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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/030 – Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach 
na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Tomasz Marcinkowski – doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/87/2016 z dnia 3 października 2016 r.  

2. Piotr Stupienko – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/86/2016 z dnia 3 października 2016 r. 

3. Bartosz Kościukiewicz - starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/92/2016 z dnia 10 października 2016 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie (dalej: „ Oddział 
GDDKiA” lub „Oddział”), al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Nicewicz – od 23 października 2006 r. Dyrektor Oddziału GDDKiA  
w Olsztynie (dalej: „Dyrektor Oddziału GDDKiA”). 

          (dowód: akta kontroli str. 1-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W badanym okresie Oddział GDDKiA w Olsztynie w zawieranych kontraktach na 
roboty budowlane, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Centrali GDDKiA, stosował 
zapisy zabezpieczające interes Skarbu Państwa i podwykonawców oraz 
przedsiębiorców w zakresie roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego i ustawy  
z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych2 
(dalej: „Specustawa”). Oddział ustanowił mechanizmy kontroli spłaty należności 
przez wykonawców na rzecz podwykonawców, a także prawidłowo i rzetelnie 
rozpatrywał roszczenia składane przez podwykonawców i przedsiębiorców 
wykonujących prace przy zamówieniach publicznych zlecanych przez GDDKiA oraz 
właściwie realizował wypłaty na ich rzecz. Ponadto, Oddział prawidłowo stosował 
określone w dokumentach wewnętrznych GDDKiA procedury odzyskiwania 
należności od wykonawców i przedsiębiorców, którzy otrzymali środki w trybie 
Specustawy oraz terminowo przekazywał odzyskane kwoty na właściwe rachunki 
Krajowego Funduszu Drogowego (dalej: „KFD”). Pozytywną ocenę uzasadnia 
również fakt, że roszczenia w trybie Specustawy i art. 647¹ Kc zostały zgłoszone 
jedynie w ramach pięciu z 1.339 umów na roboty budowlane realizowanych  
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 837. 
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w badanym okresie, a po dokonaniu ich weryfikacji wypłacono należności dotyczące 
trzech kontraktów.  

Należy jednak zauważyć, że zapisy w umowach na roboty budowlane 
koordynowanych przez Centralę GDDKiA, nie zabezpieczały w sposób należyty 
Skarbu Państwa przed ryzykiem związanym z solidarną odpowiedzialnością ciążącą 
na nim jako inwestorze, wynikającą z art. 647¹ Kc, a jedynie potwierdzały istnienie 
obowiązków określonych w przepisach kodeksowych. W umowach tych,  
w przeciwieństwie do umów samodzielnie podpisywanych przez Oddział GDDKiA, 
nie zapewniono GDDKiA mechanizmów kontrolnych które pozwalałyby na obniżenie 
poziomu ryzyka związanego z ewentualną koniecznością dokonywania zapłaty na 
rzecz podwykonawców za prace które zostały już opłacone na rzecz wykonawców. 
Wprawdzie zgłoszone do Oddziału GDDKiA roszczenia dotyczyły jedynie pięciu 
umów, jednakże spowodowane to było nie tylko treścią przedmiotowych zapisów 
umownych, lecz również wynikało z innych czynników, w tym m.in. przygotowania 
poszczególnych inwestycji czy ogólnej kondycji firm budowlanych realizujących 
kontrakty 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach 
zawieranych przez Oddział GDDKiA w kontekście zapisów 
Kodeksu Cywilnego 

1.1. W badanym okresie Oddział GDDKiA realizował łącznie 1.339 umów na roboty 
budowlane o łącznej wartości 7.002.198,1 tys. zł, tj. 352 umów o łącznej wartości 
1.784.176,7 tys. zł zawartych w latach 2009-2010 oraz 987 umów o łącznej wartości 
5.218.021,4 tys. zł zawartych w latach 2011-2016 (I półrocze)3.  
Spośród ww. umów, w okresie przed wejściem w życie Specustawy, tj. przed dniem 
3 sierpnia 2012 r., podpisano 795 umów o łącznej wartości 2.110.217,9 tys. zł,  
w okresie pomiędzy wejściem w życie Specustawy a 24 grudnia 2013 r., tj. datą 
wejścia w życie przepisów zmieniających  ustawę Prawo zamówień publicznych4 
zawarto 180 umów o wartości 135.468,9 tys. zł, natomiast w latach 2014-2016 
zawarto 364 umów o wartości 4.756.511,3 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 191) 

Podwykonawcy zgłosili 180 roszczeń do pięciu umów5, zawartych przez Oddział 
GDDKiA w latach 2009-2016 i realizowanych  w okresie objętym kontrolą  
(w tym do jednej umowy zawartej w latach 2011-2016) o łącznej wartości  
50.997,8 tys. zł (co stanowiło 0,4% ogółu realizowanych umów i 0,7 % łącznej 
wartości umów z lat 2009-2016). W ramach ogółu zgłoszonych roszczeń,  

                                                      
3 W latach 2011-2016 (I półrocze) Oddział GDDKiA zawarł 987 umów o łącznej wartości 5.218.021,4 tys. zł, w tym 220 umów  
o wartości 234.108,8 tys. zł w 2011 r., 223 umowy o wartości 91.932,4 tys. zł w 2012 r., 180 umów o wartości 135.469 tys. zł  
w 2013 r., 161 umów o wartości 397.430,9 tys. zł w 2014 r., 164 umowy o wartości 3.436.796,6 tys. zł w 2015 r. oraz 39 umów 
o wartości 922.283,7 tys. zł w I półroczu 2016 r. 
4 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473). 
5 I) S – 7 Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Elbląg (S-22)-Olsztynek (S-51), odcinek: Kalsk (Pasłęk)-Miłomłyn (dalej: 
„Droga Kalsk-Miłomłyn”). 

  II) S – 7 Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51)-Płońsk (S-10), odcinek: Olsztynek (S-51)-Nidzica (dalej: „Droga Olsztynek – 
Nidzica”). 

  III) DK – 16 etap IV, odcinek: Biskupiec-Borki Wielkie (dalej: „Droga Biskupiec – Borki Wielkie”). 

  IV) Budowa obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65 (dalej: „Obwodnica Ełku”). 

  V) Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 (dalej: „Obwodnica Olecka”). 
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61 roszczeń na kwotę 26.378,8 tys. zł zgłoszono w ramach art. 647¹ Kc, a 119  
na kwotę 24.619 tys. zł w ramach Specustawy.  

Spośród 180 zgłoszonych roszczeń, GDDKiA uznała 62 roszczenia (34,4%)  
o łącznej wartości 11.337,2 tys. zł (co stanowiło 22,2% wartości zgłoszonych 
roszczeń ogółem i 0,2% ogólnej wartości podpisanych umów), w tym 12 o łącznej 
wartości 4.651,7 tys. zł w ramach art. 647¹ Kc oraz 50 o łącznej wartości  
6.685,5 tys. zł w ramach Specustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 192-195) 

1.2. W badanym okresie6 w Oddziale GDDKiA obowiązywały następujące 
rozwiązania mające na celu uniknięcie ryzyka solidarnej odpowiedzialności  
za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę 
oraz sposobu zabezpieczenia możliwości odzyskania środków wypłaconych z tytułu 
niezaspokojonych roszczeń podwykonawców: 

• Pisemne zalecenia Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji Centrali 
GDDKiA z dnia 3 października 2008 r., dotyczące solidarnej odpowiedzialności 
zamawiającego za zobowiązania generalnego wykonawcy, w których zalecono 
Oddziałom GDDKiA dopilnowanie, aby podwykonawcy działali w oparciu  
o umowy zaakceptowane przez zamawiającego i generalnego wykonawcę,  
w przypadku dalszych podwykonawców (sposób realizacji tych zaleceń opisano 
w pkt 14 i 18-19 niniejszego wystąpienia pokontrolnego).  

• Procedury związane ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz 
odzyskiwania należności wypłaconych przez GDDKiA w ramach realizacji 
Specustawy, opracowane na podstawie wytycznych otrzymanych z Centrali 
GDDKiA7.  

• Zatwierdzony w dniu 25 listopada 2009 r. przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad „Podręcznik beneficjenta projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA”8, określający m.in. 
procedurę koordynacji postępowań o udzielenie zamówień dla zadań 
inwestycyjnych zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych przewidzianych 
do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.  

W ramach koordynacji, w Oddziale każdorazowo opracowywano oraz 
przekazywano do Centrali GDDKiA w celu weryfikacji i akceptacji, projekty 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład których wchodził Tom II 
zawierający Szczególne Warunki Kontraktu (dalej: „SWK”) obejmujące m.in. 
zagadnienia związane z zatrudnianiem podwykonawców. 

• Od listopada 2013 r. Oddział nie opracowywał we własnym zakresie SWK, lecz 
otrzymywał z Centrali GDDKiA gotowe wzory umów do stosowania.  
W badanym okresie Oddział otrzymał łącznie osiem takich wzorów dotyczących 
kontraktów realizowanych w systemie „projektuj i buduj”9. 

                                                      
6 Tj., w okresie przed wejściem w życie Specustawy, tj. przed dniem 3 sierpnia 2012 r., w okresie pomiędzy wejściem w życie 
Specustawy a 24 grudnia 2013 r., tj. datą wejścia w życie przepisów zmieniających  ustawę Prawo zamówień publicznych oraz 
w latach 2014-2016. 
7 Zarządzenie nr 35/2013 Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
służbowego procedury odzyskiwania należności wypłaconych przez GDDKiA w ramach realizacji ustawy o spłacie niektórych 
niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych na podstawie  
art. 11 ustawy. 
8 Podręcznik ten był aktualizowany w dniach: 26.02.2010 r., 30.12.2010 r., 23.02.2012 r., 05.04.2012 r., 06.07.2012 r., 
27.03.2014 r., 04.03.2014 r., 08.07.2015 r. oraz 17.08.2016 r. (wersja dla POIiŚ 2014-2020 z). 
9 Odział GDDKiA otrzymał z Centrali GDDKiA osiem wzorców umów, przekazanych następującymi pismami: 1) z dnia  
12 listopada 2013 r. (znak: GDDKiA/DRI-SWK-ep-076-XVII-K-O-19/13), 2) 12 lutego 2014 r. (znak: GDDKiA/DRI-SWK-ep-076-
XVII-K-O-13/14), 3) 28 marca 2014 r. (znak: GDDKiA/DRI-SWK-ep-076-XVII-K-O-20/14), 4) 30 października 2014 r. (znak: 
GDDKiA/DRI-ZWK-ep-076-XVII-K-O-42/14), 5) 25 maja 2015 r. (znak: DRI.ZWK.410.4.2015.1.ep), 6) 23 listopada 2015 r. 
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• W przypadku umów zawartych w wyniku postępowań niepodlegających 
koordynacji Centrali GDDKiA, stosowano opracowany przez Oddział GDDKiA 
wzór umowy na roboty budowlane10.  

