone  
w zakresie takich przeglądów. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na dopuszczeniu przez Oddział pracownika 
Rejonu w Elblągu do wykonywania w latach 2013-2014 przeglądów stanu 
technicznego dróg, pomimo tego, że w tym okresie nie spełniał on wymogów 
uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
gdyż nie legitymował się przynależnością do właściwej izby inżynierów 
budownictwa. Stosownie bowiem do art. 12 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 7 ustawy 
Prawo budowlane21 działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk 
technicznych m.in w zakresie sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów 
budowlanych stanowi pełnienie samodzielnej funkcji w technicznej w budownictwie, 
przy czym podstawę jej wykonywania stanowi wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,  
z określonym w nim terminem ważności.  

                                                      
20 Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. Zmiany wprowadzono zarządzeniem nr 5 z dnia 4 lutego 2011 r. 
i zarządzeniem nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011 r. (nie wykonano przeglądów rocznych w przypadkach wykonywania przeglądów 
rozszerzonych w ramach kontroli pięcioletnich).  
21 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm., zwana dalej Prawem budowlanym. 
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Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynikało, że ww. pracownik nie poinformował 
przełożonych o zawieszeniu swojego członkostwa w izbie inżynierów budownictwa. 

NIK zauważa jednak, że zgodnie z uchwałą nr 15/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z 25 maja 2005 r.22 zawieszenie takie oznacza 
zawieszenie w prawach członka izby i powoduje m.in. zakaz wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zakaz posługiwania się 
wcześniej wydanym zaświadczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 49-87, 88-159, 1605-1617, 2542-2557, 2797-2819, 2824-2827) 

2.3. Analiza dokumentacji objazdów23 dokonana na podstawie ich dzienników  
i okresowych kart drogowych dla drogi S22 (Rejon w Elblągu) oraz drogi S7 
(Rejon w Olsztynie) za luty, marzec, maj i październik roku 2013 i 2014 oraz za 
styczeń 2015 r. wykazała, m.in., że w: 

− Rejonie w Elblągu w 256 przypadkach24, a w Rejonie w Olsztynie w ośmiu 
przypadkach25 w dziennikach nie wskazano godzin objazdów dróg 
ekspresowych (odpowiednio: S22 – Rejon w Elblągu i S7 – Rejon w Olsztynie); 

− Rejonie w Elblągu w jednym dniu26 nie wykonano drugiego objazdu po godzinie 
1400; 

− Rejonie w Olsztynie w 34 przypadkach27 nie wykonano drugiego objazdu  
po godzinie 1400 (kolejne objazdy wykonano dopiero w następnej dobie),  
a w 13 innych28 drugim objazdem nie objęto całego administrowanego odcinka 
drogi S7, tj. pominięto odcinki o długościach od około 3 km (Rączki–węzeł – 
Załuski) do około 18 km (Pawłowo-węzeł – Załuski);  

− Rejonie w Olsztynie w pięciu przypadkach29 pierwszego objazdu  
nie zakończono przed godziną 1200; 

− Rejonie w Elblągu dokonanie ośmiu objazdów30, a w Rejonie w Olsztynie  
22 objazdów (z października 2014 r.) odnotowanych w dziennikach objazdów  
nie znajdowało potwierdzenia w posiadanych przez Rejony okresowych kartach 
drogowych; 

− Rejonie w Elblągu w dwóch przypadkach31 oraz w Rejonie w Olsztynie w trzech 
przypadkach32 zapisy w dziennikach dotyczące godzin rozpoczęcia  
lub zakończenia objazdów były niezgodne z danymi zawartymi w kartach 
drogowych pojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 160-317) 

Zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
nr 36 z 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów i kontroli 
dróg krajowych częstotliwość objazdów i kontroli dróg ekspresowych ustalono  
na minimum dwa razy dziennie, z czego pierwszy objazd do godziny 1200, a drugi  
po godzinie 1400. Stosownie do § 4 Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad Nr 12 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad używania pojazdów 
służbowych i pojazdów prywatnych do celów służbowych w GDDKiA podstawą 
rozliczania przejazdów pojazdami służbowymi jest okresowa lub miesięczna karta 
drogowa. 

                                                      
22 W sprawie Regulaminu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zasad i trybu zawieszenia w prawach członka oraz 
skreślania z listy członków. 
23 Dzienników objazdów i okresowych kart drogowych pojazdów. 
24 W miesiącach: luty, marzec, maj, październik 2013 r. 
25 W dniach: 10 i 30 października 2013, 5, 13-14 lutego oraz 1 i 20  października 2014 r., 13 stycznia 2015 r. 
26 18 stycznia 2015 r. 
27 W dniach: 12, 26 lutego 2013 r. oraz 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 23-28, marca 2013 r. 
28 W dniach: 8, 15, 18, 19, 22, 25, 28 lutego 2013 r. oraz 1, 5, 8, 12, 17, 20 marca 2013 r. 
29 W dniach: 7 maja 2013 r., 10 i 30 października 2013 r., 20 października 2014 r. 13 stycznia 2015 r. 
30 W dniach: 2, 17, 22 lutego, 4 i 15 maja, 25 października 2014 r., 19 i 23 stycznia 2015 r. 
31 W dniach 21 maja i 14 października 2014 r. 
32 Dwa w dniu 27 marca 2013 r. i jeden – 18 marca 2014 r. 
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Pismem z 14 stycznia 2014 r. Zastępca Dyrektora Oddziału, wydanym po kontroli 
wewnętrznej objazdów, polecił wszystkim Rejonom m.in. odnotowywanie  
w kolumnie nr 2 („Data objazdu”) dziennika objazdu daty i godzin objazdu, w celu 
umożliwienia weryfikacji częstotliwości objazdów. 

W związku z ustaleniami stanu faktycznego, opisanymi w punkcie 2.3 wystąpienia 
pokontrolnego dostrzeżono następujące nieprawidłowości: 
− nie przestrzegano, określonych wytycznymi, godzin wykonywania objazdów  

w ciągu doby (tj. pierwszy do godziny 1200  drugi po 1400) oraz ich częstotliwości 
(wykonywano jeden zamiast wymaganych dwóch), 

− nie obejmowano objazdami całej długości administrowanego odcinka drogi 
ekspresowej S7 (Rejon w Olsztynie); 

− nie odnotowywano w dziennikach objazdów godzin ich dokonania, 
− występowały niezgodności pomiędzy czasem dokonywania objazdów 

zapisanym w dziennikach, a godzinami objazdów odnotowanymi w okresowych 
kartach drogowych pojazdów. 

Z wyjaśnień Kierowników Rejonów wynikało m.in., że: 
− Rejon w Elblągu nie odnotowywał w 2013 r. w dziennikach drogi S22 godzin 

objazdów, gdyż wzór dziennika określony Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 16 lutego 2005 r.33 zawierał jedynie kolumnę „data objazdu”. 
Godziny te były odnotowywane od początku 2014 r. zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w piśmie Zastępcy Dyrektora Oddziału z 14 stycznia 2014 r.  
Niewykonanie drugiego objazdu w dniu 18 stycznia 2015 r. wynikało z awarii 
samochodu, przy czym drugi objazd w ramach dyżuru wykonano w dniu 
następnym. W odniesieniu natomiast do braku potwierdzeń dokonania objazdów 
w kartach drogowych pojazdów oraz niezgodności pomiędzy wykazanymi  
w tych dokumentach godzinami, Kierownik podał, że wynikały one z omyłek 
pracowników wypełniających karty drogowe.  

− Rejon w Olsztynie nie posiadał kart drogowych dokumentujących 22 objazdy  
z października 2014 r., ponieważ zostały zgubione przez pracownika. Natomiast 
brak zapisów godzin objazdów w dziennikach wynikał z nieuwagi pracowników, 
zaś niezgodności pomiędzy zapisami dzienników, a kartami drogowymi  
z omyłek pracowników. Niezakończenie pierwszych objazdów przed godziną 
1200 wynikało z wykonywania w trakcie objazdów również prac związanych  
z bieżącym utrzymaniu dróg oraz dokonywaniem odbiorów lub kontroli prac 
zleconych innym podmiotom.  

Z wyjaśnień p.o. Kierownika ww. rejonu wynikało ponadto, że za równoważne 
objazdom niewykonanym po godzinie 1400 uznawano objazdy dokonane  
we wczesnych godzinach rannych (230-620) dnia następnego. Jego zdaniem 
zapewniało to całodobową ocenę stanu nawierzchni i zapewniało użytkownikom 
drogi bezpieczne warunki przejazdu. Natomiast objęciem objazdem jedynie 
części administrowanego odcinka drogi S7 było również wystarczające dla 
określenia stanu nawierzchni drogi w trudnych warunkach atmosferycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 160-317) 

2.4. Oględziny czynności objazdu DK7 na odcinku administrowanym przez Rejon 
Dróg w Ostródzie wykazały m.in., że prowadzący je pracownik Rejonu, m.in. zbadał 
prawidłowość działania sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie DK7 z ul. Olsztyńską  
w Ostródzie), stwierdził przewrócenie słupa i solara znaku aktywnego U-3A  
(o sprawie poinformował Zastępcę Kierownika Rejonu w Olsztynie)34 oraz poddał 

                                                      
33 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582.). 
34 Słup w m. Świętajny, droga administrowana przez Rejon Olsztyn. 
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oględzinom uszkodzenie jezdni (spękanie podłużne o długości około 10 m) i wydał 
telefonicznie polecenie sporządzenia zlecenia naprawy uszkodzenia wykonawcy 
bieżącego utrzymania drogi. Objazd został wykonany w czasie godziny i 22 minut,  
tj. porównywalnym z innymi objazdami tego odcinka drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 676-685) 

Oddział prawidłowo wywiązywał się z zadań w zakresie kontroli stanu nawierzchni  
i drogowych obiektów inżynierskich lecz nie w pełni rzetelnie wywiązywał się  
z obowiązku wykonywania objazdów dróg ekspresowych. Dopuszczono również  
do przeprowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego dróg przez 
pracownika, który z uwagi na zawieszenie członkostwa w Izbie Inżynierów 
Budownictwa nie mógł  sprawować w tym zakresie samodzielnej funkcji 
technicznych w budownictwie. 

3. Realizacja zadań Oddziału związanych z utrzymaniem dróg krajowych  
w zakresie powierzonym innym podmiotom. 

3.1. Zarządzanie drogami z wykorzystaniem systemu „ utrzymaj standard.” 

3.1.1. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2013 – 2015 (I kwartał) Oddział 
stosował system „utrzymaj standard” na jednej drodze krajowej S22 o długości 
51 km (4 % zarządzanych dróg).  

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że wprowadzając model „utrzymaj standard” dla drogi 
S22 kierował się rekomendacją, działającego w GDDKiA, Zespołu ds. Modelu 
Zarządzania Utrzymaniem oraz opracowaniem pt. „Porównanie skutków 
finansowych dla GDDKiA modeli utrzymania dróg na przykładzie wybranego odcinka 
drogi ekspresowej”. W ww. opracowaniu zarekomendowano model „utrzymaj 
standard”, jako najbardziej korzystny m.in. z uwagi na wyniki analiz kosztów, plany 
GDDKIA dotyczące ujednolicenia standardów utrzymania bieżącego dróg oraz 
maksymalizację efektywności utrzymania dróg. Zaznaczono przy tym, że analizy 
zawarte w opracowaniu nie mogą być traktowane, jako zapewnienie osiągnięcia 
opisanych wartości ekonomicznych w przyszłości. W raporcie ww. Zespołu 
wskazano natomiast m.in., że jego zaletami są m.in. wzrost jakości utrzymania dróg 
oraz możliwość skupienia kadry zarządcy drogi na innych zadaniach niż utrzymanie 
drogi. Jako wady tego systemu wskazano natomiast wzrost kosztów utrzymania 
dróg, konieczność zarezerwowania w budżecie środków na utrzymanie dróg na 
wiele lat niezależnie od sytuacji gospodarczej oraz możliwość wykształcenia się 
monopolu lokalnego lub oligopolu firm wykonawczych.  

