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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/029 – Budowa drogi ekspresowej S-19 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Dionizy Beda, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/99/2018 z dnia 
16 lipca 2018 r.  

2. Agnieszka Suwała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/107/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.  

3. Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/100/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Tarnawski, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie, od dnia 21 marca 2017 r., wcześniej Wiesław Kaczor. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2, działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

W latach 2014-2018 Oddział GDDKiA w Rzeszowie, realizował zadania z zakresu 
planowania i przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S-19, terminowo, 
w oparciu o przepisy prawa i ustalone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad3 procedury, w sposób rzetelny i właściwy. 

Po zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury Programu Budowy Dróg Krajowych4 
2014-2023, w Oddziale opracowano Programy Inwestycji wraz z harmonogramami 
dla wszystkich odcinków i pododcinków drogi ekspresowej S-19. Założono Karty 
projektów oraz ustanowiono Kierowników projektów wraz z Zespołami Kierownika 
projektu. Kierownicy projektów  uczestniczyli w przygotowaniu dokumentacji, 
realizacji, odbiorach i rozliczeniu inwestycji. W Kartach projektów odnotowywano na 
bieżąco wszystkie działania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz 
związane z nimi koszty. 

Przygotowywana przez Oddział dokumentacja niezbędna do realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych z budową drogi S-19 uzyskiwała pozytywne opinie 

                                                      
1 Zwany dalej Oddziałem lub Oddziałem w Rzeszowie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dalej: Generalny Dyrektor. 
4 Dalej: PBDK 

Ocena ogólna 

 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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i akceptację kontroli wewnętrznej (KOPI5, ZOPI6). Na zaistniałe na tym etapie 
przesunięcia terminów oraz zmiany wartości opracowań sporządzano aneksy do 
Programów inwestycji, uzyskując akceptację właściwego Ministra. Zmiany te nie 
powodowały zmian terminów zakończenia danej inwestycji i jej kosztu. W Oddziale 
funkcjonowała systemowa kontrola wewnętrzna jakości, dotycząca przestrzegania 
procedur na każdym etapie realizacji zadań. 

Dla inwestycji w systemie projektuj-buduj Oddział przygotowywał niezbędną do 
wyłonienia wykonawcy dokumentację przetargową, w terminach określonych 
w harmonogramach Programów inwestycyjnych. 

Oddział prawidłowo realizował zadania dotyczące wprowadzania informacji do 
Centralnego Zasobu Danych7 i weryfikowania ich poprawności. 

Terminy określone w harmonogramach Programów Inwestycji8 i Inwestycyjnych9 
zostały dochowane, a koszty realizacji nie były przekraczane. Ogólne koszty 
zakończonych inwestycji były mniejsze od określonych w harmonogramach. 
Niektóre koszty cząstkowe przygotowania inwestycji ulegały zwiększeniu, lecz 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Generalnego Dyrektora z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie przygotowania i uzgadniania Programów Inwestycji dla zadań 
inwestycyjnych10 nie powodowały konieczności dokonywania zmian w Programach 
Inwestycji. W przypadku zaistnienia przypadków wymienionych w Rozdziale 2 pkt 7 
ww. Zarządzenia, sporządzono cztery aneksy do Programów Inwestycji, które 
uzyskały aprobatę Generalnego Dyrektora.  
Generalny Dyrektor dokonywał akceptacji wszystkich dokumentów niezbędnych dla 
rozpoczęcia robót budowlanych.  
Żadna z inwestycji nie została w pełni zakończona. Realizacje dwóch odcinków S-19 
oddanych do użytkowania były na etapie zgłaszania wad i usterek, przed końcowym 
rozliczeniem płatności. Zadania z pozostałych Programów inwestycji znajdowały się 
na wstępnym etapie realizacji. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że właściwy nadzór nad realizacją zadań 
związanych z budową drogi ekspresowej S-19 może być utrudniony ze względu na 
brak zatrudnienia w Oddziale w Rzeszowie doświadczonych specjalistów z zakresu 
nowych technologii budowy tuneli i wiaduktów. 
Pomimo zgłaszanej do GDDKiA przez Oddział, niedostatecznej obsady kadrowej dla 
realizacji nałożonych zadań związanych z budową drogi S-19 w ramach PBDK 
2014-2023, uzyskano zgodę na zatrudnienie tylko dwóch osób (z 14 
wnioskowanych), a środki finansowe otrzymano na zatrudnienie jednej osoby. 
Stwierdzone dwie nieprawidłowość przekroczenia terminów przeprowadzenia 
przetargów na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacja robót oraz 
zarzadzaniem kontraktem nie powodowały konieczności zmian terminów i kosztów 
ogólnych, zapisanych w harmonogramach z programów inwestycji i nie miały 
wpływu na ocenę końcową. 