(dowód: akta kontroli str. 8-13,19-154,196-212) 

1.3. W umowach podpisywanych przez Oddział GDDKiA zamieszczane były zapisy 
mające na celu obniżenie ryzyka uruchomienia instytucji solidarnej odpowiedzialności 
za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę oraz 
dotyczące zabezpieczenia możliwości odzyskania środków wypłaconych z tytułu 
niezaspokojonych roszczeń podwykonawców: 

• W latach 2009-2016 Oddział zawarł 14 umów koordynowanych przez Centralę 
GDDKiA11, w tym pięć w latach 2009-2011 oraz dziewięć w latach 2014-2016.  
W SWK stanowiących części składowe tych umów, zawarto zapisy dotyczące 
m.in.: 

− zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% jej wartości  
w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 

− zakazu podzlecania podwykonawcom bez zgody GDDKiA innych robót niż 
wykazanych w Ofercie Wykonawcy, 

− obowiązku przedkładania do akceptacji GDDKiA projektów umów  
z podwykonawcami nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem 
podwykonawcy do wykonania robót, 

− zobowiązujące wykonawców do dokonywania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

− uprawniające GDDKiA do potrącania z wynagrodzenia wykonawców kwot 
zapłaconych podwykonawcom, według zasady solidarnej odpowiedzialności 
wynikającej z art. 647¹ Kc. 

• W umowach zawartych w latach 2011-2016 w wyniku postepowań 
prowadzonych samodzielnie przez Oddział GDDKiA zawierano zapisy dotyczące 
m.in.: 

− zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% jej wartości  
w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 

− obowiązku przedkładania do akceptacji GDDKiA projektów umów  
z podwykonawcami nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem 
podwykonawcy do wykonania robót,  

− zobowiązujące wykonawców do dokonywania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

− sposobu rozliczania wynagrodzenia wykonawców, tj. na podstawie zestawień 
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę sprawdzonych i zaakceptowanych 
przez inspektorów nadzoru oraz faktur wystawionych przez podwykonawców  
i potwierdzeń dokonania ich zapłaty, 

− możliwości naliczania przez GDDKiA kar umownych, w przypadkach gdy 
roboty wykonywali inni podwykonawcy niż uprzednio zaakceptowani, 

                                                                                                                                       
(znak: DRI.ZWK.410.4.2015.13.ep), 7) 22 stycznia 2016 r. (znak: DRI.ZWK.410.4.2015.18.ep), 8) 22 lutego 2016 r.  
(znak: DRI.ZWK.410.4.2015.26.ep). 
10 Wzór umowy został opracowany przez Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Realizacji Inwestycji oraz Wydział Mostów. 
Umowy przed ich podpisaniem podlegały weryfikacji przez radcę prawnego Oddziału GDDKiA. Wzór umowy regulował kwestie 
podwykonawstwa, a zapisy w tym zakresie podlegały modyfikacjom na skutek uwag i sugestii zgłaszanych przez osoby 
zaangażowane w realizację umów. 
11 Treść każdego z projektów umów była modyfikowana i uzgadniana z Biurem Prawnym Centrali GDDKiA, a umowy  
z wykonawcami były podpisywane przez Dyrektora Oddziału GDDKiA po uzyskaniu pisemnej akceptacji Centrali GDDKiA. 
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− uprawniające GDDKiA do potrącania z wynagrodzenia wykonawców kwot 
zapłaconych podwykonawcom, według zasady solidarnej odpowiedzialności 
wynikającej z art. 647¹ Kc. 

 

Według Dyrektora Oddziału GDDKiA, umowy na roboty budowlane podpisywane  
w latach 2009-2016 zabezpieczały interes Skarbu Państwa i zmniejszały ryzyko 
wystąpienia zapłaty w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego 
wykonawcy na tyle, na ile w momencie ich zawierania  możliwe było przewidzenie 
negatywnych zjawisk związanych z brakiem płatności dla podwykonawców.  
Zapisy w podpisywanych przez Oddział umowach ewoluowały wraz z nabywaniem 
kolejnych doświadczeń przez GDDKiA, a o skuteczności stosowanych zapisów 
świadczy fakt, że na 1.339 umów zawartych w okresie 2009-2016 (I półrocze)  
o wartości 7.002.198,1 tys. zł, roszczenia ze strony podwykonawców i usługodawców 
o łącznej wartości około 50.000 tys. zł wystąpiły jedynie w pięciu kontraktach. 

(dowód: akta kontroli str.213-232,607-609,630) 

W ocenie NIK zapisy w umowach na roboty budowlane koordynowanych przez 
Centralę GDDKiA, nie zabezpieczały w sposób należyty Skarbu Państwa przed 
ryzykiem związanym z solidarną odpowiedzialnością ciążącą na nim jako inwestorze, 
wynikającą z art. 647¹ Kc, a jedynie potwierdzały istnienie obowiązków określonych  
w przepisach kodeksowych. W umowach tych, w przeciwieństwie do umów 
samodzielnie podpisywanych przez Oddział GDDKiA, nie zapewniono GDDKiA 
mechanizmów kontrolnych które pozwalałyby na obniżenie poziomu ryzyka 
związanego z ewentualną koniecznością dokonywania zapłaty na rzecz 
podwykonawców za prace które zostały już opłacone na rzecz wykonawców. 
Wprawdzie zgłoszone do Oddziału GDDKiA roszczenia dotyczyły jedynie pięciu 
umów, jednakże spowodowane to było nie tylko treścią przedmiotowych zapisów 
umownych, lecz również wynikało z innych czynników, w tym m.in. przygotowania 
poszczególnych inwestycji, sytuacji w sektorze budowlanym, ogólnej kondycji firm 
budowlanych realizujących kontrakty czy ogłoszonych w trakcie realizacji upadłości 
poszczególnych wykonawców.  

1.4. Na podstawie próby 14 umów zawartych przez Oddział GDDKiA w latach 2009-
2016 i realizowanych  w okresie objętym kontrolą12 ustalono, że treść 
koordynowanych umów na roboty budowlane przez była uzgadniana z Biurem 
Prawnym Centrali GDDKiA, natomiast treść umów podpisywanych samodzielnie była 
zgodna ze wzorami opracowanymi i przyjętymi w Oddziale GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli str. 213-233) 

1.5. W badanym okresie dokonano wypłat z tytułu solidarnej odpowiedzialności  
w łącznej kwocie 569,8 tys. zł na rzecz pięciu podwykonawców, którzy nie zostali 
zaakceptowani przez Oddział GDDKiA na wcześniejszych etapach realizacji umów13, 
tj. wypłat na rzecz:  
− jednego podwykonawcy na kwotę 87,3 tys. zł, w ramach kontraktu na budowę 

drogi Olsztynek-Nidzica, 
− czterech podwykonawców na łączną kwotę 482,5 tys. zł, w ramach kontraktu na 

budowę drogi Biskupiec-Borki Wielkie. 

                                                      
12 Tj., 7 umów zawartych w okresie przed wejściem w życie Specustawy, tj. przed dniem 3 sierpnia 2012 r. oraz 7 zawartych  
w okresie pomiędzy wejściem w życie Specustawy a 24 grudnia 2013 r., tj. datą wejścia w życie przepisów zmieniających  
ustawę Prawo zamówień publicznych. 
13 W tych przypadkach wykonawcy nie przedłożyli GDDKiA projektów umów z podwykonawcami w terminie 28 dni przed 
planowanym skierowaniem podwykonawców do wykonania robót, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z GDDKiA 
(Subklauzula 4.4. „Podwykonawcy”). 
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Według Dyrektora Oddziału GDDKiA, w ww. przypadkach zgoda została wyrażona 
przez GDDKiA w sposób dorozumiany, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i przyjętym orzecznictwem sądowym. Dyrektor wyjaśnił ponadto, że inżynierowie 
kontraktów posiadali wiedzę o wykonywaniu robót przez tych podwykonawców, 
GDDKiA akceptowała przedstawiane jej listy podwykonawców, zakres rzeczowy 
robót wykonanych przez podwykonawców został potwierdzony przez inżynierów 
kontraktu oraz odebrany, a ponadto podwykonawcy potwierdzili wykonanie robót 
przez tych podwykonawców.   

(dowód: akta kontroli str. 8-18,234-241) 

1.6. W wyniku analizy ośmiu umów o największej wartości14 realizowanych w okresie 
objętym kontrolą ustalono, że Oddział GDDKiA monitorował terminowość regulowania 
należności podwykonawców przez wykonawców. Odbywało się to poprzez analizę 
Przejściowych Świadectw Płatności (wystawianych przez Inżynierów Kontraktów 
ustanawianych dla realizowanych odcinków dróg), określających należność GDDKiA  
do wypłaty dla wykonawców, z tytułu wykonanych prac. Do ww. świadectw płatności 
dołączane były oświadczenia zatwierdzonych podwykonawców o braku 
przeterminowanych zobowiązań wykonawców, a także stosowne oświadczenia 
wykonawców w tym zakresie. W przypadku pojawienia się sygnałów o nieterminowych 
płatnościach na rzecz podwykonawców, Oddział GDDKiA występował do wykonawców 
o udzielenie informacji i wskazanie powodów braku takich płatności. Ponadto 
przedstawiciele GDDKiA, podczas Rad Budów, podnosili kwestie rozliczeń 
wykonawców z podwykonawcami oraz żądali wyjaśnień w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 8-18,161,242-250) 

1.7. W badanym okresie listy podwykonawców wykonujących roboty w ramach 
poszczególnych kontraktów aktualizowane były na bieżąco, niezależnie od 
zmian/aneksowania umów z wykonawcami. Wykazy podwykonawców były 
elementem miesięcznych raportów z realizacji poszczególnych kontraktów, 
sporządzanych przez Inżynierów Kontraktów i przedkładanych do GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli str. 8-18,162-183) 

1.8. W przypadku umów dotyczących ustanawiania nadzoru inwestorskiego lub 
inżynierów kontraktu, w odniesieniu do odcinków dróg realizowanych w badanym 
okresie, Oddział GDDKiA zawarł łącznie 115 umów, w tym:  

• Osiem w wyniku postępowań koordynowanych przez Centralę GDDKiA 
(dotyczyły m.in. kontraktów do których zgłoszono roszczenia): 

− trzy w latach 2011-2016 (umowy ustanawiające inżynierów kontraktu  
w rozumieniu FIDIC15). Umowy te zawierały zapisy zobowiązujące osoby 

                                                      
14 Umowy zawarte w latach 2009-2016 o łącznej wartości 4.846.519,1 tys. zł, tj. 69,2% wartości ogółu zawartych umów  
w badanym okresie (w tym dwóch zawartych przed wejściem w życie Specustawy). 
15 Tj. umowy z dnia: 

- 4 listopada 2014 r. na „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: »Budowa drogi 
ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek”. 