Utrzymanie drogi S22 w systemie „utrzymaj standard”, na podstawie wyników 
przetargu nieograniczonego, Oddział powierzył umową z 31 października 2012 r. 
wykonawcy „Skanska” S.A. w Warszawie. Umowę zawarto do dnia 1 października 
2018 r., tj. na okres 71 miesięcy. W umowie przewidziano m.in., że: 
• Łączne wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć kwoty  

24.274,82 tys. zł i będzie ono płatne w formie miesięcznego ryczałtu w kwotach 
określonych ofertą wykonawcy35 (tj. od 253,11 tys. zł miesięcznie w roku 2013  
do 445,47 tys. zł miesięcznie w roku 2012), na podstawie miesięcznych faktur. 

• Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych 
na podstawie podpisanego przez strony protokołu kontroli jakości.  

• Wykonawcę zobowiązano m.in. do: 
− wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy w sposób 

zapewniający dotrzymanie obowiązujących standardów utrzymania dróg, 

                                                      
35 Wg oferty wykonawcy kwota wynagrodzenia za 71 miesięcy (liczone w okresie od 31.10.2012 r. do 01.10.2018 r. ) wyniesie 
ogółem 23.829.353,98 zł brutto - w przeliczeniu średni koszt utrzymania 1 km/rok drogi S-22 wyniesie 79.020,09 zł brutto. 
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− wykonywania prac w sposób minimalizujący utrudnienia ruchu drogowego, 
− prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych prac 

oraz całodobowego pogotowia zapewniającego ciągłą gotowość 
pozwalającą wykonywać czynności w sposób natychmiastowy, 

− interesy zamawiającego zabezpieczono m.in. poprzez ustanowienie kar 
umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
z kartą kar stanowiąca załącznik do umowy36. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., że zapis umowy zobowiązujący wykonawcę  
do wykonywania prac w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu zapewnia 
zamawiającemu wpływ na czas prowadzenia prac, przy czym z uwagi na małe 
natężenie ruchu na drodze S22 nie istniała konieczność dookreślenia ram 
czasowych dla poszczególnych robót utrzymaniowych. 

Opis przedmiotu zamówienia wynikający z umowy zapewniał kompleksowość 
działań wykonawcy w zakresie utrzymania drogi S22 poprzez wskazanie, że należy  
do niego utrzymanie:  
− nawierzchni w tym zabezpieczenie powstałych ubytków,  
− wyposażenia technicznego drogi, dróg dojazdowych i obiektów inżynierskich  

(tj. m.in.: barier ochronnych, poręczy odwodnień, ogrodzeń, ekranów 
akustycznych itp.),  

− czystości jezdni i pasa drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, 
zieleni przydrożnej, skarp i nasypów, a także koryt rzek i cieków wodnych.  

Zadania w zakresie zimowego utrzymania drogi („ZUD”) (m.in. odśnieżanie  
i likwidowanie śliskości zimowej) wykonawca był zobowiązany realizować 
począwszy od sezonu zimowego 2014/2015 do końca obowiązywania umowy. 
Wykonawca był zobowiązany do sporządzenia w terminie 60 dni od podpisania 
umowy do opracowania Planu działań ratowniczych. Plan ten został sporządzony  
w grudniu 2012 r. (brak szczegółowej daty), zaś jego zatwierdzenie przez 
zamawiającego nastąpiło 13 marca 2013 r. 

Zastępca Dyrektora Oddziału podał m.in., że przedłożony przez wykonawcę Plan 
działań ratowniczych został zatwierdzony dopiero po sprawdzeniu przez 
zamawiającego i naniesieniu poprawek przez wykonawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 318-480, 617-660, 1123-1126, 1605-1617) 

3.1.2. Wykonawca usługi „utrzymaj standard” wykazał, w wymaganej przez 
zamawiającego formie, spełnienie postawionych w SIWZ wymogów: 
− posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowanie trzech zadań w zakresie 

bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz bieżącego utrzymania drogowych 
obiektów inżynierskich, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert,  

− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – przedłożył wymagane 
przez zamawiającego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, a także 
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 334-480, 696-692) 

3.1.3. Badanie rozliczenia realizacji umowy „utrzymaj standard” przeprowadzone  
na próbie dokumentów37 wykazało, że rozliczeń tych dokonywano na podstawie 
                                                      
36  W karcie zamieszczono taryfikator punktowy zróżnicowany w zależności od rodzaju czynności, której nie wykonanie  
w terminie określonym kartą (i każda kolejną jednostkę czasu) będzie skutkowało naliczeniem punktów karnych. Wysokość 
kary stanowił iloczyn kwoty 1000,00 zł i sumy punktów karnych z całego miesiąca. 
37 Rozliczenia za miesiące: luty, marzec, maj i październik 2013/2014 r. oraz styczeń 2015 r. 
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protokołów kontroli jakości podpisanych przez przedstawicieli stron umowy oraz  
(od września 2013 r.) protokołów kontroli szczegółowej i kart zleceń,  
a wprowadzonych zarządzeniem nr 41/2013 Dyrektora Oddziału z 2 września  
2013 r. W dokumentach tych wskazano m.in.: okres rozliczeniowy, zgodność  
(lub niezgodność) wykonania usług utrzymaniowych z umową i opisem przedmiotu 
zamówienia, ewentualne przekroczenia terminów wykonania prac przewidzianych  
w karcie kar oraz sposób naliczenia i wysokość kar umownych.  

3.1.4. Oddział w latach 2013 – 2015 (do 31 marca) w pięciu przypadkach naliczył 
wykonawcy usługi „utrzymaj standard” kary umowne w łącznej kwocie 34,5 tys. zł, 
m.in. z tytułu: niedotrzymania terminu: koszenia pasa drogowego, naprawy 
uszkodzonych rur odpływowych, malowania grubowarstwowego. Wynagrodzenie 
wypłacone wykonawcy zostało obniżone o ww. kwoty naliczonych kar.  

(dowód: akta kontroli str. 481-616) 

3.1.5. W okresie objętym kontrolą do Oddziału wpłynęła jedna skarga dotycząca 
stanu drogi S22. Dotyczyła ona osuwiska ziemi powstałego w wyniku robót 
odwadniających. Skargę załatwiono egzekwując od wykonawcy ww. robót 
wykonanie naprawy. 

3.1.6. Oceny standardu utrzymania drogi S22 były dokonywane przez pracowników 
Rejonu w Elblągu na podstawie procedury kontroli wprowadzonej przez Dyrektora 
Oddziału zarządzeniem nr 41/2013 z 2 września 2013 r. Rejon w Elblągu wykonywał 
czynności kontrolne zgodnie z wymogami ww. zarządzenia. Obejmowały one  
m.in.: objazdy drogi S22 i dróg dojazdowych – w tym nocne (dokumentowane  
w dziennikach objazdów, protokołach kontroli i kartach zleceń – koniecznych  
do wykonania prac, które przekazywano wykonawcy), kontrole elementów 
infrastruktury drogowej  oraz przeglądy obiektów inżynierskich  
(m.in. dokumentowane protokołami kontroli, wpisami do dzienników obiektów  
i kartami zleceń), kontrole dzienników prowadzonych przez wykonawcę usługi 
„utrzymaj standard” oraz kontrolę działań wykonawcy (m.in. zatwierdzanie 
protokołów kontroli jakości potwierdzających dotrzymanie standardu utrzymania 
drogi przez wykonawcę w ramach comiesięcznych rozliczeń wynagrodzenia 
należnego wykonawcy). 

(dowód: akta kontroli str. 609-616, 667-675, 2793-2795) 

3.1.6. Koszty poniesione przez Oddział w okresie pierwszych trzech kwartałów  
2013 r. na utrzymanie drogi S22 w systemie „utrzymaj standard” wyniosły ogółem  
2.278,0 tys. zł (44,69 tys. zł/km drogi). Dla porównania koszty utrzymania tej drogi  
w „systemie mieszanym” za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosły ogółem  
615,53 tys. zł38 (12,08 tys. zł/km drogi), tj. były niższe o 1.662,47 tys. zł (32,62 tys. 
zł/km). 

Kierownik Rejonu w Elblągu (administrujący drogą S22) podał, m.in., że zaletą 
systemu „Utrzymaj standard” jest współpraca z jednym koordynatorem, który 
odpowiada za kompleksową realizację usługi przez wykonawcę. Wskazał jednak,  
że wdrożenie systemu „utrzymaj standard” nie wpłynęło na zmniejszenie zakresu 
czynności i obowiązków zarządcy drogi. Wykonawca usługi „utrzymaj standard”  
ma możliwość samodzielnego decydowania o sposobie utrzymywania  
i wykonywania zadań, przy czym uzyskany przez niego wynik finansowy zależny jest 
od faktycznie poniesionych kosztów, co stwarza ryzyko ograniczenia zakresu 
wykonywanych przez niego robót. Zaznaczył przy tym, że rozliczenie ryczałtowe 
                                                      
38 Kwota nie obejmuje kosztów administracyjnych (tj. podatku od nieruchomości) oraz kosztów energii elektrycznej (oświetlenie 
węzłów drogowych), które nie mieszczą się również w wydatkach ponoszonych w ramach umowy „utrzymaj standard”, a także 
kosztów zimowego utrzymania drogi S22, które w ramach umowy „utrzymaj standard” z 31 października 2012 r. były 
ponoszone dopiero od sezonu zimowego 2014/2015.  
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ZUD w systemie „utrzymaj standard” nie jest adekwatne do kosztów ponoszonych 
przez wykonawcę (jak w sezonie 2014/2015 – łagodna zima), gdy model tradycyjny 
prowadzenia akcji zimowej pozwala na ponoszenie faktycznych kosztów utrzymania. 

 (dowód: akta kontroli str. 617-667) 

3.2. Utrzymanie dróg z wykorzystaniem systemu mieszanego. 

3.2.1. Drogi krajowe zarządzane przez Oddział o łącznej długości 1.248 km (96%) 
były utrzymywane w systemie mieszanym. W okresie objętym kontrolą 
obowiązywały ogółem 364 umowy dotyczące utrzymania dróg krajowych na terenie 
trzech badanych Rejonów w:  
• Elblągu, w latach 2011 – 2015 zawarto 105 umów i aneksów z różnymi 
wykonawcami, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie jego działania. 
Umowy te obowiązywały w latach 2013 – 2015, zawarto też umowy dotyczące 
remontów cząstkowych nawierzchni dróg, zimowego utrzymania dróg z terminami 
zakończenia w 2017 r.  
• Olsztynie, w latach 2011 – 2014 - 121 umów i aneksów związanych  
z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie jego działania. Umowy te obowiązywały  
w latach 2013 – 2015, zawarto też umowy dotyczące remontów cząstkowych 
nawierzchni dróg, zimowego utrzymania dróg z terminami zakończenia w 2017 r. 
• Ostródzie, w latach 2011 – 2014 zawarto 81 umów i aneksów związanych  
z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie jego działania. Umowy te obowiązywały  
w latach 2013 – 2015. Zawarto też umowy dotyczące remontów cząstkowych 
nawierzchni dróg, zimowego utrzymania dróg z terminami zakończenia w 2017 r. 

Oddział zawarł ponadto 57 umów dotyczących utrzymania dróg (tj. m.in. obsługi 
punktu informacji drogowej w Olsztynie, wykonania pomiarów ruchu, prac 
projektowych związanych z remontami). 
W umowach ujęto m.in. zakresy bieżącego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania 
obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg, zimowego utrzymanie dróg  
i chodników w ciągu dróg krajowych, interwencyjnego usuwania i utylizacji zwłok 
zwierząt, uzupełniania i naprawy znaków drogowych, barier ochronnych, utrzymanie 
porządku i czystości na parkingach i miejscach obsługi podróżnych, a także remonty 
częściowe dróg, to jest zakresów gwarantujących kompleksowe utrzymanie dróg. 
Określono w nich również normy jakościowe, wymagania i standardy przy 
wykonywaniu powierzonego zadania opisane w szczegółowej specyfikacji 
technicznej („SST”)39 oraz zobowiązano (w uzasadnionych przypadkach)  
do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 
ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 1128-1155, 1642, 2393-2400) 

3.2.2. W latach 2013 – 2015 (I kwartał) na terenie działania trzech badanych 
rejonów obowiązywało ogółem 11 umów dotyczących interwencyjnego usuwania  
i utylizacji zwłok zwierząt, które Oddział zawarł z trzema wykonawcami.  
W postępowaniach przetargowych na te usługi Zamawiający dokonał oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do 
wykonywania działalności w zakresie zbierania i transportowania zwierząt na 
podstawie oświadczeń wykonawców (10 postępowań) lub stosownego zezwolenia 
(jeden przetarg). W toku kontroli ustalono, że wszyscy wykonawcy w okresie 
objętym kontrolą posiadali aktualne decyzje powiatowych lekarzy weterynarii 
zatwierdzające działalność w zakresie zbierania, przechowywania i przekazywania 
produktów pochodzenia zwierzęcego do właściwych firm utylizacyjnych. Czas  
na usunięcie martwych zwierząt z pasa drogowego był zróżnicowany w zależności 

                                                      
39 stanowiła załącznik do SIWZ i umowy. 
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od przyjętych przez zamawiającego (Rejony Oddziału) uwarunkowań i wynosił  
w rejonie: Elbląg – do dwóch („tryb ekspres”) lub 12 godzin, Olsztyn – do trzech 
godzin, Ostróda – do czterech godzin, licząc od telefonicznego zgłoszenia.40 Dla 
porównania czas usunięcia martwych zwierząt z drogi S22 („utrzymaj standard”) 
wynosił do dwóch godzin od zgłoszenia. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że normy czasu na usuwanie martwych zwierząt z pasa 
drogowego ustalano indywidualnie, uwzględniając obszar działania Rejonu oraz 
dostępność firm świadczących usługi na danym terenie. W zależności od odległości 
siedzib potencjalnych wykonawców od dróg administrowanych przez poszczególne 
rejony, dla zachowania konkurencyjności, czas został zróżnicowany tak, aby usługa 
była możliwa do zrealizowania przez jak największą liczbę wykonawców. 

 (dowód: akta kontroli str. 693-720, 1157-1511) 

3.2.3. W trzech analizowanych Rejonach w latach 2013 – 2015, podstawowe 
zagadnienia utrzymania zieleni były zawarte w 18 umowach dotyczących bieżącego 
utrzymania dróg41. Umowy te obejmowały zadania przewidziane w „Wytycznych 
zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby GDDKiA”, 
tj. m.in. pielęgnację drzew (prześwietlenie korony), wycinkę krzaków, przycinanie 
żywopłotów, usuwanie chwastów z wysp oraz lokalne koszenie traw i chwastów  
w ciągu dróg, a także usuwanie wiatrołomów z pasa drogowego. Pielęgnacja 
młodego zadrzewienia była ujęta również w tych umowach (poza Rejonem  
w Olsztynie). Oddzielnie zlecono, nie ujęte w umowach na bieżące utrzymanie dróg 
(w 2014 r.), wykonanie:  
− wycinki drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni na drogach krajowych  

w Rejonie w Elblągu,  
− nasadzeń drzew liściastych w Rejonie w Ostródzie. 
Koszenie traw wzdłuż dróg było zlecane w każdym roku, na podstawie oddzielnych 
postępowań przetargowych. Mycie ekranów ujęto w ramach bieżącego utrzymania 
dróg jedynie w Rejonie w Elblągu nie określając rodzaju sprzętu do wykonania 
usługi. W pozostałych dwóch analizowanych Rejonach roboty takie były zlecane  
w ramach bieżącego utrzymania drróg i rozliczane według stawek godzinowych lub 
wykonywane siłami własnymi tych Rejonów. 

(dowód: akta kontroli str. 721-788, 945-946, 1512-1514) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., że umowy na bieżące utrzymanie dróg nie są 
umowami kompleksowymi i nie obejmują pełnego zakresu robót i usług zlecanych 
do wykonania w ramach zarządzania drogami przez Oddział. Zakres zamówień na 
bieżące utrzymanie dróg skierowany był do małych i średnich przedsiębiorstw  
o niewielkim potencjale kadrowym i technicznym. Asortymenty zaliczane do robót 
budowlanych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz naprawą 
barier energochłonnych wymagały bardziej wyspecjalizowanych wykonawców,  
co uzasadniało osobne udzielanie tych zamówień. Asortymenty zaliczane do usług 
jak np. koszenie traw, odbiór i utylizacja zwłok zwierząt padłych w wyniku kolizji 
drogowych skierowane były natomiast do innych kręgów wykonawców. Koszenie 
traw było zamówieniem okresowym o planowanym zakresie, wymagającym  
tzw. procedury unijnej, zaś odbiór zwłok zwierząt i ich utylizacja wymagało 
posiadania przez wykonawców stosownych uprawnień nadawanych w drodze 
decyzji. Zasadnym było zatem ich traktowanie jako odrębnych zamówień i zlecanie 
zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

(dowód: akta kontroli str. 1605-1614) 

                                                      
40 O wyborze trybu decydował pracownik zamawiającego dokonujący zgłoszenia. 
41 Postępowania wyboru wykonawców przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, w Rejonie w Elblągu i Olsztynie 
umowy były zawierane oddzielnie do obsługi dróg w każdym z trzech obwodów drogowych. 
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3.2.4. Analiza dokumentacji 35 zamówień udzielonych w zakresie bieżącego 
utrzymania dróg, utrzymania mostów i interwencyjnego usuwania i utylizacji zwłok 
zwierząt przeprowadzona podczas kontroli wykazała, że Zamawiający (Rejony  
lub Oddział) określili w SIWZ warunki, jakie powinni spełnić Wykonawcy ubiegający 
się o zlecenie realizacji poszczególnych usług. W tym zakresie określono normy 
jakościowe zamówionych usług oraz materiałów, w tym częstotliwość i zakres 
kontroli jakości robót, a także zasady sporządzania i parametry mieszanki betonowej 
oraz masy asfaltowej, zasady dokonywania napraw uszkodzonych elementów drogi. 
udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
Wskazano też wymagany sposób np. w zakresie usuwania i utylizacji martwych 
zwierząt, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym.  
W każdym przypadku Oddział dokonał wyboru wykonawców usług spełniających 
ww. warunki. 

(dowód: akta kontroli str. 693-720, 947-948, 2308-2392) 

3.2.5. Analiza rozliczenia 47 umów obowiązujących na terenie właściwości trzech 
Rejonów dotyczących bieżącego utrzymania dróg, utrzymania mostów i zimowego 
utrzymania dróg („ZUD”) za luty, marzec, maj i październik w 2013 r.  
i w 2014 r. oraz styczeń w 2015 r. wykazała, że:  
− wykonawcy wystawili 222 faktury na kwoty od 289,05 zł do 111.276,83 zł, 
− Kierownicy Rejonów nie zgłosili uwag do 219 (98,6% spośród 222 faktur),  

w trzech przypadkach (1,4%) naliczono kary umowne, w tym dwie za zwłokę  
w podstawieniu sprzętu i jedną za nieterminowe wykonanie zlecenia, 

− przy fakturach załączono odpowiednio m.in.: zestawienia zakresu i wartości 
wykonanych robót, kosztorysy powykonawcze, tabele rozliczeń robót, protokoły 
odbioru, a przy zimowym utrzymaniu dróg – zestawienia pracy sprzętu  
i zestawienia zbiorcze do faktur.  

W systemie „mieszanym” Oddział wypłacał wynagrodzenie wykonawcom umów  
na bieżące utrzymanie dróg oraz utrzymanie mostów na podstawie protokołów 
odbiorów zleconych prac porządkowych i robót. W indywidualnych zleceniach, 
kierowanych do wykonawców umów bieżącego utrzymania dróg lub mostów, Rejony 
określały zakres rzeczowy i termin wykonania robót. 
W przypadku umowy „utrzymaj standard” maksymalne terminy wykonania 
poszczególnych prac były określone w karcie kar stanowiącym załącznik  
do umowy, a rozliczenie następowało w formie miesięcznych opłat ryczałtowych 
według oferty wykonawcy, pomniejszonych o kary umowne za opóźnienie  
w wykonaniu zleconych prac42.  

(dowód: akta kontroli str. 789-944) 

3.2.6. Oddział w latach 2013 – 2015 (do 27 lutego) naliczył 68 kar umownych 
związanych z utrzymaniem dróg w trzech analizowanych rejonach dróg na ogólną 
kwotę 416,9 tys. zł. Było to: 26 kar na kwotę 212,7 tys. zł w 2013 roku, 33 kary  
na 184,4 tys. zł w 2014 r. i dziewięć kar na 19,8 tys. zł w 2015 roku. Spośród 41 kar 
na kwotę 319,4 tys. zł za usługi w Rejonie Elbląg, pięć z nich (na kwotę 34,5 tys. zł.) 
naliczono w zakresie obsługi drogi S22.  
Naliczenia kar umownych wynikały m.in. z: odstąpienia od umowy przez 
wykonawcę, niewłaściwego prowadzenia objazdów dróg, niedotrzymania terminów 
realizacji zleceń, nieterminowego podstawienia sprzętu w ramach ZUD i braku 
obsady na dyżurze punktu ZUD. Środki z kar zostały przekazane na konto 
dochodów budżetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 949-958) 

                                                      
42 Opisano w pkt 3.3. i 3.4. 
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3.2.7. Weryfikacja sposobu realizacji usług w zakresie utrzymania dróg była 
prowadzona podczas objazdów wykonywanych przez pracowników rejonów, a także 
podczas odbiorów końcowych tych usług.  
Wszystkie prace poprawkowe na odcinkach dróg nowo wybudowanych  
i wyremontowanych zostały zlecone wykonawcom do zrealizowania w ramach 
gwarancji na te roboty.  