- 6 marca 2015 r. na „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) Budowa drogi S-7 
Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: 
Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem) – długość ok. 9,1 km oraz 
2) Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 2: odcinek od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki – długość ok. 13,6 km”. 

- 5 listopada 2015 r. na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:  
1) Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowanym 
0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe); 2) Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn 
Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 
10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn - Wschód))”. 
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sprawujące nadzór do kontrolowania rozliczeń z podwykonawcami16, brak 
było jednak zapisów wprost zobowiązujących inżynierów kontraktu do 
kontrolowania rozliczeń wykonawców z podwykonawcami przed 
przedłożeniem przejściowego lub końcowego świadectwa płatności. 

Według Dyrektora Oddziału GDDKiA, przedmiotowe umowy nie musiały 
zawierać zapisów wprost zobowiązujących inżynierów kontraktu do 
kontrolowania rozliczeń wykonawców z podwykonawcami przed 
przedłożeniem przejściowego lub końcowego świadectwa płatności, ponieważ 
obowiązek taki wynika bezpośrednio z Warunków Kontraktowych FIDIC, 
Szczególnych Warunków Kontraktu oraz innych postanowień umów 
ustanawiających inżynierów kontraktów17.  

− pięć podpisanych w latach poprzedzających okres objęty kontrolą,  
a realizowanych w latach 2011-201618. Umowy te nie zawierały zapisów, 
które zobowiązywałyby inżynierów kontraktu do kontrolowania rozliczeń  
z podwykonawcami, jednakże zgodnie z wypracowaną w Oddziale GDDKiA 
praktyką, do Przejściowych Świadectw Płatności wystawianych przez 
inżynierów kontraktów dołączane były oświadczenia zatwierdzonych 
podwykonawców o braku zobowiązań wykonawców względem nich. 

Według Dyrektora Oddziału GDDKiA, umowy te zawarte zostały w latach 
2009-2010, kiedy problem z braku zapłaty podwykonawcom przez 
wykonawców był marginalny, a Oddział GDDKiA nie miał wcześniejszych  
negatywnych doświadczeń z nierozliczaniem się wykonawców ze swoimi 
podwykonawcami.  

Dyrektor Oddziału GDDKiA wskazał ponadto, że treść ww. ośmiu umów 
ustanawiających inżynierów kontraktu była uzgadniana pod względem formalno-
prawnych z Biurem Prawnym Centrali GDDKiA oraz że dopiero w latach 2012 -
2013 podjęto próby rozwiązania problemu braku płatności dla podwykonawców, 

                                                      
16 W tym m.in. do  prowadzenia, w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji robót, zestawienia pozwalającego na 
identyfikacje podwykonawców, którzy wykonywali roboty, prowadzenia czynności kontrolnych i monitoringu działań 
podwykonawców, w tym wartości i zakresu rzeczowego wykonanych robót oraz do wspomagania Kierownika Projektu  
w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia podwykonawców, w przypadku gdyby ich należności nie 
zostały uregulowane przez wykonawców. 
17 Zgodnie z Klauzulą 14.3 „Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności”, wykonawca robót budowlanych po 
zakończeniu każdego miesiąca przedkłada inżynierowi kontraktu rozliczenie wskazujące szczegółowo kwoty, do których 
otrzymania wykonawca uważa się za uprawnionego. W Szczególnych Warunkach Kontraktu Subklauzuli 14.3 wskazano,  
że „Do rozliczania Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, dostawców i Usługodawców 
potwierdzające, że wymagalne, do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz  
z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem wykonawcy o dokonaniu wszystkich 
wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku 
przedłożenia oświadczenia Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur 
VAT Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem 
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzez Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców”. 
W § 22 umów ustanawiających inżynierów kontraktu wskazano, że są oni zobowiązani do sprawdzania rozliczeń składanych 
przez Wykonawców oraz wystawiania przejściowych świadectw płatności. Wskazano również, że rozliczenia takie mogą być 
składane częściej niż raz w miesiącu i dla każdego z nich, po dokonaniu weryfikacji, wystawiano dla każdego z nich 
przejściowe świadectwo płatności. 
18 Tj. umowy z dnia: 

- 17 sierpnia 2009 r. na „Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu Funduszu Spójności: Budowa drogi 
ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn”. 

- 30 sierpnia 2010 r. na „Zarządzenie projektem: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie 
od km 180+353,17 do km 188+513,69, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”. 

- 29 czerwca 2010 r. na „Zarządzanie projektem w zakresie budowy obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16  
i 65”. 

- 18 stycznia 2010 r. na „Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru nad projektem: Budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi 
krajowej nr 65 na odcinku od km ok. 31+000 do km 43+500”. 

- 12 sierpnia 2010 r. na „Zarządzanie projektem: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek, na odcinku Miłomłyn – 
Olsztynek, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”. 
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czemu miało służyć m.in. wejście w życie Specustawy oraz ustawa z dnia  
8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

• 107 umów w wyniku postepowań prowadzonych samodzielnie przez Oddział 
GDDKiA (w tym 67 w latach 2011-2016). Umowy podpisywane po 2012 r. 
zawierały w Opisie przedmiotu zamówienia zapisy zobowiązujące inspektorów 
nadzoru m.in. do:  

− wspierania zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu,  

− prowadzenia przez cały czas realizacji zamówienia bieżącej analizy sytuacji 
związanej z realizacją Kontraktu,  

− identyfikacji wszelkich problemów, ryzyka i zagrożenia pomyślnego (w ramach 
założonego terminu i budżetu) przebiegu kontraktu - wykrycie takich problemów 
czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem zarządczych działań naprawczych 
lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla zamawiającego odnośnie 
podjęcia określonych działań,  

− przygotowania do odbioru częściowego i ostatecznego (końcowego) robót,  
w tym sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 
wykonawcę dokumentów oraz uczestnictwo w odbiorze robót,  

− zapobiegania roszczeniom wykonawców robót,  
− udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktu,  
− prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej 

wartości Kontraktu 
− identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich oraz 
informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania 
tym roszczeniom. 

Według Dyrektora Oddziału GDDKiA, umowy ustanawiające inspektorów 
podlegały modyfikacjom wraz z nabywaniem kolejnych doświadczeń przez 
GDDKiA. Oddział nie miał wcześniejszych negatywnych doświadczeń  
z nierozliczeniem się wykonawców ze swoimi podwykonawcami. Powodem 
wprowadzenia do zawieranych umów ww. zapisów, była fala upadłości firm 
realizujących kontrakty po 2011 r. i związane z tym kłopoty z rozliczaniem się 
pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami. 

(dowód: akta kontroli str. 235-241,251-273) 

1.9. W umowach na roboty budowlane zawartych przed 24 grudnia 2013 r.,  
tj. w umowach nieobjętych nowelizacją przepisów Prawa zamówień publicznych,  
a realizowanych przez Oddział GDDKiA w okresie objętym kontrolą, zawarte były 
zapisy wymagające zgody inwestora do zawarcia umowy przez wykonawcę  
z podwykonawcą19.  

Oddział GDDKiA brał udział w doborze podwykonawców przez wykonawców oraz  
w doborze dalszych podwykonawców przez podwykonawców: 

• W przypadku 332 przedłożonych przez wykonawców projektów umów  
z podwykonawcami w 326 przypadkach Oddział GDDKiA wyraził zgodę na ich 
zawarcie (w tym 156 z zastrzeżeniami), a w sześciu przypadkach zgłosił 
sprzeciw.  

                                                      
19 Ustalono na próbie losowo wybranych 10 umów nie objętych nowelizacją przepisów Prawa zamówień publicznych na 
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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• W przypadku 46 przedłożonych przez wykonawców projektów umów 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, Oddział GDDKiA  
we wszystkich przypadkach wyraził zgodę na ich zawarcie (w tym  
w 20 przypadkach wyrażono zgodę z zastrzeżeniami). 

(dowód: akta kontroli str. 8-18,274) 

Ustalono jednak, że spośród 61 podwykonawców, którzy wnieśli roszczenia w trybie  
art. 647¹ Kc, 37 podwykonawców nie zostało zgłoszonych do GDDKiA na etapie 
realizacji kontraktu20. Sytuacje takie wystąpiły przy realizacji następujących 
kontraktów21: 

• Budowa drogi Olsztynek – Nidzica. Spośród 25 roszczeń, 17 pochodziło  
od podwykonawców niezgłoszonych do GDDKiA - w wyniku przeprowadzonych 
postępowań związanych z weryfikacją zgłoszonych roszczeń, GDDKiA  
w 16 przypadkach odrzuciła roszczenia, a w jednym roszczenie uznała za 
zasadne. 

• Rozbudowa drogi Biskupiec – Borki Wielkie. Spośród 15 roszczeń, 12 pochodziło 
od podwykonawców niezgłoszonych do GDDKiA - w wyniku przeprowadzonych 
postępowań związanych z weryfikacją zgłoszonych roszczeń, GDDKiA w ośmiu 
przypadkach odrzuciła roszczenia, a w czterech uznała za zasadne. 

• Budowa Obwodnicy Ełku (etap III i IV w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65. Spośród 
18 zgłoszonych roszczeń, siedem pochodziło od podwykonawców 
niezgłoszonych do GDDKiA – wszystkie zostały odrzucone.  

• Budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Spośród dwóch 
zgłoszonych roszczeń, jedno pochodziło od niezgłoszonego podwykonawcy – 
zostało ono odrzucone. 

Zagadnienie dotyczące dokonanych przez Oddział GDDKiA wypłat na rzecz 
niezgłoszonych podwykonawców, opisane zostało szerzej w pkt 1.5. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 8-18,192,234) 

1.10. Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie 
ustawy Prawo zamówień publicznych22, Oddział GDDKiA stosował otrzymane  
z Centrali GDDKiA poprawione SWK do postępowań podlegających koordynacji 
Centrali. Zawierały one wskazania co do sposobu zabezpieczania interesów Skarbu 
Państwa wynikających z art. 647¹ § 5 k.c. i wymogów określonych art. 143a-143d 
Prawa zamówień publicznych.  