W przeanalizowanych sześciu spośród 54 umowach na remonty dróg Oddział 
nakazał wykonawcom prowadzenie robót na podstawie opracowanych przez nich 
projektów czasowej organizacji ruchu, uzgodnionych m.in. z KWP i Oddziałem. 
Opracowana organizacja robót uwzględniała wykonywanie ich w sposób 
zapewniający optymalizację płynności ruchu i najmniejszą uciążliwość  
dla kierowców. Podczas remontów obiektów mostowych wprowadzano ruch 
wahadłowy pojazdów poruszających się po drodze. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Oddziału, z uwagi na technologię robót, ograniczony do kilku 
miesięcy w roku czas, kiedy można prowadzić roboty bitumiczne oraz konieczność 
zachowania ciągłości układania masy bitumicznej, nie można narzucić wykonawcy 
wprowadzenia przerw technologicznych w celu upłynnienia ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1518-1604, 1605-1614) 

3.3. Remonty dróg. 

3.3.1. Remonty dróg w latach 2013 – 2014 Oddział planował w oparciu o System 
Oceny Stanu Nawierzchni. W tym celu zbierał dane z Rejonów o cechach 
eksploatacyjnych nawierzchni43 i odcinkach dróg wymagających remontów. Na takiej 
postawie w 2013 r. ustalono 45 zadań remontowych (w tym 27 odcinków dróg 
zaliczonych do klasy44 D i C oraz D, a także 18 odcinków – klasy C), z których 
zrealizowano 44 zadania45. W 2014 r. Oddział wykonał remonty wszystkich  
24 zaplanowanych odcinków dróg (dziewięć klasy D+C i D oraz 15 klasy C).  

Lista remontów w 2015 r. została ustalona przy pomocy algorytmu stosowanego  
w Planie Działań na Sieci Drogowej46, z uwzględnieniem uzyskanych z Rejonów 
informacji o stanie technicznym nawierzchni (procentowym udziale parametrów dróg  
w klasie C i D dla danego odcinka) oraz natężeniu ruchu. W tabeli opracowanej  
na podstawie ww. założeń47, Oddział zebrał 54 odcinki dróg wymagające remontów. 
Dla każdego z tych odcinków, w zależności od ww. parametrów technicznych, 
przyporządkowano wartości punktowe (od 4,16 do 45,87 punktów). W lutym 2015 r. 
Oddział uzyskał potwierdzenie przydzielenia środków finansowych na remont trzech  
odcinków, którym przyznano największą liczbę punktów.48 

 (dowód: akta kontroli str. 1518-1594, 2796) 

3.3.2. Środki finansowe na zadania mostowe, w tym remonty drogowych obiektów 
inżynierskich, przyznawane były przez Departament Zarządzania Drogami  
i Mostami GDDKiA na podstawie „Programu działań na sieci drogowej w zakresie 
drogowych obiektów inżynierskich”. Program ten  został opracowany dla całego 
kraju na podstawie tzw. algorytmu eksperckiego, który uwzględniał m.in. przekazane 
przez Oddział parametry: natężenie ruchu, oceny stanu technicznego na podstawie 
przeglądów obiektów mostowych oraz przydatności do użytkowania według 

                                                      
43 Stan nawierzchni określał: stan spękań, równość podłużna, głębokość kolein, stan powierzchni oraz właściwości 
przeciwpoślizgowe.  
44 Klasy stanu nawierzchni: A – stan dobry, B – stan zadawalający, C – stan niezadawalający, D – stan zły - natychmiastowa 
potrzeba remontowa, C+D – łączne potrzeby remontowe. 
45 Nie zrealizowano naprawy skoleinowanej nawierzchni DK 63 na odc. Sumki – Grągy, w km 65+000 do 66+980, klasa C. 
46 Algorytm opracowany w Departamencie Zarządzania GDDKiA w Warszawie. 
47 Remonty dróg finansowane w 2015 roku w ramach środków budżetowych. 
48 Dotyczyło to odcinków: DK 16 w m. Samborowo – 45,87 pkt, DK 16 na odcinku  Kulesze – Skomętno – 38,57 pkt oraz DK 16 
na odcinku Bogusze – granica województwa - 36,11 pkt. 
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rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych (pięcioletnich). Program ten 
obejmował lata 2013 – 2016. W Programie ujęto 296 obiektów z terenu kraju, w tym 
21 przeznaczonych do remontu lub przebudowy z terenu Oddziału. Program był  
co roku aktualizowany zgodnie z wielkością nakładów przeznaczonych na zadania 
mostowe w budżecie GDDKiA. Według danych po aktualizacji, do końca roku 2016 
planowano zrealizowanie przez Oddział remontów pięciu obiektów mostowych,  
z których do dnia zakończenia kontroli zrealizowano remonty trzech obiektów.49 
Na rok 2015 Departament Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA nie przyznał 
Oddziałowi żadnych środków na remonty obiektów mostowych. 

W planach finansowych Oddziału po zmianach przewidziano na remonty 
nawierzchni i obiektów inżynierskich: w 2013 r. 19.651,06 tys. zł z czego 
wydatkowano 19.645,6 tys. zł, w 2014 r. 27.264,5 tys. zł – wydatkowano  
27.168,8 tys. zł. Na 2015 r. zaplanowano wydatki na remonty w łącznej kwocie 
19.784,542 tys. zł. Zmiany planów finansowych w latach 2013-2014 wynikały  
m.in. z większych potrzeb wykonania remontów (m.in. nakładki) w stosunku  
do pierwotnie otrzymanych limitów. 

(dowód: akta kontroli str. 1156, 1593-1604) 

Oddział prawidłowo wykonywał zadania związane z utrzymaniem dróg krajowych  
w zakresie w jakim powierzył je innym podmiotom. 

4. Przygotowanie i realizacja przez Oddział prac związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg krajowych oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej. 

4.1.1. W ramach przygotowań do sezonów zimowych w latach 2012/2013, 
2013/2014 i 2014/2015 w Oddziale: 
• Opracowano ogólny plan ZUD na poszczególne sezony: 3 sierpnia 2012 r.,  

24 sierpnia 2013 r. i 28 sierpnia 2014 r. 
• Ustalono plan sprzętu pozostającego w rezerwie50.  
• Opracowano zasady ZUD (październik roku 2012, 2013 i 2014) i przekazano  

w formie pisemnej Policji oraz e-mailem do mediów. 
• Prowadzono coroczne szkolenia dyżurnych obsługujących Punkt Informacji 

Drogowej. 
• Skontrolowano przygotowanie poszczególnych Rejonów do zimowego 

utrzymania dróg. Kontrole przeprowadzono w okresie: 
− od 15 października do 6 listopada 2012 roku (sezon 2012/2013),  
− od 15 października do 6 listopada 2013 roku (sezon 2013/2014), 
− od 15 do 23 października w 2014 roku (sezon 2014/2015). 

Dyrektor Oddziału, w dniach 4 grudnia 2012 r., 21 października 2013 r.  
i 27 października 2014 r. uczestniczył w posiedzeniach Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęconych m.in. 
przygotowaniu administracji i służb województwa do przeciwdziałania skutkom zimy, 
na których zaprezentowano przygotowanie Oddziału do zimy.  

Oddział nie zawarł umów z terenowym biurem IMiGW na osłonę meteorologiczną 
dróg. Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., że z uwagi na wzrost ilości 
ogólnodostępnych prognoz pogody o podobnym stopniu sprawdzalności oraz skutki 
ekonomiczne i doświadczenie Oddział odstąpił od zakupu osłony meteorologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 959-1119) 

                                                      
49 Tj.: w 2013 roku - wiadukt nad linią PKP w Mikołajkach (DK 16, w km 228+218) oraz most na rzece Węgorapie  
w Węgorzewie (DK 63,  km 13+285), w 2014 roku - most na rzece Węgorapie w m. Prynowo (DK 63,  km 11+234). 
50 GDDKiA realizowano w ramach „Rezerwy centralnej pługów wirnikowych.” Została ona ustalona przez Centralę GDDKiA,  
a informację o ilości i rodzaju sprzętu corocznie przekazywano telefonicznie do Centrali.  
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Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wykonaniu przez Oddział kontroli 
przygotowania rejonów do zimowego utrzymania dróg w sezonach 2012/2013, 
2013/2014 i 2014/2015, po terminie wyznaczonym Zarządzeniem Nr 18 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r.,  
tj. po 20 października, co w przypadku sezonu: 
− 2012/2013 – dotyczyło pięciu rejonów: Szczytno (kontrolę przeprowadzono  

22 października 2012 r.), Ostróda (23 października 2012 r.), Olsztyn  
(25 października 2012 r.), Lidzbark Warmiński (29 października 2012 r.)  
oraz Giżycko (6 listopada 2012 r.); 

− 2013/2014 – pięciu rejonów: Szczytno (22 października 2013 r.), Ostróda  
(23 października 2013 r.), Olsztyn (25 października 2013 r.), Lidzbark 
Warmińskim (29 października 2013 r.) oraz Giżycko (6 listopada 2013 r.); 

− 2014/2015 – czterech rejonów: Lidzbark Warmiński (21 października 2014 r.), 
Ostróda i Olsztyn (22 października 2014 r.), Ełk (23 października 2014 r.). 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że kontrole przygotowania do zimowego utrzymania 
dróg wynikały z jego zarządzeń i rozpoczynały się przed 20 października. Wskazał 
też, że monitorowano prognozy pogody w miesiącach październiku i listopadzie  
w latach 2012 – 2014, a te nie przewidywały wystąpienia warunków zimowych. 

NIK zwraca uwagę, że termin kontroli przygotowania do zimowego utrzymania dróg 
ustalony przez Generalnego Dyrektora jest krańcowym terminem przeprowadzenia 
takich kontroli i nie jest uzależniony od prognoz pogody w danym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 959-1123) 

4.1.2. Rejony: Elbląg, Olsztyn i Ostróda przygotowały się do sezonów zimowych 
2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 poprzez:  
− opracowanie szczegółowego planu operacyjnego ZUD (opracowano  

w październiku danego roku),  
− przygotowanie sprzętu do ZUD, przeglądy i remonty – w kwietniu i maju, 

kontrola sprzętu – do listopada (w przypadku poprawek remontów), 
− przygotowanie i kontrola sieci drogowej – do 20 października.  
− kontrola i przygotowanie składowisk materiałów ZUD – do 20 października, 
− wykorzystanie własnych stacji meteorologicznych ( stacje funkcjonują cały rok), 
− przygotowanie łączności bezprzewodowej – do 24 października (data kontroli 

przygotowania Rejonów przeprowadzonych przez Oddział), 
− ustawianie i zdejmowanie zasłon przeciwśnieżnych – do 15 listopada  

w Rejonach Elbląg i Olsztyn, w terminach 22 listopada 2012, 2013 i 2014 r. – 
Ostróda, 

− szkolenia kierowców obsługujących ZUD – do 1 października danego roku  
w Rejonach Elbląg i Ostróda, do 15 października w Olsztynie, 

− szkolenia dyżurnych obsługujących ZUD i punkty informacji drogowej –  
do 16 grudnia 2014 r.,  

− zakończenie przygotowań do sezonu zimowego, od 15 października  
do 6 listopada w 2012 roku, od 15 października do 6 listopada w 2013 roku  
i od 15 do 23 października w 2014 roku (daty kontroli przygotowania Rejonów 
przeprowadzone przez Oddział). 

(dowód: akta kontroli str. 1618-1641) 

Nieprawidłowości polegały na nie zgromadzeniu przez badane rejony środków  
do zwalczania śliskości jezdni w ilości wymaganej „Wytycznymi zimowego 
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utrzymania dróg” na dzień 20 października51, tj., co najmniej 25% planowanych  
do zużycia w danym sezonie zimowym. I tak w przypadku Rejonu w: 
− Elblągu według stanu na 20 października 2012 r. materiały uszorstniające 

zgromadzono w ilości 1,05 % masy planowanej do zużycia w sezonie 
2012/2013,  

− Olsztynie: 20 października 2012 r. zgromadzono materiały uszorstniające  
w ilości 17,97% masy planowanej do zużycia w sezonie zimowym, 
20 października 2013 r. zgromadzono chlorek sodu w ilości 20,12% masy 
planowanej do zużycia w sezonie, a materiały uszorstniające w 4,62%,  

− Ostródzie: 20 października 2012 r. zgromadzono chlorek sodu w ilości 20,01 % 
masy planowanej na ten sezon, 20 października 2013 r. stan ww. środka 
wynosił 24,37 % masy planowanej na ten sezon, a chlorku wapnia - 4,44%, 
natomiast na 20 października 2014 r. stan chlorku sodu wynosił 21,51% masy 
planowanej do zużycia w sezonie zimowym.  

Ponadto Rejon w Ostródzie według stanu na 20 października ww. latach  
nie posiadał zgromadzonych materiałów uszorstniających). 

W wyjaśnieniach: 
• Kierownik Rejonu w Elblągu podał, że zaplanowane na sezon zimowy 2012/2013 
zużycie mieszanki (5000 Mg) było zawyżone na wypadek wystąpienia trudnych 
warunków atmosferycznych, a z uwagi na wysoki stan zmagazynowania soli  
na początku sezonu nie realizowano kolejnych zamówień. Posiadany na dzień  
20 października 2012 r. stan stanowił 31,77 % faktycznego zużycia tego materiału  
w tym sezonie – 166 Mg. 

• P.o. Kierownik Rejonu w Olsztynie – podał, że stan zgromadzonych materiałów 
uszorstniających na 20 października 2012 r. nie osiągnął wymaganego minimum, 
ponieważ jego ilość została zawyżona na etapie planowania. Suma wszystkich 
zgromadzonych środków osiągnęła poziom 30,72%, co gwarantowało prawidłowe 
prowadzenie akcji ZUD. Stan zgromadzonych środków na 20 października 2013 r. 
nie osiągnął wymaganego minimum, gdyż ich ilość została zawyżona na etapie 
planowania. Magazyny Rejonu były zapełnione w 100%, a ilość zgromadzonych 
materiałów gwarantowała prawidłowe prowadzenie akcji ZUD. 
• Kierownik Rejonu w Ostródzie podał, że stan zgromadzonych środków wynikał  
z pojemności magazynów i był minimalnie mniejszy od wymaganego (25% środków 
planowanych). Statystycznie planowane zużycie było wyższe od faktycznego,  
a zgromadzona ilość gwarantowała prowadzenie akcji ZUD na terenie Rejonu. 
Materiały uszorstniające są w praktyce stosowane przy bardzo niskich 
temperaturach, co nie miało miejsca w latach 2012-2015, zaś ich długotrwałe 
magazynowanie powoduje pogorszenie parametrów chemicznych. 

(dowód:  akta kontroli str. 236-241, 1630-1650) 

Na terenie dróg administrowanych przez trzy badane rejony, w kontrolowanym 
okresie działało pięć stacji pomiarowych meteo, tj. trzy w Rejonie w Ostródzie i dwie  
w Rejonie w Elblągu). Stacje te stanowiły własność Oddziału i umożliwiały pomiary: 
temperatury powietrza i nawierzchni drogi, wilgotności powietrza, siły i kierunku 
wiatru oraz zasolenia nawierzchni drogowej. Z danych meteorologicznych z tych 
stacji korzystali dyżurni ZUD i pracownicy Rejonów, m.in. w celu podjęcia decyzji  
o wysłaniu sprzętu do zimowego utrzymania dróg.  
Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że stacje meteo lokalizowano w miejscach, które 
cechują się występowaniem specyficznych warunków mikroklimatycznych  

                                                      
51 II strefa rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 4 do Wytycznych 
ZUD).  
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(m.in. przy ciekach wodnych, wzniesieniach lub w punktach wykazujących anomalie 
pogodowe). 

(dowód:  akta kontroli str. 1605-1614, 1651-1654) 

4.1.3. W latach 2013-2014 Laboratorium Drogowe Oddziału przebadało ogółem  
116 próbek środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zwalczania 
śniegu i gołoledzi na drogach, w tym: 55 próbek soli drogowej i 61 próbek 
mieszaniny piaskowo-solnej. Badania próbek przeprowadzono pod kątem spełniania 
wymogów określonych załącznikiem nr 2 do wytycznych ZUD52 (w tym normy  
PN-86/C-84081/02). Pięćdziesiąt cztery próbki spełniały ww. wymogi. W pozostałych  
62 przypadkach o negatywnych wynikach informowano rejony i wykonawców,  
przy czym: w czterech przypadkach zażądano od wykonawcy ponownego 
wymieszania mieszanki piaskowo-solnej, w sześciu – wymiany materiału,  
a w 50 przypadkach – wynik zaakceptowano, ponieważ odstępstwo od norm  
nie miało negatywnego wpływu, na jakość materiału i jego przydatności  
dla zimowego utrzymania dróg, a w dwóch przypadkach, na podstawie umów, 
dokonano potrąceń wynagrodzenia dostawców. 

(dowód:  akta kontroli str.  1655-1662) 

4.1.4. W latach 2013-2015 (I kwartał) usługi ZUD na drogach administrowanych 
przez Rejony w Elblągu, Olsztynie i Ostródzie, były realizowane na podstawie  
29 umów, z których 13 zawarto w ww. okresie z siedmioma wykonawcami (umowy 
na usługi ZUD od sezonu zimowego 2014/2015). 

W przetargu na usługi ZUD na terenie Rejonu Ostróda, w przypadku zadania nr 2  
i nr 3, Oddział uznał za prawidłowe oferty wykonawcy („Stalzłom” Sp. z o.o.) pomimo 
tego, że jego oferty nie spełniały wymogów SIWZ w zakresie wymaganego sprzętu. 
Wykonawca w pozycjach dotyczących ciągników „o mocy, co najmniej 150 KM” 
(wymóg zamawiającego), wskazał marki i typy ciągników (odpowiednio: „New 
Holland T6030 Delta” – zadanie Nr 2 oraz „New Holland T6020” – zadanie Nr 3). 
Według specyfikacji technicznych, silniki tych ciągników osiągały moce odpowiednio 
112 KM i 117 KM, tj. niższe od wymaganej. Na podstawie dwóch umów zawartych  
z tym wykonawcą53, Oddział w sezonie zimowym 2014/201554 wypłacił ogółem 
kwotę 210,37 tys. zł za świadczone usługi. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych55 zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia. 

Dyrektor Oddziału podał m.in., że komisja przetargowa badając oferty nie powzięła 
wątpliwości, co do nieprawdziwości informacji przedstawionych przez wykonawcę. 
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
wypełnił przygotowany przez zamawiającego wykaz jednostek sprzętowych. 
Potwierdził tym samym, że sprzęt, jakim dysponuje jest zgodny z wymaganym  
i opisanym w kolumnie „wyszczególnienie-parametry”. Wykonawca przedłożył 
również zobowiązanie „podmiotu trzeciego”, w którym potwierdzono właściwą 
wymaganiom moc ciągników. Komisja przetargowa badając oferty przyjęła,  
że wykonawca to profesjonalista i rzetelny kontrahent. W przeciwnym razie jej 
członkowie musieliby badać prawdziwość każdego z dokumentów złożonych  
z ofertą. W przypadku, gdyby komisja powzięła wątpliwości, co do mocy 
zaoferowanych ciągników to wezwałaby wykonawcę do uzupełnienia dokumentu,  
a dopiero w razie nie dysponowania sprzętem odpowiadającym wymogom, 

                                                      
52 Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia 
„Wytycznych zimowego utrzymania dróg” zmienione zarządzeniem nr 48 z 16 października 2014 r.  
53 Łączną kwota maksymalnego wynagrodzenie przewidzianego umowami na zadanie Nr 2 i Nr 3 wynosiła 1.897,08 tys. zł.  
54 Wg stanu na 28 kwietnia 2015 r. 
55 Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. 
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wykonawca zostałby wykluczony z postępowania, jako niespełniający postawionych 
warunków. 

NIK zwraca uwagę, że wykonawca wybrany w ramach zamówienia na usługi ZUD 
dla zadania Nr 2 i Nr 3 (teren Rejonu w Ostródzie) w złożonej ofercie precyzyjnie 
wskazał marki i modele dwóch ciągników, którymi zamierzał realizować  
ww. zadania. Przy dochowaniu przez zamawiającego, na etapie postępowania 
przetargowego, należytej staranności, umożliwiało to zweryfikowanie spełniania 
przez wykonawcę wymogu SIWZ w zakresie minimalnej mocy silnika ww. pojazdów. 

(dowód:  akta kontroli str. 693-720, 1605-1614, 1663-1669, 1698-2130) 

4.1.5. Badanie prawidłowości rozliczania usług ZUD w sezonie zimowym 
2014/201556 wykazało, że liczba godzin pracy poszczególnych sprzętów ZUD, 
wskazana w załącznikach do faktur, była zgodna z odnotowaną przez dyżurnych  
w dziennikach pracy sprzętu. Zastosowane stawki za godzinę pracy lub dyżuru 
sprzętu były zaś zgodne z ofertami wykonawców i zawartymi umowami na usługi 
ZUD. W SIWZ i umowach na usługi ZUD przewidziano m.in., że: 
− nośniki sprzętu ZUD mają być wyposażone w GPS; 
− wykonawca ZUD powinien dostarczyć dane poprzez GPS z pracującego sprzętu 

(lokalizacja, dane z czujników podsypu i płużenia); 
− czujniki muszą być zintegrowane z osprzętem zamontowanym na pojeździe, 
− sprzęt do transmisji wraz z czujnikami musi być kompatybilny z obowiązującym 

w GDDKiA systemem lokalizacji pojazdów; 
− przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać sprawdzenia sterownika 

GPS. 

Stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością godzin pracy pojazdów (m.in. pługów-
solarek) wskazaną w dziennikach dyżurów, a danymi dotyczącymi ich pracy 
(płużenie/posypywanie) zawartymi w raportach z systemu monitorowania pracy 
sprzętu („WASKO”), przy czym najmniejsze rozbieżności wystąpiły w Rejonie Elbląg. 
Ogółem wg zbadanych dzienników dyżurów57 pojazdy pracowały 436,3 godziny,  
a według raportów z systemu monitorowania (płużenie/sypanie) – 300,9 godzin,  
przy czym system ten odnotował pracę silników tych pojazdów w łącznej liczbie 
580,6 godzin i przejechanie 13.626 km. W poszczególnych rejonach skrajne 
rozbieżności przedstawiały się następująco: 
• Rejon Olsztyn: 

− 7,25 godziny odnotowano w dziennikach dla pługo-solarki Mercedes (w zadaniu 
4), podczas gdy według systemu: sprzęt ten nie pracował (w zakresie płużenia 
lub posypywania), odnotowany czas pracy silnika wynosił natomiast 33,7godziny 
a pojazd przejechał 478 km, 

− 5,92 godziny pracował wg dziennika pług Mercedes (zadanie 3), a według 
systemu: czas pracy (płużenie/sypanie) wynosił 0,1 godziny, czas pracy silnika – 
25,63, a przejechany dystans – 364 km. 