W przypadku postępowań niepodlegających koordynacji przez Centralę GDDKiA, 
Oddział wprowadził do przyjętych wzorów umów stosowne zapisy wynikające ze 
zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych23, w tym dotyczące: 

− zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem 
przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

                                                      
20 W tych przypadkach wykonawcy nie przedłożyli do Oddziału GDDKiA projektów umów z podwykonawcami w terminie 28 dni 
przed planowanym skierowaniem podwykonawców do wykonania robót, zgodnie z postanowieniami umów zawartych  
z GDDKiA (Subklauzula 4.4. „Podwykonawcy”). 
21 W pozostałych 24 przypadkach Oddział GDDKiA posiadał potwierdzenia zgłoszenia podwykonawców na etapie realizacji 
kontraktu. 
22 Dz. U z 2013 r., poz. 1473. 
23 Ustalono na próbie 7 umów zawartych po 24 grudnia 2013 r., tj. po dacie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia  
8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1473). 
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− obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 
jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
i jej zmiany, 

− kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 8-18,22-102,108-115,118-125,138-154,281) 

1.11. Na podstawie analizy dokumentacji związanej z 30 spośród 49 nieuznanych 
roszczeń (49,2% wartości nieuznanych roszczeń ogółem) zgłoszonych przez 
przedsiębiorców w trybie art. 647¹ Kc ustalono, że ocena zasadności zgłaszanych 
przez przedsiębiorców roszczeń była dokonywana przez GDDKiA rzetelnie,  
a odmowa ich uznania znajdowała oparcie w obowiązujących przepisach. Jako 
powody nieuznania roszczeń wskazano, że: 

• Nie występują przesłanki do zaistnienia solidarnej odpowiedzialności inwestora  
w ramach art. 647¹ Kc, ponieważ podwykonawcy nie zostali przed rozpoczęciem 
robót zgłoszeni jako podwykonawcy, nie wystąpiła również dorozumiana zgoda 
GDDKiA na ich podwykonawstwo – 14 przypadków. 

• Przepis art. 647¹ Kc umożliwia GDDKiA wypłatę należność z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności jedynie w przypadku wystąpienia nieprzekazanych 
podwykonawcy przez wykonawcę należności bezspornych (w tych przypadkach 
podwykonawcy wystąpili na drogę sądową z pozwami o zapłatę należności przez 
wykonawców) - trzy przypadki. 

• Zgłoszone należności dotyczą dokonanych przez wykonawców potrąceń  
z wynagrodzenia podwykonawców z tytułu gwarancji dobrego wykonania robót, 
do czego podwykonawcy upoważniali wykonawców w podpisywanych umowach 
– dwa przypadki. 

• Nie występują przesłanki do zaistnienia solidarnej odpowiedzialności inwestora  
w ramach art. 647¹ Kc z uwagi na zakres działań podwykonawców,  
tj. wykonywanie usług na rzecz wykonawców, a nie robót budowalnych – dwa 
przypadki. 

• Nie występują przesłanki do zaistnienia solidarnej odpowiedzialności inwestora, 
ponieważ umowę z podwykonawcą podpisał jeden z partnerów konsorcjum  
z którym GDDKiA zawarła umowę na wykonanie inwestycji drogowej. Zgodnie  
z art. 23 w zw. z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi 
zamawiający zawarł umowę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy, a zapisy w tym zakresie zostały zawarte również w umowie konsorcjum. 
W świetle powyższego, członkowie konsorcjum pozostają wobec GDDKiA 
dłużnikami solidarnymi z tytułu zobowiązań wynikających z tej umowy,  
co oznacza, że każdy z partnerów konsorcjum, pozostaje solidarnie zobowiązany 
wobec zamawiającego i przed nim odpowiedzialny za wykonanie całości robót jako 
jeden wykonawca. Wobec zamawiającego każdy z partnerów konsorcjum ponosi 
pełną odpowiedzialność za wykonanie całego zamówienia, a ustalenia poczynione 
w umowie konsorcjum dotyczące podziału zakresu prac pomiędzy poszczególnych 
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partnerów, pozostają skuteczne jedynie wobec nich. Partner konsorcjum nie może 
zatem pozostawać z jednej strony dłużnikiem solidarnym za wykonanie 
zamówienia oraz za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom (na zasadzie 
solidarnej odpowiedzialności wraz z zamawiającym), a z drugiej strony pozostawać 
wierzycielem z tytułu solidarnej odpowiedzialności zamawiającego z wykonawcą 
(całe konsorcjum i poszczególni partnerzy) za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcy) – 1 przypadek. 

• Art. 647¹ Kc nie ma zastosowania ponieważ, wysokość roszczenia przekroczyła  
kwotę co do której GDDKiA zobowiązała się solidarnie odpowiadać – jeden 
przypadek. 

• Zgłoszone roszczenie dotyczy wstrzymanej przez wykonawcę na rzecz 
podwykonawcy płatności w celu zabezpieczenia kar umownych za przekroczenie 
wykonania terminu wykonania przedmiotu umowy oraz kosztów podwykonawstwa 
zastępczego, zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy wykonawcą  
a podwykonawcą – jeden przypadek. 

• Pomimo kolejnych wezwań zgłaszający roszczenie nie uzupełnił wniosku oraz 
nie przedłożył wymaganej przez GDDKiA dokumentacji – jeden przypadek. 

Ustalono ponadto, że w pięciu przypadkach podwykonawcy, w okresie rozpatrywania 
ich roszczeń przez GDDKiA poinformowali, że ich należności zostały uregulowane 
przez wykonawców. 

Ustalono ponadto, że: 

• Spośród ww. przedsiębiorców których roszczeń nie uznano w trybie  
art. 647¹ Kc, ośmiu zgłosiło roszczenia w trybie Specustawy - GDDKiA uznała 
roszczenia w trzech przypadkach. 

• W dwóch przypadkach podwykonawcy podejmowali bezskuteczne  działania 
zmierzające do zawarcia ugody sądowej z GDDKiA. 

• W pięciu przypadkach podwykonawcy dochodzili swoich roszczeń na drodze 
sądowej – według stanu na dzień kontroli, tj. 14 grudnia 2016 r. sprawy te nie 
zostały zakończone. 

• W jednym przypadku podwykonawca wniósł skargę na GDDKiA do sądu 
administracyjnego, która została odrzucona. 

(dowód: akta kontroli str. 282-283) 

1.12. W przypadku pięciu umów w odniesieniu do których składane były roszczenia  
z tytułu art. 647¹ Kc oraz Specustawy ustalono, że różnice pomiędzy wartościami 
kosztorysowymi przewidywanymi przez GDDKiA na etapie postępowań 
przetargowych a cenami zaproponowanymi ostatecznie przez wykonawców, którzy 
wygrali postępowania przetargowe (tj. wartościami kosztorysowymi podpisanych 
umów), przedstawiały się następująco (wartości netto): 

• Budowa drogi Kalsk – Miłomłyn, wartość kosztorysowa ustalona przez GDDKiA 
wynosiła 1.338.374 tys. zł, natomiast wartość umowy podpisanej z wykonawcą 
była niższa o 466.296,4 tys. zł (o 34,8%) i wynosiła 872.077,7 tys. zł.  

Do umowy tej zgłoszono łącznie pięć roszczeń o wartości 1.875,6 tys. zł  
(0,2% wartości podpisanej umowy), w tym cztery o wartości 440,9 tys. zł  
w ramach Specustawy oraz jedno o wartości 1.434,7 tys. zł w ramach  
art. 647¹ Kc - wszystkie ww. roszczenia zostały odrzucone. 
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• Budowa drogi Olsztynek – Nidzica24, wartość kosztorysowa ustalona przez 
GDDKiA wynosiła 1.118.347,2 tys. zł, natomiast wartość umowy podpisanej  
z wykonawcą była niższa o 123.072,7 tys. zł (o 13,7%) i wynosiła  
965.274,5 tys. zł (netto).  

Do umowy tej zgłoszono łącznie 56 roszczeń o wartości 24.880,6 tys. zł  
(2,6% wartości podpisanej umowy), w tym 31 o wartości 10.026,4 tys. zł  
w ramach Specustawy (z których 13 o łącznej wartości 1.203,3 tys. zł uznano, 
zaś pozostałe 18 roszczeń odrzucono) oraz 25 o wartości 14.854,2 tys. zł  
w ramach art. 647¹ Kc (z których cztery o łącznej wartości 1.380,5 tys. zł 
zostało uznanych, zaś pozostałe 21 roszczeń zostało odrzuconych).  

• Rozbudowa drogi Biskupiec – Borki Wielkie, wartość kosztorysowa ustalona 
przez GDDKiA wynosiła 175.338,6 tys. zł, natomiast wartość umowy 
podpisanej z wykonawcą była niższa o 55.241,1 tys. zł (o 31,4%) i wynosiła 
120.097,5 tys. zł.  

Do umowy tej zgłoszono łącznie 71 roszczeń o wartości 10.721,6 tys. zł  
(8,9% wartości podpisanej umowy), w tym 56 o wartości 8.164,5 tys. zł  
w ramach Specustawy (25 roszczeń odrzucono, 23 o łącznej wartości  
3.565,1 tys. zł uznano, zaś osiem było w trakcie rozpatrywania) oraz  
15 o wartości 2.557,1 tys. zł w ramach art. 647¹ Kc (z których pięć o łącznej 
wartości 588,5 tys. zł zostało uznanych, zaś pozostałe 10 zostało odrzuconych).  

• Budowa Obwodnicy Ełku - wartość kosztorysowa ustalona przez GDDKiA 
wynosiła 106.278,4 tys. zł, natomiast wartość umowy podpisanej z wykonawcą 
była niższa o 674,7 tys. zł (0,6%) i wynosiła 105.603,7 tys. zł.  

Do umowy tej zgłoszono łącznie 44 roszczenia o wartości 12.783,9 tys. zł 
(12,1% wartości podpisanej umowy), w tym 26 o wartości 5.834,9 tys. zł  
w ramach Specustawy (uznano 14 o łącznej wartości 1.917,1 tys. zł, natomiast 
pozostałe 12 roszczeń odrzucono,) oraz 18 o wartości 6.949 tys. zł w ramach 
art. 647¹ Kc (z których uznano trzy o łącznej wartości 2.682,7 tys. zł,  
zaś pozostałe 15 odrzucono).  

• Budowa Obwodnicy Olecka - wartość kosztorysowa ustalona przez GDDKiA 
wynosiła 123.996,9 tys. zł, natomiast wartość umowy podpisanej z wykonawcą 
była niższa o 34.584,9 tys. zł (27,9%) i wynosiła 89.412 tys. zł.  

Do umowy tej zgłoszono cztery roszczenia o łącznej wartości 736,1 tys. zł 
(0,8% wartości podpisanej umowy), w tym dwa o wartości 152,3 tys. zł  
w ramach Specustawy oraz dwa o wartości 583,8 tys. zł - wszystkie  
ww. roszczenia zostały przez GDDKiA odrzucone. 

 (dowód: akta kontroli str. 284) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału GDDKiA 
w zakresie zabezpieczania interesów Skarbu Państwa w umowach na realizację 
inwestycji drogowych. 

 

                                                      
24 Postepowanie dotyczące wyboru wykonawcy budowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Olsztynek (S 51) – Płońsk (S 10): 
odcinek Olsztynek – Nidzica, prowadzone było przez Centralę GDDKiA. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Realizacja obowiązków inwestora w kontekście zapisów 
Specustawy i Kodeksu Cywilnego 

2.1. W okresie objętym kontrolą do Oddziału GDDKiA w ramach Specustawy, 
zgłoszono należności dotyczące realizacji pięciu zamówień publicznych na budowę,  
dróg Kalsk-Miłomłyn, Olsztynek-Nidzica i Biskupiec-Borki Wielkie oraz obwodnic 
Ełku i Olecka. 