• Rejon Ostróda: 
− 12,33 godziny pracowała wg dziennika pługo-solarka Mercedes (zadanie 4) 

podczas, gdy wg ww. systemu monitoringu sprzęt ten nie pracował,  
− 10,34 godziny pracowała wg dziennika pługo-solarka Man (zadanie 3),  

gdy ww. system monitoringu: sprzęt ten nie pracował (płużenie/posypywanie), 
przy czym łączny czas pracy silnika wynosił 13,12 godziny, a przejechany 
dystans 276 km,  

                                                      
56 Przeprowadzone na próbie sześciu faktur wykonawców usług ZUD za okres od 1 do 15 lutego 2015 r. – po dwa zadania  
z każdego spośród trzech rejonów objętych kontrolą. 
57 W ramach ww. próby. 
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• Elbląg: 
− 5,75 godziny pracowała wg dziennika pługo-solarka-ciągnik (zadanie 2),  

a wg ww. systemu: sprzęt ten nie pracował (płużenie/posypywanie), przy czym 
łączny czas pracy silnika wynosił 12,26 godzin, zaś przejechany dystans 
wyniósł 173 kilometry, 

− 7,91 godziny pracowała wg dziennika pługo-solarka Iveco (zadanie 2),  
gdy wg ww. systemu: sprzęt ten pracował (płużenie/sypanie) 22,53 godziny, 
czas pracy silnika wyniósł 11,96 godziny, a przejechany dystans 304 km. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 umów na usługi ZUD rozliczenie prac ZUD powinno 
następować na podstawie zapisów dzienników dyżurów po weryfikacji raportów  
i wydruków z systemu monitorowania pracy sprzętu. 

Według wyjaśnień: 
• P.o. Kierownika Rejonu w Olsztynie system monitorowania pracy sprzętu 

„WASKO” ulegał często zawieszeniu. Przy rozliczaniu usług ZUD uwzględniano 
zapisy dzienników pracy sprzętu ponieważ były bardziej wiarygodne. 
Dokonywano ich weryfikacji na bieżąco z uwzględnieniem systemu GPS. Zapisy 
w dziennikach były dokonywane na bieżąco przez dyżurnych ZUD. Czas pracy 
sprzętu był przy tym odnotowywany od momentu dojazdu sprzętu do punktu,  
w którym miał on  rozpocząć pracę. Rejon w Olsztynie informował przełożonych 
w Oddziale (Wydział Dróg i Sieci Drogowej) oraz operatora „WASKO”  
o nie działającym systemie GPS. Stwierdzone awarie systemu dotyczyły 
głównie samochodów pługo-solarek i były odnotowywane przez dyżurnych ZUD 
w dziennikach pracy sprzętu (32 przypadki w sezonie 2014/2015), a następnie 
zgłaszane do firmy „WASKO”; 

• Kierownika Rejonu w Ostródzie – system ten był głównie używany  
do wspomagania pracy dyżurnego podczas prowadzenia akcji ZUD. Zapisy  
w dziennikach pracy sprzętu dokonywane były przez dyżurnych ZUD  
i weryfikowane przez wspomagających ich dyżurnych objazdowych, 
kontrolujących wyrywkowo zgodność pracy sprzętu z wydanymi poleceniami. 
Rozbieżności pomiędzy zapisami w dziennikach a zapisami systemu 
monitorowania (raporty) wynikają m.in. z użytkowania nośników sprzętu również 
poza pracą w ramach ZUD oraz awarii czujników w pojazdach z uwagi  
na działanie agresywnego środowiska (sól, solanka). Pracownicy Rejonu 
wiedzieli o istniejących rozbieżnościach jednak nie informowali o tym 
przełożonych w Oddziale oraz wykonawcy usługi monitorowania pojazdów. 
Awarie czujników nie były ewidencjonowane lecz zgłaszane przez dyżurnych 
ZUD operatorom sprzętu i w miarę możliwości usuwane na bieżąco; 

• Kierownika Rejonu w Elblągu – system monitorowania używany był głównie  
do wspomagania pracy dyżurnego podczas prowadzenia akcji ZUD i służył  
do oceny czy operatorzy sprzętu wykonują pracę zgodnie z poleceniami 
dyżurnego. Rozbieżności pomiędzy zapisami dziennika pracy sprzętu 
a zapisami w systemie monitorowania wynikają z: używania pojazdów – 
nośników sprzętu również poza pracą ZUD, awarii czujników, wliczania  
do godzin pracy ZUD czasu załadunku. System monitoringu był wykorzystywany  
w przypadkach spornych, przy czym dane z raportów nie były bezpośrednio 
wykorzystywane do rozliczania wykonawców ZUD. O rozbieżnościach 
informowano firmę WASKO i Oddział w Olsztynie. Z wyjaśnień wynikało 
ponadto że Rejon nie ewidencjonował przypadków awarii czujników. 

Dyrektor Oddziału podał, że w każdym sezonie Wydział Dróg i Sieci Drogowej 
zbierał uwagi dotyczące systemu monitorowania pojazdów. W sezonach 
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2013/2014 oraz 2014/2015 uwagi zgłosiły Rejony w: Elblągu, Ełku, Giżycku, 
Olsztynie, Ostródzie, Lidzbarku Warmińskim i Szczytnie. Uwagi te były zbiorczo 
przekazywane do dostawcy usługi – firmy „Wasko”. 

(dowód: akta kontroli str. 236-241, 1605-1614, 1643-1650, 2131-2195) 

4.1.6. W toku kontroli dokonano oględzin zimowego utrzymania dróg 
przeprowadzonych58 w czasie trwania opadów śniegu i bezpośrednio po ich ustaniu, 
na drogach: 
− DK 16, tj. dwóch odcinkach administrowanych przez Rejon w Olsztynie i jednym 

administrowanym przez Rejon w Ostródzie,  
− DK7 – na odcinku administrowanym przez Rejon w Ostródzie 
− DK51 i S51 – na odcinkach administrowanych przez Rejon w Olsztynie. 
W ich wyniku ustalono że drogi były przejezdne a ich nawierzchnia czarna i mokra. 
Śnieg w postaci błota pośniegowego zalegał miejscowo na utwardzonych 
poboczach. Wzdłuż dróg, na odcinkach narażonych na zawiewanie, zamocowane 
były siatki przeciwśnieżne.  

Oględzinami objęto również magazyny w Elblągu i Wierznie Wielkim (Rejon  
w Elblągu), Olsztynie i Ostródzie. W magazynach tych znajdowały się zapasy soli 
drogowej i chlorku wapnia oraz urządzenia do wytwarzania solanki. 

(dowód: akta kontroli str. 2196-2212) 

4.2. Usługi ZUD na terenie Rejonów w: Elblągu, Olsztynie i Ostródzie w sezonie 
zimowym 2014/2015 były realizowane w ramach 13 zadań (umów)  
z wykorzystaniem: 100 pługów, 49 solarek, sześciu piaskarek, pięciu 
piaskarek/solarek do mieszanki, ośmiu równiarek, 17 ładowarek (w tym  
do pryzmowania soli), dwóch spycharek, 20 ciągników oraz 86 samochodów 
ciężarowych (w tym do osprzętu oraz samochodów samowyładowczych). 

Pojazdy wykonawców ww. usług ZUD poddano oględzinom (Rejon w Ostródzie) 
oraz analizie pod kątem spełniania przez nie wymogów SIWZ i ofert oraz możliwości 
wykonywania nimi zadań ZUD na drogach zarządzanych przez Oddział. 

Oględziny sprzętu ZUD, przeprowadzone 6 marca 2015 r. w Rejonie Dróg  
w Ostródzie przez kontrolerów NIK przy udziale specjalisty wykazały m.in.:  
że osprzęt poddany oględzinom do obsługi ZUD zadania 1, 2 i 3 tj. pługi i solarki, 
które znajdowały się w Obwodzie Drogowym lub na bazie Wykonawcy, posiadały 
niezbędną Dokumentację Techniczno-Ruchową, a parametry techniczne osprzętu 
były zgodne z wymaganiami Zamawiającego, za wyjątkiem: 
− samochodu Mercedes o numerze rejestracyjnym CBR 36XU, którego 

dopuszczalna ładowność wynosi 9,71 Mg (według dowodu rejestracyjnego),  
a Zamawiający wymagał ładowności powyżej 10 Mg (zadanie Nr 2),  

− ciągnika New Holland T6030 Delta (numer rejestracyjny CBR 29SW), o mocy 
117 KM, przy wymaganiach Zamawiającego ciągnika o mocy co najmniej  
150 KM (w zadaniu Nr 2); 

− ciągnika Belarus 952.4 (numer rejestracyjny NOS 60WR) o mocy 95 KM,  
gdy Zamawiający wymagał mocy co najmniej 150 KM (zadanie Nr 3),  

− pługu ciężkiego o zmiennej geometrii z lemieszem stalowym, podczas oględzin  
stwierdzono, że w pługu znajdował się lemiesz gumowy (w zadaniu Nr 3). 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieegzekwowaniu od wykonawców 
realizowania usług ZUD, w sezonie zimowym 2014/2015, sprzętem spełniającym 
wymogi postawione w SIWZ i złożonych ofertach. Spośród 20 ciągników 

                                                      
58 4 marca 2015 r. - jedyny dzień podczas kontroli, w którym wystąpiły opady śniegu wymagające interwencji służb zimowego 
utrzymania dróg. 
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wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadań ZUD na terenie Rejonów  
w Elblągu, Olsztynie i Ostródzie dziewięć59 nie spełniało określonych SIWZ 
wymogów zamawiającego w zakresie minimalnej mocy silników, i tak: 

− trzy ciągniki wykonawców posiadały silniki o mocy od 46 KM do 85 KM,  
tj. poniżej wymaganej przez Zamawiającego minimalnej mocy 100 KM  
w Rejonie w Elblągu (w zadaniach Nr 1-3),  

− dwa ciągniki posiadały silniki o mocy od 76 KM do 82 KM, tj. poniżej 
wymaganej mocy 100 KM w Rejonie w Olsztynie (w zadaniu Nr 3), 

− cztery ciągniki posiadały silniki o mocy od 85 KM do 140 KM przy wymaganej 
minimum 150 KM (w Ostródzie, zadania Nr 1-4), ponadto jeden samochód 
ciężarowy posiadał dopuszczalną ładowność 9,71 Mg zamiast wymaganej 
powyżej 10 Mg (w Ostródzie – zadanie Nr 2). 

Z wyjaśnień: 
• Kierownika Rejonu w Elblągu wynikało, że minimalną moc silnika ciągników 

określono w oparciu o doświadczenia z poprzednich sezonów zimowych. Prace  
W sezonie zimowym 2014/2015 pracował tylko jeden z ciągników. Prace przy 
użyciu tego pojazdu wykonano poprawnie i nie wzbudziło wątpliwości, że moc 
silnika była zbyt niska. 