W przypadku 30 zbadanych25 z 50 uznanych i wypłaconych należności w kwocie 
9.175,9 tys. zł ustalono, że Oddział GDDKiA, zgodnie z art. 2  Specustawy, 
prawidłowo zakwalifikował te należności do spłaty pod względem przedmiotowym 
jak i podmiotowym, bowiem ich źródłem były usługi i dostawy. Podmioty na rzecz 
których dokonano zapłaty, zgodnie z art. 4 pkt 1 Specustawy, spełniały przesłanki 
do uznania ich za przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 193-195,285-287) 

2.2. W badanym okresie, przedsiębiorcy zgłosili do Oddziału GDDKiA 119 roszczeń 
w ramach Specustawy na łączną kwotę 24.619 tys. zł. Do dnia wejścia w życie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniającego 
podmiotowy zakres zastosowania Specustawy26, przedsiębiorcy zgłosili  
66 roszczeń, natomiast po wejściu przedmiotowego wyroku w życie, zgłoszono  
53 roszczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 193-195) 

2.3. W badanym okresie Oddział GDDKiA udzielił jednego zamówienia w ramach, 
którego zgłoszono roszczenia na podstawie Specustawy lub Kodeksu Cywilnego,  
tj. w 2011 r. zawarto umowę na budowę drogi Biskupiec - Borki Wielkie. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych27 (dalej: „Pzp”), 
wynosiło 7.386,0 tys. zł, tj. 5% zaakceptowanej kwoty kontraktu. Ustalenie przez 
Oddział GDDKiA tego zabezpieczenia na takim poziomie wynikało m.in. 
z zabezpieczenia środków finansowych na poczet ewentualnych roszczeń wobec 
wykonawcy, a także z ograniczenia wpływu tego zabezpieczenia na cenę oferty. 

(dowód: akta kontroli str. 288-291) 

2.4. Suma należności28 zapłaconych przez Oddział GDDKiA ze środków 
pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego (dalej: „KFD”) w odniesieniu 
do trzech udzielonych zamówień w ramach, których zgłoszone należności zostały 
uznane29, wyniosła 6.685,5 tys. zł. Kwota ta nie przekroczyła kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o której mowa w art. 147 Pzp, przeznaczonej 
na realizację Specustawy. I tak w przypadku budowy: 
− drogi Olsztynek-Nidzica, kwota przewidziana na realizację Specustawy wyniosła 

1.492,3 tys. zł, zaś suma wypłat z KFD – 1.203,3 tys. zł, 
− drogi Biskupiec-Borki Wielkie: Specustawa  – 4.542,4 tys. zł, zaś KFD – 

3.565,0 tys. zł, 
− obwodnicy Ełku: Specustawa – 1.948,4 tys. zł, KFD – 1.917,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 292) 

                                                      
25 Kwota uznana - 6.955.6 tys. zł, kwota wypłacona - 6.050,4 tys. zł - 65,9% wszystkich wypłaconych należności. 
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. (K/37/12).  
27 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm. 
28 zgłoszonych w ramach Specustawy. 
29 Budowa Olsztynek-Nidzica; Budowa  Biskupiec - Borki Wlk.;  Budowa obwodnicy Ełku. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.5. Nie wystąpiły sytuacje, w których na spłatę należności przedsiębiorców 
w ramach realizacji Specustawy wykorzystano całość lub większą część 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. nie było przypadków dokonywania 
wypłat z części zabezpieczenia pozostawionego na roszczenia z tytułu rękojmi 
za wady. Zabezpieczenie to wnoszone było przez wykonawców w formie gwarancji 
ubezpieczeniowych, w których m.in. uregulowano okres obowiązywania tego 
zabezpieczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 293) 

2.6. Spłacane w badanym okresie przez Oddział GDDKiA zobowiązania, zgodnie  
z art. 3. Specustawy dotyczyły jedynie zamówień publicznych, których przedmiotem 
były roboty budowlane30 w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane31, udzielonych w okresie od maja 2009 r. do maja 2011 r., tj. przed 
dniem wejścia w życie Specustawy (3 sierpnia 2012 r.), a których zabezpieczenie  
o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 151 tej ustawy32. 

(dowód: akta kontroli str. 285-287,293) 

2.7. Analiza 30 spośród 119 roszczeń zgłoszonych przez przedsiębiorców w ramach 
Specustawy o łącznej wartości 7.018,6 tys. zł (28,5% ogółu zgłoszonych roszczeń  
w ramach Specustawy) wykazała, że wszystkie objęte badaniem zgłoszenia 
roszczeń miały formę pisemną. Ustalono również, że: 
− 26 z nich spełniało przesłanki określone w art. 5 ust. 1 Specustawy,  

tj. wobec wykonawców zobowiązanych do zapłaty należności ogłoszono 
upadłość33 oraz, że zalegali oni przedsiębiorcom co najmniej 30 dni z zapłatą 
za zrealizowane i odebrane prace, 

− w pozostałych czterech przypadkach zgłoszone roszczenia nie zostały uznane 
przez Oddział GDDKiA, bowiem zgłaszające je podmioty nie były 
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 Specustawy. Podmioty 
te zrealizowały roboty budowlane jako podwykonawcy, a ich roszczenia mogły 
zostać zaspokojone na podstawie art. 6471 Kc. 

(dowód: akta kontroli str. 294-295, 331) 

2.8. W wyniku badania 30 zgłoszeń należności o łącznej wartości 6.050,4 tys. zł, 
spośród 50 zaspokojonych przez GDDKiA na podstawie Specustawy ustalono,  
że do zgłoszeń tych przedsiębiorcy załączyli dokumenty określone 
w art. 5 ust. 2 Specustawy. I tak: 
− w sześciu przypadkach, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 Specustawy, dołączono 

pisemne oświadczenie wykonawcy zamówienia publicznego o uznaniu 
należności przedsiębiorcy, 

− w pozostałych 24 przypadkach, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 Specustawy, 
przedsiębiorcy do zgłoszeń załączyli kopie: doręczonego wykonawcy wezwania 
do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie, pozwu 
wniesionego przeciwko wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, a także umowy lub zlecenia 
zawartej między wykonawcą a przedsiębiorcą. 

                                                      
30 Dotyczyło to umów na: budowę dróg: Olsztynek-Nidzica i Biskupiec - Borki Wielkie oraz budowy obwodnicy Ełku. 
31 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
32 W przypadku zamówienia na budowę obwodnicy Ełku, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przestało 
obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r. Wykonawca zamówienia na budowę Biskupiec - Borki Wielkie nie zakończył robót, 
w związku z czym Oddział GDDKiA wezwał gwaranta do wypłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku 
budowy drogi Olsztynek-Nidzica ww. zabezpieczenie przestanie obowiązywać w listopadzie 2017 r. 
33 Wakoz Sp. z o.o. – budowa drogi Olsztynek-Nidzica, Alpine Bau GmbH – budowa drogi Biskupiec-Borki Wlk., Mostmar S.A. 
– budowa obwodnicy Ełku. 
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Ponadto do ww. dokumentów, zgodnie z art. 8 ust. 1 Specustawy, przedsiębiorcy 
złożyli oświadczenia34, iż należności wymienione w tych dokumentach wynikają 
ze zrealizowanych i odebranych prac związanych z realizacją zamówienia 
publicznego oraz nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę lub nie 
zostały zaspokojone. Wszystkie oświadczenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 Specustawy, 
zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań, bowiem zawarto w nich klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia”, potwierdzoną podpisem osoby 
uprawnionej. 

(dowód: akta kontroli str. 294-295) 

2.9. Dokonana przez Oddział GDDKiA weryfikacja należności, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 Specustawy, zgłoszonych w ramach trzech zamówień publicznych35 
wykazała, że w przypadku budowy drogi Biskupiec - Borki Wielkie, zgłoszone 
i uznane przez Oddział GDDKiA należności o wartości 4.641,8 tys. zł stanowiły 
3,14% wartości zamówienia publicznego (147.719,9 tys. zł). W pozostałych dwóch 
przypadkach należności te wynosiły odpowiednio 0,13% oraz 2,18%. W każdym 
z ww. trzech przypadków, zgodnie z  art. 5 ust. 3 Specustawy, ogłoszono m.in. 
w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym36 o otwarciu 21-dniowego terminu 
na dokonywanie zgłoszeń należności w ramach Specustawy, a Oddział GDDKiA 
posiadał potwierdzenia zamieszczenia tych ogłoszeń. 

(dowód: akta kontroli str. 296-314) 

2.10. Po upływie 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń oraz po ocenie 
spełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 8 Specustawy, Oddział 
GDDKiA zgodnie z art. 5 ust. 3 Specustawy, sporządził listy przedsiębiorców 
spełniających te warunki, tj. tych którzy złożyli wymagane dokumenty oraz, poza 
jednym przypadkiem37, zawiadomiła przedsiębiorców o umieszczeniu ich na ww. 
listach. 

W przypadku budowy drogi Olsztynek-Nidzica, gdzie kwota należności 
przedsiębiorców umieszczonych na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 Specustawy, 
była mniejsza niż kwota zabezpieczenia38, o którym mowa w art. 147 Pzp, zgodnie 
z art. 9 Specustawy, Oddział GDDKiA skorzystał z możliwości i ponownie sporządził 
listę przedsiębiorców, o której mowa w art. 5  ust. 3 Specustawy. W przypadku  
ww. inwestycji, kwota przeznaczona na realizację wypłat w ramach Specustawy 
wynosiła 2,53% ww. zabezpieczenia. W przypadku dwóch pozostałych inwestycji39 
przy realizacji, których dokonano wypłat udział ten wynosił 61,50% oraz 30,00%. 