• P.o. Kierownika Rejonu w Olsztynie wynikało, że wymóg minimalnej mocy 
silnika ciągników (co najmniej 100 KM) został określony w oparciu  
o doświadczenia z poprzednich sezonów zimowych, w których sprzęt  
o ww. mocy spełnił oczekiwania Rejonu przy realizacji ZUD. Pracownicy Rejonu  
w Olsztynie nie weryfikowali zgodności parametrów ciągników, którymi 
wykonywano usługi ZUD z ofertami, gdyż opierali się na zawartych w nich 
oświadczeniach wykonawców, że pojazdy te spełniają wymagania SIWZ; 

• Kierownika Rejonu w Ostródzie wynikało, że minimalną moc silników  
w ciągnikach (150 KM) określono na podstawie doświadczeń z lat 2011-2014,  
w których sprzęt o takiej mocy spełnił oczekiwania Rejonu. W trakcie sezonu 
zimowego 2014/2015 ciągniki wykonawców nie pracowały w ramach ZUD, 
dlatego też nie było potrzeby weryfikacji ich zgodności z wymogami 
Zamawiającego. Samochód o niższej niż wymagana SIWZ ładowności został 
natomiast dopuszczony do realizacji usługi ze względu na to, że masa 
kompletnego zestawu ZUD (załadowana solarka i pług wynosząca 8,6 Mg) 
mieściła się w dopuszczalnej ładowności tego pojazdu(9,7 Mg). W wyniku 
oględzin NIK wykonawca podstawił wymagany pług z lemieszem gumowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 190-194, 2176-2189, 2213-2230, 2401-2437) 

Oddział nie skorzystał z możliwości zapewnienia kontroli Inspekcji Transportu 
Drogowego60 ("ITD”) nad spełnieniem przez niektórych wykonawców usług ZUD 
wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów61, tj. nośników pługów, w 
zakresie dopuszczenia ich do ruchu na drogach publicznych. Kontrola NIK 
wykazała, że dwanaście pojazdów (ciągniki i samochody ciężarowe), wykonujących 
usługi ZUD w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie działania Rejonów w 
Olsztynie, Ostródzie i Elblągu (tj. 11,3 % pojazdów zaoferowanych do realizacji 
usług ZUD) nie posiadało aktualnych okresowych badań technicznych w trakcie 

                                                      
59 Przedstawionych zamawiającemu przez wykonawców do realizacji usług ZUD. 
60 Załącznik do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne robót zimowego utrzymania dróg - Pkt 3.3.1. „Nośniki pługów”.  
61 Stosownie do art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym urządzenia i wyposażenie pojazdu, 
w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, 
powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Zgodnie z art. 81 ust. 5 tej ustawy okresowe 
badania techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie. 
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sezonu zimowego. Dziesięć z nich, pomimo braku aktualnych badań, świadczyło 
usługi ZUD na rzecz Oddziału. Ogółem sprzęt ten przepracował 1,216,82 godzin62. 

W umowach z wykonawcami usług ZUD nie zastrzeżono prawa do bezpośredniego 
przeprowadzania przez zamawiającego kontroli stanu technicznego pojazdów.  
W SIWZ (stanowiących załączniki do umów na usługi ZUD w sezonie zimowym 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 dla Rejonów w Olsztynie i Ostródzie) określono 
natomiast, że Zamawiający przewiduje możliwość dokonania kontroli sprawności 
stanu technicznego nośników pługów przy udziale ITD. Zapisu takiego  
nie zamieszczono natomiast w umowach dla Rejonu w Elblągu. Wskazano w nich, 
że nośnikami pługów mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne w pełni 
sprawne i w dobrym stanie technicznym63. 

Z wyjaśnień Kierowników Rejonu w Elblągu i Ostródzie, wynikało, że nie zwrócono 
się do ITD o przeprowadzenie kontroli, gdyż stan techniczny pojazdów 
wykonujących usługi ZUD nie budził zastrzeżeń. Pełniący obowiązki Kierownika 
Rejonu w Olsztynie wskazał, że nie przeprowadzano kontroli z udziałem ITD, gdyż 
sprzęt stanowił własność wykonawcy, który odpowiadał za jego stan techniczny.  

Z wyjaśnień ww. Kierowników wynikało ponadto, że od wykonawców usług ZUD nie 
żądano przedstawienia dowodów rejestracyjnych pojazdów w celu ustalenia 
ważności przeglądów technicznych z uwagi na brak w SIWZ zapisów 
uprawniających do takiego działania. 

W toku kontroli NIK, kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykonujących 
usługi ZUD zostały jednak przedłożone kontrolerom przez pracowników ww. 
rejonów. Ponadto Zastępca Dyrektora Oddziału podał, że w sezonie zimowym 
2013/2014 ITD przeprowadziła kontrole sprzętu ZUD w Rejonach: w Ełku, Ostródzie  
i Szczytnie, przy czym nie stwierdzono wówczas poważnych uchybień w stanie 
technicznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 1698-2097, 2169-2195, 2213-2230, 2438, ) 
 

4.3. Według opinii biegłego powołanego podczas kontroli do oceny sprzętu ZUD  
w trzech analizowanych Rejonach: 
− do wykonania zadania polegającego na odśnieżaniu dróg, Rejon Ostróda 

potrzebował 10 pługów mając do dyspozycji 2664, Rejon Elbląg – 14 pługów 
mając 22 pługi65 a Rejon Olsztyn potrzebował 18 pługów mając do dyspozycji  
27 pługów66,  

− błędnym byłoby stwierdzenie, że liczba sprzętu przekracza potrzeby 
Zamawiającego z uwagi na fakt nieprzewidywalności warunków atmosferycznych 
oraz wynikających z nich działań z zakresu ZUD często wymagających 
zaangażowania większej liczby sprzętu niż odśnieżanie, które poddano analizie,  

− wymagania Zamawiającego wobec wyposażenia solarek są zgodne  
z Wytycznymi ZUD,  

− dodatkowe wymagania dotyczące wysięgu oraz pojemności łyżek ładowarki 
wynikają z potrzeb Zamawiającego i należy uznać, że są optymalne  
i uzasadnione,  

− Zamawiający, stawiając wymagania dla ładowności nośników na poziomie 
powyżej 10 Mg lub 14 Mg, dostosował je optymalnie do osprzętu, którego ciężar 
wraz z ładunkiem mieści się w przedziale 8-11Mg,  

                                                      
62 Usługi na drogach krajowych administrowanych przez Rejony w Olsztynie i Elblągu. 
63 Załącznik do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne robót zimowego utrzymania dróg - Pkt 3.3.1. „Nośniki pługów”. 
64 W analizie pominięto wiele czynników mogących wystąpić podczas prac (możliwość zablokowania trasy przez inne pojazdy, 
konieczność usunięcia śliskości zimowej itp.), które mogłyby wpłynąć na średnią prędkość zespołu pojazdów. Jednakże  
w celu uzyskania porównywalności dla wszystkich badanych jednostek konieczny jest dobór zbliżonych do siebie parametrów. 
65 Jak w przypisie 54. 
66 Jak w przypisie 54. 
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− stawianie wymagań w zakresie mocy silnika ciągnika rolniczego na poziomie  
150 KM nie znajduje uzasadnienia (ciągnik taki jest sprzętem do prac w trudnych 
warunkach terenowych, rzadziej występującym na rynku),  

− wymagania stawiane przez Zamawiającego są zasadne i optymalne z punktu 
widzenia zapewnienia zimowego utrzymania dróg (w zakresie odśnieżania)67  
w odniesieniu do obowiązujących standardów i racjonalności ponoszonych 
kosztów,  

− Zamawiający stawiając powyższe wymaganie dostosowuje rozwiązania 
sprzętowe do swoich potrzeb, co należy uznać za właściwe i optymalne,  

− wymagania stawiane przez Zamawiającego (dotyczące Rejonu w Olsztynie)   
i poddane analizie nie mają negatywnego wpływu na koszt otrzymanej usługi,  
a wszystkie wymogi poza mocy silnika ciągnika (minimum 100 KM) były 
optymalne, zapewniające prawidłowe wykonanie zadań objętych zamówieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 2213-2307) 

4.4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej68 w trzech objętych kontrolą Rejonach 
w latach 2013-2015 (I kwartał): wykonano przeglądy zadrzewienia w celu ustalenia 
drzew zagrażających bezpieczeństwu i wymagających zabiegów pielęgnacyjnych.  
W terminie do 15 listopada, sporządzano plany utrzymania zieleni na rok następny, 
oraz uzyskiwano decyzje zezwalające na wycinkę drzew. Prace pielęgnacyjne 
prowadzono pod nadzorem zarządcy drogi.  

(dowód: akta kontroli str. 721-788, 1512-1514) 

4.5.1. Analiza skarg dotyczących niewłaściwego utrzymania stanu sieci dróg 
krajowych wykazała, że w badanym okresie do Oddziału wpłynęło pięć skarg, w tym 
cztery w 2013 roku i jedna w 2014 roku. Skargi te dotyczyły zabrudzenia elewacji 
budynku przy drodze przez pługo-solarkę podczas odśnieżania DK16, uszkodzenia 
drzew ozdobnych przy wycince drzew w pasie DK63, skoszenia prywatnego 
żywopłotu przy DK58, powstania osuwiska ziemi przy pracach odwodnieniowych 
przy S22 oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkownikom DK15 przez suche 
drzewa. Skargi te załatwiono poprzez polecenie wykonawcy robót przeszkolenia 
kierowców i operatorów ZUD, w trzech przypadkach przekazanie sprawy 
wykonawcom robót, którzy zgodnie z zawartymi z Oddziałem umowami byli 
zobowiązani do naprawy szkód. Suche drzewa wycięto. W wyniku tych działań 
skarżący nie ponowili zgłoszeń oraz nie wnieśli roszczeń do Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 669) 

4.5.2. W toku oględzin objazdu odcinka DK7 oraz oględzin stanu technicznego 
wybranych dróg stwierdzono, że:  
− na poboczu drogi znajdowały się fragmenty bębna hamulcowego i opony 

samochodu ciężarowego, które pracownicy Rejonu usunęli w trakcie oględzin, 
− występowały miejscowe uszkodzenia siatek przeciwśnieżnych, spękania 

podłużne jezdni, uszkodzenie słupa i solara znaku aktywnego, zabrudzenia 
słupków hektometrowych, ekranów akustycznych, graffiti na podporach 
obiektów mostowych – w trakcie oględzin pracownik Rejonu wystawił 
właściwym wykonawcom zlecenia usunięcia tych uszkodzeń i wykonania prac 
porządkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2558-2601) 

                                                      
67 W analizie pominięto wiele czynników mogących wystąpić podczas prac (możliwość zablokowania trasy przez inne pojazdy, 
konieczność usunięcia śliskości zimowej, itp.), które mogłyby wpłynąć na średnią prędkość zespołu pojazdów. 
68 Procedury wprowadzone zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora GDDKiA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad: „Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.” 
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4.5.3. Według informacji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie69 zdarzenia 
drogowe, na drogach krajowych administrowanych przez Oddział, spowodowane 
niewłaściwym stanem technicznym dróg obejmowały ogółem 129 kolizji oraz jeden 
wypadek, wskutek którego dwie osoby zostały ranne.  
W kwestii nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg krajowych, a zagrażających 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym bądź utrudniających ruch, KWP wskazała, że: 
− 26 czerwca 2014 r. KPP w Elblągu poinformowało GDDKiA o sporze 

kompetencyjnym dot. podjęcia decyzji o wznowieniu ruchu po wycieku oleju 
napędowego na jezdnię (przedstawiciel GDDKiA długo nie chciał podjąć takiej 
decyzji);  

− w ramach wiosennej lustracji oznakowania dróg w 2014 r. KPP w Nidzicy 
przekazała na piśmie zawiadomienie o koleinach na DK 7 w km 207,9 – 208,1,  

− 11 grudnia 2013 r. KPP w Ełku poinformowała GDDKiA o zablokowaniu DK16 
na odcinku Ełk – Wysokie po oblodzeniu drogi (oblodzenie usunięto po kilku 
godzinach); 

− 25 lipca 2014 r. KPP w Mrągowie poinformowała GDDKiA Rejon w Giżycku  
o nadmiernej śliskości jezdni DK 59 po opadach deszczu w m. Muntowo i Zalec.  