Oddział GDDKiA sporządził łącznie sześć list przedsiębiorców, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 Specustawy, na których umieszczono 59 przedsiębiorców. Wypłaty 
zaliczek na poczet uznanych tym przedsiębiorcom należności dokonano łącznie 
w 27 przypadkach. I tak, dwóm przedsiębiorcom zaliczkę wypłacono po doręczeniu 
przez nich nieprawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego należność. Kolejnym 
trzem – na podstawie postanowienia sądu, w którym m.in. zezwolono na wypłatę 
zaliczek do 50% zgłoszonych należności, zaś pozostałym 22 przedsiębiorcom 
po otrzymaniu przez Oddział GDDKiA spisu wierzycieli. Wypłaty zaliczek były 

                                                      
34 Oświadczenia te złożyło 19 przedsiębiorców nie będących osobami prawnymi oraz 11 będących osobami prawnymi – w tych 
przypadkach oświadczenia składały osoby uprawnione do reprezentowania takiego przedsiębiorcy. 
35 Budowa drogi Olsztynek – Nidzica; Budowa  drogi Biskupiec - Borki Wielkie;  Budowa obwodnicy Ełku. 
36 Gazeta Wyborcza (gazeta oraz internet). 
37 Przedsiębiorca IBF Polska Sp. z o.o. nie został powiadomiony o umieszczeniu na liście z powodu braków formalnych,  
tj. nie dostarczył zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 
38 Pozostawionego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
39 Budowa drogi Biskupiec -Borki Wielkie oraz budowa obwodnicy Ełku. 
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realizowane niezwłocznie po doręczeniu wszystkich wymaganych Specustawą 
dokumentów w tym m.in. oświadczeń zgodnych z art. 8 pkt 1-3 Specustawy. Nie 
wystąpiły przypadki dokonywania wypłaty zaliczek przed dostarczeniem przez 
przedsiębiorców wszystkich wymaganych dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 293, 315-323) 

2.11. Analiza 30 uznanych i wypłaconych w ramach Specustawy należności  
o wartości 6.050,4 tys. zł, (65,9% wszystkich uznanych i wypłaconych należności) 
wykazała, że kwoty tych należności zostały wyliczone prawidłowo. W przypadku 
budowy drogi Biskupiec - Borki Wielkie40, a także w przypadku budowy obwodnicy 
Ełku41, kwota określona w art. 2 Specustawy nie wystarczyła na zaspokojenie 
wszystkich należności przedsiębiorców umieszczonych na liście,  
o której mowa w art. 5 ust. 3 Specustawy. W tych przypadkach Oddział GDDKiA, 
zgodnie z  art. 5 ust. 4 Specustawy, prawidłowo ustalił i wypłacił kwoty każdej 
uznanej należności, tj. proporcjonalnie do ich wysokości oraz łącznie zmniejszone 
do wartości równej kwocie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 Pzp. 
Natomiast w przypadku budowy drogi Olsztynek-Nidzica, przedsiębiorcom 
umieszczonym na liście wypłacono całość uznanych należności. 

W odniesieniu do zbadanych przypadków, w Oddziale GDDKiA prawidłowo 
dokonywano merytorycznej oceny dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem 
roszczeń, a poprawność kwot obejmujących zgłoszone roszczenia weryfikowano 
poprzez analizę załączonych do tych zgłoszeń m.in. kart pracy sprzętu 
budowlanego, protokołów dostaw i dokumentów księgowych42. 

(dowód: akta kontroli str. 324-330) 

2.12. W zbadanych 30 przypadkach wypłaty przedsiębiorcom należności, zgłoszonych 
w ramach Specustawy ustalono, że Oddział GDDKiA przed ich wypłatą otrzymał  
od przedsiębiorców wszystkie wymagane Specustawą dokumenty. I tak, w 29  
ze zbadanych przypadków, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy przedsiębiorcy 
doręczyli do Oddziału GDDKiA listy wierzytelności, do których nie został zgłoszony 
sprzeciw lub zastrzeżenie. Natomiast w jednym z ww. przypadków przedsiębiorca 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy doręczył prawomocne orzeczenie sądu 
zasądzające należność. Dwóch przedsiębiorców wykonywało prace związane 
z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane43 przy pomocy innych 
podmiotów. Oddział GDDKiA w tych przypadkach, zgodnie z art 7 ust. 3 
Specustawy, wymagał doręczenia przez tych przedsiębiorców oświadczenia, że nie 
zalegają oni wobec tych podmiotów z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace 
albo, że zaliczka, o której mowa w art. 6, została przekazana na zaspokojenie 
roszczeń tych podmiotów. Ponadto przedsiębiorcy lub uprawnione osoby do ich 
reprezentowania, zgodnie z art. 8 pkt 1-3 Specustawy, do doręczonych dokumentów 
dołączyli stosowne oświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 324-330) 

2.13. Analiza 30 przypadków wypłat zgłoszonych należności wykazała, że w 29  
z nich Oddział GDDKiA otrzymał od przedsiębiorców informację uzyskaną na ich 
wniosek od sędziego-komisarza dotyczącą braku zgłoszenia sprzeciwu lub 

                                                      
40 Wykonawca nie zakończył robót, zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostało mu zwrócone. 
41 1.948.4 tys. zł - była to kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. po uznaniu zamówienia 
za należycie wykonane, zaś wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosiła 6.494,6 tys. zł. 
42 Ustalono, że podczas tej weryfikacji nie było możliwości odniesienia się do wartości określonych w kosztorysach ofertowych 
wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, bowiem zgłaszane roszczenia dotyczyły usług i dostaw, które nie były 
wyszczególnione w tych kosztorysach jako osobno skalkulowane pozycje kosztorysowe, były zaś częścią składową pozycji 
dotyczących robót budowalnych i nie było możliwości ich wyodrębnienia. 
43 Dotyczy budowy drogi Olsztynek-Nidzica oraz budowy obwodnicy Ełku. 
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zastrzeżenia wobec wierzytelności stanowiących przedmiot wniosku, zaś w jednym 
z przypadków przedsiębiorca doręczył prawomocne orzeczenie sądu zasądzające 
należność od nieupadłego członka konsorcjum realizującego budowę drogi 
Biskupiec - Borki Wielkie. 

 (dowód: akta kontroli str. 332-334) 

2.14. W badanym okresie wobec trzech wykonawców, realizujących zamówienia 
publiczne na rzecz GDDKiA, została ogłoszona upadłość. W każdym z tych 
przypadków zgodnie z art. 10 ust. 1 Specustawy GDDKiA zawiadomiła sędziego-
komisarza o przedsiębiorcach, którym wypłacono należności (w tym zaliczki),  
oraz o ich wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 331, 335-354) 

Wypełniając obowiązek określony w art. 10 ust. 1 Specustawy, dotyczący 
zawiadomienia sędziego-komisarza o przedsiębiorcach którym wypłacono 
należności (w tym zaliczki) oraz o ich wysokości, Oddział GDDKiA w sposób 
nierzetelny zawiadomił sędziego-komisarza prowadzącego wtórne postępowanie 
upadłościowe wobec Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals (Austria) obejmującego 
likwidację majątku dłużnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o uznanej 
i wypłaconej 13 lipca 2015 r. należności firmie Finbud Sp. z o.o. w wysokości 
69.893,19 zł, bowiem w zawiadomieniu tym z 23 lipca 2015 r. wskazano  
jako wypłaconą kwotę 68.893,19 zł, tj. o 1 tys. zł mniejszą niż rzeczywiście 
wypłacona. Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość był Kierownik 
projektu w Wydziale Realizacji w Oddziale GDDKiA, który przygotował projekt 
ww. zawiadomienia. Wyjaśnił on, że różnica pomiędzy kwotą wypłaconą a kwotą 
wskazaną w ww. zawiadomieniu wynikała z popełnionego błędu pisarskiego. W toku 
kontroli NIK, tj. 23 listopada 2015 r., Oddział GDDKiA zawiadomił sędziego-
komisarza o rzeczywiście dokonanej wypłacie na rzecz firmy Finbud Sp. z o.o. 
w kwocie 69.893,19 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 353-365) 

2.15. Na podstawie analizy dokumentacji związanej z 30 spośród 69 nieuznanych 
roszczeń (49,2% wartości nieuznanych roszczeń ogółem) zgłoszonych przez 
przedsiębiorców w trybie Specustawy ustalono, że ocena zasadności zgłaszanych 
przez przedsiębiorców roszczeń była dokonywana przez Oddział GDDKiA rzetelnie,  
a odmowa ich uznania znajdowała oparcie w przepisach Specustawy. Jako powody 
nieuznania roszczeń wskazano, że: 
• Przepisy Specustawy nie mają zastosowania do należności, które mogą być 

zaspokojone na podstawie art. 647¹ k.c (art. 1 pkt 2) – 16 przypadków. 
• Przepisy Specustawy stosuje się do roszczeń przedsiębiorców, którzy zawarli 

umowy z wykonawcami udzielonego przez Oddział GDDKiA zamówienia 
publicznego (art. 1 ust. 1 oraz art. 4 pkt 1) – siedem przypadków. 

• Roszczenie zostało zgłoszone po upływie terminu określonego w art. 5 ust. 3 
Specustawy – pięć przypadków. 

• Niedostarczenie w wyznaczonym przez Oddział GDDKiA terminie dokumentów 
wskazanych w art. 5 Specustawy – dwa przypadki44. 

Ustalono ponadto, że: 

                                                      
44 Jeden z przedsiębiorców wystąpił w dniu 10 października 2012 r. do GDDKiA z roszczeniem na kwotę 47,2 tys. zł i pomimo 
trzykrotnego wezwania, nie dostarczył wymaganych dokumentów. W związku z powyższym GDDKiA odmówiła uznania 
zgłoszonego roszczenia. Przedsiębiorca ten ponownie wystąpił z przedmiotowym roszczeniem w dniu 18 lutego 2014 r., które 
po przedstawieniu wymaganych dokumentów zostało uznane przez GDDKiA, a przedsiębiorcy wypłacono uznaną należność.   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• Spośród 16 przedsiębiorców których roszczeń nie uznano w trybie Specustawy, 
ośmiu zgłosiło roszczenia w trybie art. 647¹ Kc, a Oddział GDDKiA uznał 
roszczenia w trzech przypadkach. 

• W czterech przypadkach przedsiębiorcy dochodzili swoich roszczeń na drodze 
sądowej – według stanu na dzień kontroli, tj. 14 grudnia 2016 r. sprawy te nie 
zostały zakończone. 

• W dwóch przypadkach przedsiębiorcy wnieśli skargi na Oddział GDDKiA 
do sądu administracyjnego, które zostały odrzucone. 

• Jeden z przedsiębiorców w okresie od lipca do września 2013 r. prowadził  
z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
korespondencję dotyczącą sposobu rozpatrzenia przez Oddział GDDKiA  
zgłoszonego roszczenia – w tym przypadku Oddział GDDKiA przedstawił 
Centrali GDDKiA, Ministrowi oraz przedsiębiorcy swoje stanowisko 
w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 366-368) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału GDDKiA  
w zakresie realizacji obowiązków inwestora w kontekście Specustawy i Kc. 

 

3. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych przez Oddział 
GDDKiA działań mających na celu odzyskanie wypłaconych 
kwot (na podstawie Specustawy i Kodeksu Cywilnego). 

3.1. Z prowadzonego przez Oddział rejestru w zakresie monitoringu spraw 
związanych z wypłatą należności ze Specustawy wynikało, że łączna kwota 
dokonanych wypłat w kontrolowanym okresie wyniosła 6.685,4 tys. zł.  
Wypłat dokonano w ramach trzech (budowy: dróg Olsztynek – Nidzica i Biskupiec – 
Borki Wielkie oraz obwodnicy Ełku) z pięciu kontraktów, w których przedsiębiorcy 
zgłosili należności przysługujące im od wykonawców zamówień publicznych 
udzielonych przez GDDKiA. Największa kwota zrealizowanych wypłat dotyczyła 
budowy drogi Biskupiec – Borki Wielkie, tj. 3.565 tys. zł. Łączna kwota środków 
odzyskanych na podstawie przepisów art. 11 Specustawy wyniosła 2.038,2 tys. zł  
(z czego należności główne stanowiły kwotę 1.939,8 tys. zł, a odsetki 98,4 tys. zł)  
i składały się na nią środki odzyskane w ramach kontraktu na budowę drogi 
Olsztynek – Nidzica (1.035,3 tys. zł należności głównych) oraz kontraktu  
na obwodnicę Ełku (904,5 tys. zł). Nie odzyskano żadnych środków wypłaconych  
w związku z realizacją budowy Biskupiec – Borki Wielkie. Większość spośród 
środków odzyskanych stanowiły te, które zostały wyegzekwowane od wykonawców 
zamówień publicznych udzielonych przez GDDKiA. W jednym przypadku natomiast 
(dotyczy budowy drogi Olsztynek – Nidzica) środki odzyskano od przedsiębiorcy, 
któremu wypłacono należności na podstawie Specustawy. 

Podejmowane przez Oddział działania w celu odzyskania środków Krajowego 
Funduszu Drogowego („KFD”) wypłaconych w ramach Specustawy polegały na: 

• Dokonaniu potrąceń wzajemnych wierzytelności z wykonawcami,  
tj. pomniejszeniu wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur za wykonane 
w ramach kontraktów roboty budowlane o kwoty wypłacone z tytułu należności 
przysługujących przedsiębiorcom na podstawie Specustawy (dotyczy budowy 
drogi Olsztynek – Nidzica i obwodnicy Ełku). 

• Dokonaniu potrącenia wzajemnych wierzytelności z przedsiębiorcą 
(pomniejszenie wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktury za roboty 
utrzymaniowe), który otrzymał z KFD kwotę 60,5 tys. zł zaliczki z tytułu 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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należności nieopłaconej przez wykonawcę budowy drogi Olsztynek – Nidzica,  
a następnie zawarł z nim ugodę co do zapłaty wynagrodzenia obejmującą m.in. 
należność będącą podstawą wypłaty z KFD. 

• Skierowaniu na drogę sądową spraw w ramach:  

− postępowania upadłościowego (zgłoszenie wierzytelności na listę 
wierzytelności) wykonawców stanowiących konsorcjum odpowiedzialne za 
budowę drogi Biskupiec – Borki Wielkie (postępowanie prowadzone  
w Austrii i w Polsce) oraz jednego z wykonawców, którzy wchodzili w skład 
konsorcjów realizujących budowę obwodnicy Ełku oraz budowę drogi 
Olsztynek – Nidzica, 

− pozwu o zapłatę  oraz wezwania do podjęcia próby ugodowej przeciwko 
członkom konsorcjum, które realizowało budowę obwodnicy Ełku. 

Należy zaznaczyć, że do zakończenia niniejszej kontroli nie zostały ostatecznie 
rozstrzygnięte sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego – zarówno  
w ramach procedury upadłości, jak i pozwów o zapłatę.  

(dowód: akta kontroli str. 192–199,372–374,375–384,385-403) 

3.2. Oddział GDDKiA w ramach solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawców wynikającej z art. 647¹ Kc wypłacił, w okresie 
objętym kontrolą, łącznie kwotę 4.651,6 tys. zł. Wypłat na podstawie art. 647¹ Kc 
dokonano w ramach kontraktów na budowę dróg Olsztynek – Nidzica (1.380,5 tys. zł) 
i Biskupiec – Borki Wielkie (588,5 tys. zł) oraz obwodnicy Ełku (2.682,6 tys. zł).  
W wyniku potrąceń wzajemnych wierzytelności, tj. pomniejszenia wynagrodzenia 
wypłacanego na podstawie faktur za wykonane roboty budowlane o kwoty wypłacone 
podwykonawcom odzyskano w całości środki wypłacone w ramach kontraktu na 
budowę drogi Olsztynek – Nidzica, a częściowo, tj. 525,9 tys. zł, w ramach kontraktu 
na budowę obwodnicy Ełku. Według stanu na koniec listopada 2016 r. do odzyskania 
pozostawała kwota 2.745,2 tys. zł, z czego kwotę 2.156,6 tys. zł zgłoszono w ramach 
postępowania upadłościowego MOSTMAR S.A., tj. jednego z członków konsorcjum 
realizującego budowę obwodnicy Ełku, a pozostałą kwotę w ramach postępowań 
upadłościowych spółek ALPINE Bau GmbH i Hydrogeo Polska S.A., które tworzyły 
konsorcjum realizujące budowę drogi Biskupiec – Borki Wielkie. Ponadto, sprawę  
o zapłatę kwoty 2.156,6 tys. zł przeciwko pozostałym członkom konsorcjum, które 
wykonywało obwodnicę Ełku (Mirbud S.A., Przedsiębiorstwu Robót Drogowych 
Lubartów S.A. i Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Międzyrzec Podlaski S.A.  
w likwidacji), skierowano na drogę postępowania sądowego za pośrednictwem 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 375–384,404,405-440) 

Radca prawny Oddziału wyjaśniła, że główne ryzyko związane z możliwością 
zaspokojenia całości lub części roszczeń w ramach postępowań upadłościowych 
związane jest z trudnością w przewidywaniu rozstrzygnięć sądu lub syndyka co do 
zgłoszonych wierzytelności i to pomimo dokładania staranności zarówno przez 
Oddział, jak i wyspecjalizowaną kancelarię działającą na zlecenie Centrali GDDKiA. 
Poza tym należy brać pod uwagę ryzyko zaspokojenia wierzytelności zależne  
od ilości uznanych wierzytelności i wielkości masy upadłości.  

W kwestii ryzyka związanego z wynikiem powództw wytoczonych konsorcjantom, 
którzy realizowali budowę obwodnicy Ełku wyżej wymieniona wyjaśniła, że pomimo 
dołożenia należytej staranności przez Oddział i udziału w sprawie Prokuratorii 
Generalnej ostateczny ich wynik nie jest do przewidzenia. 
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Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA wyjaśnił, że Oddział nie otrzymywał sygnałów 
świadczących o możliwości ogłoszenia upadłości firm wchodzących w skład 
konsorcjum realizującego budowę drogi Biskupiec-Borki Wielkie, ani dotyczących 
jednego z wykonawców realizujących budowę obwodnicy Ełku. 

 (dowód: akta kontroli str. 441-445) 

3.3. Analiza spraw związanych z odzyskiwaniem przez Oddział GDDKiA należności 
wypłaconych z KFD na podstawie Specustawy wykazała, że odzyskane kwoty 
stanowiły część z tych należności, i tak w ramach kontraktu na: 

• Budowę Olsztynek – Nidzica wypłacono ogółem 1.203,2 tys. zł, a odzyskano: 

− 974,8 tys. zł (należność główna, nie licząc należnych odsetek) poprzez 
potrącenie wzajemnych wierzytelności z tytułu faktur za roboty budowlane 
wystawione przez jednego z członków konsorcjum wykonawczego, tj. Sando 
Budownictwo Polska sp. z o.o., 

− 60,5 tys. zł (należność główna) poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu 
faktury za roboty utrzymaniowe wystawionej przez Firmę Handlowo-Usługową 
Szymon Walentynowicz w związku z uzyskaniem przez Oddział prawomocnego 
wyroku nakazującego wyżej wymienionemu zapłatę kwoty odpowiadającej 
kwocie otrzymanej przez niego zaliczki, 

− stąd kwota pozostała do odzyskania w ramach tego kontraktu, według stanu na 
koniec listopada 2016 r., wynosiła 167,9 tys. zł. 

• Budowę obwodnicy Ełku wypłacono ogółem 1.917,1 tys. zł, a odzyskano  
904,5 tys. zł poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności z tytułu faktury  
za roboty budowlanej wystawionej przez MIRBUD S.A. (jednego z członków 
konsorcjum wykonawczego), stąd kwota pozostała do odzyskania w ramach tego 
kontraktu wynosiła 1.012,6 tys. zł (na koniec listopada 2016 r.). 

Do dnia zakończenia kontroli NIK nie odzyskano żadnych kwot wypłaconych  
w ramach kontraktu na budowę drogi Biskupiec – Borki Wielkie, tj. 3.565 tys. zł,  
w związku tym, że postępowania upadłościowe prowadzone wobec obu członków 
konsorcjum realizującego ten kontrakt nie zostały zakończone, a posiadane przez 
Oddział zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało w całości 
przeznaczone na pokrycie kosztów prac naprawczych.    

 (dowód: akta kontroli str. 372–374,441–445,446-560) 

3.4. Analiza przebiegu spraw związanych z odzyskiwaniem od wykonawców 
należności wypłaconych na podstawie Specustawy (dokonana na próbie 15 roszczeń 
zgłoszonych w ramach ww. kontraktów) wykazała, że Oddział stosował sposoby 
odzyskiwania należności wskazane w „Procedurze odzyskiwania należności”.  

Działania regresowe podjęto wobec wszystkich badanych roszczeń, przy czym  
w przypadku kontraktu na budowę drogi Olsztynek – Nidzica polegały one na 
kompensacie wierzytelności, przy kontrakcie dotyczącym obwodnicy Ełku zarówno  
na kompensacie, jak i wystąpieniu na drogę sądową, a w przypadku kontraktu  
na budowę drogi Biskupiec – Borki Wielkie - na skierowaniu sprawy na drogę sądową. 
Dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności poprzedzone było wystawieniem 
księgowych not obciążeniowych z tytułu wypłat zrealizowanych z KFD i przekazaniem 
ich wszystkim członkom konsorcjum realizującego kontrakt. Noty obciążeniowe 
wystawiane były maksymalnie do 19 dni po dacie realizacji transferu środków z KFD, 
a zawarty w nich termin do uregulowania należności nie przekraczał 14 dni. 
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Regres realizowany na drodze sądowej polegał na zgłoszeniu wierzytelności z tytułu 
wypłat zrealizowanych ze środków do ujęcia na listach wierzytelności przez sędziego 
komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe wobec spółek ALPINE Bau  
i Hydrogeo Polska (wykonawcy tworzący konsorcjum dla budowy Biskupiec – Borki 
Wielkie) oraz MOSTMAR S.A. (jeden z członków konsorcjum dla budowy obwodnicy 
Ełku). Przy czym, w przypadku pierwotnego postępowania upadłościowego ALPINE 
Bau prowadzonego w Austrii i Polsce, Oddział przekazywał Centrali GDDKiA 
informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia odpowiednich wniosków przez 
kancelarię prawną wyłonioną przez Centralę. Zgłoszenia wierzytelności obejmowały 
wszystkie roszczenia z tytułu zrealizowanych przez Oddział wypłat z KFD.  
W przypadku pozostałych członków konsorcjum realizującego obwodnicę Ełku 
Oddział po zrealizowaniu wszystkich wypłat z KFD zawiadomił Prokuratorię 
Generalną Skarbu Państwa o konieczności skierowania na drogę sądową sprawy 
zapłaty na rzecz GDDKiA kwot wypłaconych na podstawie Specustawy. Prokuratoria 
Generalna w dniu 28 marca 2014 r. złożyła pozew o wydanie nakazu zapłaty kwoty 
875,9 tys. zł uwzględniającej dokonane już potrącenie (powództwo następnie 
rozszerzono o 102,8 tys. zł, 26 tys. zł i 174,4 tys. zł). Pomimo uzyskania nakazu 
zapłaty w dniu 17 kwietnia 2014 r. sprawa ta nie została dotychczas rozstrzygnięta  
w I instancji z uwagi na sprzeciwy od nakazu zapłaty wniesione przez pozwanych 
(stan na koniec listopada 2016 r.). Ponadto, Oddział w dniu 20 marca 2014 r. 
skierował, na podstawie art. 184 Kpc wniosek o zawezwanie członków konsorcjum 
(poza upadłą spółką MOSTMAR) do próby ugodowej (na dzień zakończenia kontroli – 
sprawa w toku).      