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przekazała NIK 
informacje o udziale w usuwaniu skutków 283 zdarzeń na drogach krajowych70. 
Podstawowymi przyczynami zgłoszeń i do Straży były: lokalna śliskość ze względu 
na zanieczyszczenie jezdni substancjami ropopochodnymi po kolizjach i wypadkach 
na drodze, konieczność uprzątnięcia elementów karoserii po wypadkach, pożarach 
samochodów po wypadku, pochylonych drzewach nad jezdnią, wypadkach 
drogowych, uszkodzeniach elementów bezpieczeństwa na drodze (sygnalizacji, 
barierek), uszkodzeniach studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustów 
drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 2602-2640)  

Oddział, w zbadanym zakresie, był przygotowany do realizacji zadań związanych  
z zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej. Realizując 
zadania w tym zakresie nie ustrzegł się jednak nieprawidłowości, które polegały na 
nieterminowym przeprowadzeniu kontroli przygotowania rejonów do ZUD,  
nie zgromadzeniu wymaganych wytycznymi zapasów środków zwalczania śliskości, 
nierzetelnej weryfikacji ofert wykonawcy usług ZUD. Natomiast od wykonawców 
usług ZUD nie wyegzekwował, by realizowali je sprzętem wymaganym SIWZ  
i zadeklarowanym w złożonych ofertach. 

5. Sprawowanie przez Oddział nadzoru nad realizacją zadań utrzymaniowo-
remontowych sieci dróg krajowych.  

5.1. Oddział sprawował nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległe rejony 
poprzez kontrolę stanu utrzymania sieci drogowej. W okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do 3 lutego 2015 r. przeprowadzono ogółem 83 kontrole utrzymania sieci drogowej, 
z tego 24 w sezonach zimowych. Kontrole te przeprowadzali m.in.: Zastępca 
Dyrektora Oddziału ds. zarzadzania Drogami i Mostami, Naczelnik Wydziału Dróg  
i Sieci Drogowej oraz pracownicy Wydziału Dróg i Sieci Drogowej. Kontrole te 
obejmowały ocenę bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni, poboczy, pasów 
dzielących jezdnie, a także oznakowania poziomego i pionowego.  
W okresach zimowych kontrolowano także stan utrzymania nawierzchni, pracę 
sprzętu ZUD oraz ustawienie siatek przeciwśnieżnych. Ustalenia kontroli dotyczące 

                                                      
69 Za okres od 1 stycznia 2013 r. do lutego 2015 r. 
70 W latach 2013 – 2015 (do 31 stycznia).  
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np. uszkodzeń: słupków szlakowych, wykruszeń, spękań i skoleinowania 
nawierzchni jezdni i rozmycia poboczy przekazano do poszczególnych Rejonów. 

(dowód: akta kontroli str. 2641-2651) 

5.2. Procedury dotyczące zadań i obowiązków z zakresu utrzymania dróg w razie 
nadzwyczajnych zdarzeń zostały opracowane w Oddziale w ramach: 

• Planu zarzadzania kryzysowego z 26 listopada 2014 r., w którym określono: 
− analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń i ich klasyfikację, 
− organizację i system monitorowania zagrożeń mogących wystąpić na sieci 

dróg oraz szczegółowe procedury reagowania, 
− zasady współpracy z innymi służbami m.in. w przypadkach powodzi, 

anomalii pogodowych, katastrof w ruchu drogowym, katastrof budowlanych, 
protestów społecznych, a także w przypadkach wprowadzania ograniczeń 
lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, 
wyznaczania objazdów oraz informowania użytkowników dróg o zaistniałych 
zdarzeniach71; w ramach tej współpracy do zadań Oddziału należało m.in.: 
pozyskanie informacji o zdarzeniu kryzysowym, podjęcie przez grupy 
patrolowe i obwody drogowe właściwego Rejonu działań zapewniających 
przejezdność, a także pomocnicze włączenie się w akcje prowadzone przez 
Policję i Straż Pożarną. 

• Zarządzenia Dyrektora Oddziału nr 3/2014 z 3 marca 2014 r. w sprawie 
przygotowania Oddziału do realizacji zadań zarzadzania kryzysowego, w którym 
określono m.in.: podział zadań i odpowiedzialności w ramach komórek 
organizacyjnych Oddziału, struktury kierowania zarzadzaniem kryzysowym  
oraz dokumenty obowiązujące w systemie monitorowania sytuacji i reagowania 
na zaistniałe utrudnienia lub zagrożenia na sieci dróg krajowych zarządzanych 
przez Oddział. 

• Plan działań ratowniczych dla drogi ekspresowej S22 z grudnia 2012 r.,  
w którym określono m.in.: zasady alarmowania jednostek ratowniczych  
oraz organizacji i dowodzenia akcjami ratowniczymi, przyporządkowanie sił i 
środków jednostek ratowniczych zabezpieczających operacyjnie drogę, środki 
techniczne oraz wyposażenie obwodu drogowego w sprzęt do usuwania 
skutków wypadków oraz do oznakowania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 
Plan przewidywał także zasady współpracy z Policja, Strażą Pożarną  
i Zespołem Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 2652-2776) 

5.3. W okresie od 1 stycznia 2013 r. 30 stycznia 2015 r. liczba kamer 
monitorujących uległa zmniejszeniu z 23 (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.)  
do 19 (wg stanu na 30 stycznia 2015 r.). Ich liczba i rozmieszczenie przedstawiały 
się następująco: 
− według stanu na 1 stycznia 2013 – 23 kamery monitorujące rozmieszczono  

na odcinkach sześciu dróg krajowych (S22/DK22, S7/DK7, S51/DK51, DK15, 
DK 16, DK 65 – w liczbie od jednej na DK15 do 12 – S22/DK22), o łącznej 
długości dróg około 738 km, przy czym szacunkowa łączna długość odcinków 
objętych obrazem z kamer wynosiła około 4,0 km, 

− według stanu na 31 grudnia 2014 r. i 30 stycznia 2015 r. – 19 kamer  
na odcinkach sześciu dróg krajowych (S22/DK22, S7/DK7, S51/DK51, DK15,  
DK 16, DK 65 – w liczbie od jednej np. DK15 do 12 – S22/DK22) o łącznej 
długości około dróg 738 km, przy czym szacunkową łączna długość odcinków 
objętych obrazem z kamer wynosiła około 3 km. 

                                                      
71 Objęte tzw. Modułem zadaniowym nr 5. 
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Cztery kamery na drogach S7/7, DK16 i DK51 zostały zdemontowane  
lub zdezaktywowane. Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że zmniejszenie liczby czynnych 
kamer wynikało z zakończenia obowiązywania umowy na dostarczanie obrazu  
z kamer zainstalowanych na Euro 2012. Pomimo starań Oddziału zmierzających  
do nabycia praw do obrazu z ww. czterech kamer właściciel nie zgodził się na ich 
pozostawienie Z tych też względów w kontraktach zawieranych przez Oddział  
na przebudowę dróg S7, S51, DK16 i obwodnicy Olsztyna przewidziano budowę 
kanałów technologicznych umożliwiających ustawienie kamer oraz stacji meteo  
w ramach realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. 

(dowód: akta kontroli str. 1605-1617, 2777-2781) 

5.4. W procesie zarzadzania utrzymaniem dróg krajowych Oddział wykorzystywał 
wskaźniki określone załącznikami do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad nr 5 z 1 lutego 2010 r. oraz nr 9 z 4 marca 2002 r.72. 
Wskaźniki te określały stopień degradacji nawierzchni w zakresie nośności, stanu 
spękań, równości podłużnej, kolein, stanu powierzchni, właściwości 
przeciwpoślizgowych. Wskaźniki te były wykorzystywane każdorazowo przy 
planowaniu zabiegów remontowych w ramach opracowań analitycznych – „Ranking 
odcinków z zabiegami”, które obejmowały całą sieć zarządzanych przez Oddział 
dróg krajowych z wyłączeniem odcinków w przebudowie. Celem tych opracowań 
było wskazanie odcinków o najpilniejszych potrzebach remontowych i wyznaczenie 
odcinków przeznaczonych do remontu. 

(dowód: akta kontroli str. 2782) 

5.5. W latach 2013 – 2015 r. (I kwartał) Oddział, w celu zwiększenia komfortu 
podróżowania, przeprowadził remonty nawierzchni na 73 odcinkach o łącznej 
długości 71,927 km, uzyskując parametry w zakresie: równości, kolein, stanu 
spękań - w klasie A, a stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych  
w klasie A lub B. 

(dowód: akta kontroli str. 2783-2791) 

5.6. Oddział nie prowadził i nie zlecał podmiotom zewnętrznym wykonania badań 
statystycznych w zakresie strat czasu kierowców „stojących w korkach. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., że przeprowadzone przez Oddział badania  
w zakresie weryfikacji natężenia ruchu w miejscach zgłaszanych przez podmioty 
zewnętrzne oraz wytypowanych przez Oddział nie wykazały zasadności zlecenia 
szerszych badań statystycznych w zakresie strat czasu kierowców. Wyniki 
przeprowadzonych badań wykazały bowiem lokalne utrudnienia w ruchu i były 
wystarczające dla określenia działań zapobiegawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1605-1617, 2792) 

Oddział prawidłowo sprawował nadzór nad realizacją zadań w zakresie bieżącego 
utrzymania i remontów zarządzanych dróg krajowych. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli73, wnosi o podjęcie działań zapewniających: 

                                                      
72 Zarządzenie Nr 5 z 1 lutego 2010 r. w sprawie systemu oceny stanu nawierzchni oraz zarządzenie nr 9 z 4 marca 2002 r.  
w sprawie wprowadzenia wytycznych stosowania systemu oceny stanu nawierzchni SOSN. 
73 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami 
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1. Weryfikowanie ofert wykonawców usług ZUD w zakresie spełniania wymaganych 
w SIWZ parametrów sprzętu oraz egzekwowanie od wybranych wykonawców 
realizacji usług sprzętem spełniającym te parametry. 

2. Korzystanie z możliwości występowania do ITD o kontrolę pojazdów 
realizujących usługi ZUD.  

3. Prowadzenie objazdów dróg w sposób zgodny z wytycznymi Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz rzetelne dokumentowanie  
ich przebiegu.  

4. Wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg wyłącznie przez osoby 
spełniające wymogi ustawy Prawo budowlane. 

5. Wywiązywanie się z obowiązków określonych w wytycznych zimowego 
utrzymania dróg, w zakresie terminów przeprowadzenia kontroli przygotowania 
rejonów oraz dotyczących minimalnego poziomu zapasów środków  
do zimowego utrzymania dróg. 

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 Olsztynie. 

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. 

Olsztyn, dnia 13 maja 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

Kontrolerzy Dyrektor 
 Marian Staszewski 

główny specjalista k. p. 
  

  

Adam Rączkiewicz 
specjalista k. p. 
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