Z wyjaśnień Radcy prawnego Oddziału GDDKiA dotyczących aktualnego (na dzień  
7 grudnia 2016 r.) etapu, w których wierzytelności są dochodzone przez GDDKiA  
w postępowaniu upadłościowym wynika, że w postępowaniu upadłościowym ALPINE 
Bau prowadzonym w Polsce został złożony sprzeciw co do odmowy uznania części 
wierzytelności (termin rozprawy wyznaczono na 15 grudnia 2016 r.). Sprzeciw co do 
odmowy uznania części wierzytelności zostanie wniesiony również po wyłożeniu listy 
wierzytelności, a najpóźniej do stycznia 2017 r. zostaną zgłoszone kolejne 
wierzytelności. Natomiast w postępowaniu prowadzonym w Austrii został wniesiony 
sprzeciw do odmowy uznania zgłoszonych przez GDDKiA wierzytelności.  
W postępowaniu dotyczącym spółki Hydrogeo Polska uwzględniony został sprzeciw 
Oddziału na odmowę uznania wierzytelności, natomiast syndyk nie zajął jeszcze 
stanowiska co do kolejnych wierzytelności zgłoszonych już po sprzeciwie.  
W postępowaniu dotyczącym spółki MOSTMAR rozpatrywany jest sprzeciw Oddziału 
co do odmowy uznania wierzytelności (termin rozprawy wyznaczono na 12 stycznia 
2017 r.). W przypadku powództw wniesionych przeciwko członkom konsorcjum, które 
wykonało obwodnicę Ełku z tytułu roszczeń wynikających ze Specustawy,  
jak i solidarnej odpowiedzialności w sądzie I instancji nie zostały zakończone  
i wyznaczone zostały terminy kolejnych rozpraw (odpowiednio 19 grudnia 2016 r.  
i 20 kwietnia 2017 r.).    

Dyrektor Oddziału, odnośnie przyczyn nieskierowania na drogę sądową sprawy 
przeciwko innym, niż spółka Wakoz, członkom konsorcjum realizującego budowę 
Olsztynek – Nidzica wyjaśnił, że było to spowodowane oczekiwaniem na prawomocne 
rozstrzygnięcie sporu dotyczącego tego kontraktu pomiędzy spółkami Sando S.A.  
i Skamex. Druga z wymienionych firm otrzymała bowiem, tytułem zaliczki 228,4 tys. zł 
na podstawie przepisów Specustawy.    

(dowód: akta kontroli str. 561–565,566–606,607–611,612-613)  

3.5. W badanym okresie wystąpił jeden przypadek dochodzenia przez Oddział 
GDDKiA należności wypłaconych przedsiębiorcy na podstawie Specustawy.  
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Był on związany z treścią ugody (zatwierdzonej przez sąd w dniu 16 grudnia 2013 r.) 
pomiędzy FH-U Szymon Walentynowicz i Sando Budownictwo Polska spółka z o.o., 
która objęła m.in. zapłatę przez tą spółkę należności, o których pokrycie  
Sz. Walentynowicz ubiegał się w Oddziale, uzyskując zaliczkę na rzecz jej spłaty 
(60,5 tys. zł). Oddział, po otrzymaniu w dniu 15 stycznia 2014 r., informacji o zawartej 
ugodzie i  bezskutecznym wezwaniu do zwrotu zaliczki, skierował pozew o zapłatę tej 
kwoty do Sądu Rejonowego w Giżycku. Prawomocny wyrok w tej sprawie nakazujący 
zapłatę 60,5 tys. zł wraz z odsetkami został wydany 22 września 2015 r. W związku  
z brakiem dobrowolnego uregulowania należności Oddział w dniu 16 października 
2015 r. dokonał potrącenia całej zasądzonej kwoty wraz z odsetkami  
z wynagrodzenia należnego za wykonane przez przedsiębiorcę prace utrzymaniowe. 

Z rejestru monitoringu spraw związanych z realizacją roszczeń na podstawie 
Specustawy wynikało, że wystąpiły inne przypadki, w których Oddział nie uregulował 
uznanej należności przedsiębiorcy w całości i dotyczyło to roszczeń zgłoszonych 
przez:  

− Skamex S.A. (dotyczy budowy Olsztynek – Nidzica), gdzie do wypłaty 
pozostało 228,4 tys. zł, 

− spółkę DWD System i „MW” Piotr Wadas (dotyczy budowy obwodnicy Ełku), 
gdzie pozostało do wypłaty odpowiednio 4,5 tys. zł oraz 12,2 tys. zł. 

Realizacja dalszych wypłat w powyższych przypadkach lub wystąpienie przez 
Oddział z roszczeniem regresowym zależne było od rozstrzygnięć zapadłych w toku 
postępowań sądowych zarówno na tle sporu między przedsiębiorcą, a wykonawcą, 
jak i związanych z procesem upadłościowym. 

(dowód: akta kontroli str. 446–477,614–615,616–625,626-629) 

Dyrektor Oddziału w wyjaśnieniach dotyczących sposobu monitorowania powyższych 
spraw wyjaśnił, że polegało ono na zasięganiu informacji w sądach. Wskazał,  
że w przypadku: 

− wyrok zapadły w sprawie Skamex-u i Sando Budownictwo Polska w dniu  
19 października 2016 r. nie jest prawomocny, 

− od firmy „MW” aktualnie otrzymano uzupełnienie wniosku drogą elektroniczną, 
a jego dalsza weryfikacja merytoryczna i formalnoprawna zostanie dokonana 
po otrzymaniu uzupełnienia w formie papierowej (na dzień 20 grudnia 2016 r. 
weryfikacja nie została zakończona z uwagi na konieczność przedłożenia 
kolejnych dokumentów), 

− do spółki DWD System zwrócono się o udzielenie wyjaśnień w związku  
z uzyskaniem informacji, że część ze zgłoszonych przez spółkę wierzytelności 
została zaspokojona z otrzymanego odszkodowania (nie zostały uznane na 
liście wierzytelności); ze względu na brak odpowiedzi ponownie wezwano 
spółkę do złożenia wyjaśnień. 

 (dowód: akta kontroli str. 369–371,625-629) 

W badanych sprawach nie doszło do odzyskania należności Skarbu Państwa  
z gwarancji stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów. Dyrektor  
na pytanie czy Oddział w celu zaspokojenia swoich należności z tytułu Specustawy  
i solidarnej odpowiedzialności z art. 647¹  rozważał wykorzystanie tych zabezpieczeń 
wyjaśnił, że w przypadku budowy drogi Olsztynek – Nidzica skorzystano z potrącenia 
(za wyjątkiem kwoty wypłaconej firmie Skamex). Zabezpieczenie należytego 
wykonania kontraktu na budowę drogi Biskupiec – Borki Wielkie zostało w całości 
wykorzystane na pokrycie kosztów prac naprawczych poniesionych przez GDDKiA. 
Natomiast zabezpieczenie pozostałe w przypadku kontraktu na budowę obwodnicy 
Ełku przeznaczone było na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,  
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a roszczenia z tytułu Specustawy i solidarnej odpowiedzialności nie należą do tej 
samej kategorii.   

 (dowód: akta kontroli str. 369–371,625-629) 

3.6. Środki odzyskane w wyniku potrąceń wierzytelności przysługujących wykonawcom 
z wierzytelnościami przysługującymi GDDKiA z tytułu realizacji Specustawy zostały 
przekazane w formie bezgotówkowych rozliczeń obciążających poszczególne kontrakty 
i powodujących uznanie po stronie rozliczeń z podwykonawcami w odpowiednich 
pozycjach planu finansowego KFD. 

Zgodnie z powyższą „Procedurą odzyskiwania należności” termin przekazania  
na rachunek KFD środków odzyskanych od wykonawcy (bądź współwykonawcy)  
lub przedsiębiorcy wynosił dwa dni robocze od końca tygodnia, w którym środki  
te zostały zaliczone na poczet regresu lub wpłynęły na rachunek GDDKiA.  
Na podstawie analizy dokonanej na przykładzie próby wykonawców, o której mowa  
w punkcie powyżej ustalono następujące terminy przekazywania środków  
na odpowiednie konta KFD, i tak w dniach: 

− 16 maja 2013 r. przekazano do Banku Gospodarstwa Krajowego wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi, kwotę 904,5 tys. zł z tytułu kompensaty 
dokonanej 10 maja 2013 r. w ramach kontraktu na budowę obwodnicy Ełku, 

− 12 grudnia 2014 r. przekazano do ww. banku kwotę 826,5 tys. zł (w tym 
odsetki) w ramach kontraktu na budowę Olsztynek – Nidzica z tytułu 
kompensaty dokonanej w tym samym dniu, 

− 8 maja 2015 r. przekazano kwotę 20,5 tys. zł (w tym odsetki) w ramach  
ww. kontraktu z tytułu kompensaty dokonanej w tymże dniu.   

Ponadto, w dniu 16 października 2015 r., tj. w dniu kompensaty przekazano na konto 
w BGK kwotę 60,5 tys. zł oraz odsetki należne od firmy Sz. Walentynowicza. 

 (dowód: akta kontroli str. 566–606,626-629) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału GDDKiA  
w zakresie prawidłowości i skuteczności działań podejmowanych w celu odzyskania 
kwot wypłaconym na podstawie Kodeksu Cywilnego i Specustawy. 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości i usunięciem jej przez Oddział 
GDDKiA w toku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków 
pokontrolnych. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(dalej: „ustawa o NIK”)45, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,  

                                                      
45 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 677. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Olsztynie. 

 

Olsztyn, dnia      grudnia 2016 r. 
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