 

                                                      
5 Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 
6 Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 
7 CZD. 
8 o których mowa w § 6 rozporządzenia z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831) 
9 o których mowa w piśmie Dyrektora Generalnego znak. GDDKiA DPL-WMP-330/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. dot. 
opracowania i procedury uzgadniania Programów inwestycyjnych dla zadań inwestycyjnych finansowanych z Krajowego 
Funduszu Drogowego Program Inwestycyjny sporządza się dla zadań inwestycyjnych finansowanych z KFD, wchodzących do 
planu inwestycyjnego w danym roku, W 2014r. opracowano Programy Inwestycyjne dla dwóch zadań wchodzących do planu 
KFD tj. „Budowa drogi ekspresowej S-19 Sokołów Młp.-Stobierna” oraz „Budowa drogi ekspresowej S-19 węzeł Świlcza-węzeł 
Rzeszów Południe”. 
10 Dalej; Zarządzenie Nr 48 Generalnego Dyrektora. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
2.3.2 Planowanie i przygotowanie do realizacji inwestycji budowy drogi S-19 

2.3.2.1 Karty projektu oraz harmonogramy przygotowania i realizacji inwestycji 

Oddział w Rzeszowie, w latach 2013-201811 realizował dwa Programy Inwestycji12 
oraz dwa Programy inwestycyjne13 dla drogi krajowej S-19, sporządzone w oparciu 
o PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz jeden Program 
Inwestycji dotyczący budowy II etapu odcinka Sokołów Młp. Płn. – Jasionka 
(dobudowa drugiej jezdni). Wszystkie kontrolowane odcinki budowy S-19, 
projektowane i realizowane były w systemie projektuj-buduj. 

(dowód: akta kontroli str. 62-67) 

Dla wszystkich, objętych kontrolą, odcinków i pododcinków związanych z budową 
drogi S-1914, zgodnie z § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 58 Generalnego Dyrektora 
z 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji15, założono 
Karty projektu oraz sporządzono harmonogramy przygotowania i realizacji 
inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 5-31, 86, 98,115, 155, 181, 343-355) 

W okresie 2013-2018 w Oddziale stosowano trzy wzory kart projektów różniących 
się nazwą, formą i treścią16. Karty projektu stosowane do 2015 r. były dostosowane 
dla pięciu faz realizacji – przygotowania, i realizacji. Od 2015 r. wprowadzono karty 
projektu o ujednoliconej formie, obejmujące siedem, w miejsce pięciu faz realizacji. 
Oprócz Kart projektów (zbiorczych) obejmujących cały objęty Programem inwestycji 
odcinek, założono karty dla realizowanych pododcinków S-19 zwane również 
Kartami roboczymi. Ustalono, że na Kartach projektów zakładanych przed 2015 r., 
wpisywano terminy poszczególnych działań bez pozostawiania pierwotnych wpisów. 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił: w 2015 r. Generalny Dyrektor zarządzeniem 
nr 52 wprowadził nowe narzędzie informatyczne pod nazwą Centralny Zasób 
Danych, umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i monitorowanie danych 
dotyczących przebiegu procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział na 
etapach planowania, przygotowania inwestycji, postępowań przetargowych oraz 
realizacji inwestycji drogowych. Jednym z elementów tego systemu były Karty 
projektów. Nowy system uszczegółowił dane w generowanej Karcie projektu, między 
innymi o terminy dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji oraz 
harmonogram całkowitych kosztów inwestycji. W trakcie wprowadzania systemu, 
przez kilka miesięcy Karty projektu były generowane jako „Robocze” gdyż system 

                                                      
11 Do dnia zakończenia kontroli w jednostce tj. 9 października 2018 r. 
12 Odcinek Łążek Ordynacki- Sokołów Młp. (6 pododcinków). 
i odcinek Rzeszów Płd.-Barwinek (5 pododcinków). 
13 Odcinek Sokołów Młp. Płn.-Stobierna i odcinek Świlcza – Rzeszów Płd. 
14 I. Odcinek Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Płn. - Karta projektu (zbiorcza). 
1. Pododcinek Lasy Janowskie – Zdziary – Karta projektu robocza. 
2. Pododcinek Zdziary Rudnik nad sanem – Karta projektu robocza. 
3. Pododcinek Rudnik Nisko płd. – Karta robocza - Karta projektu (robocza). 
4. Pododcinek Nisko Płd.- Podgórze - Karta projektu (robocza). 
5. Podgórze Kamień - Karta projektu (robocza). 
6. Pododcinek Kamień – Sokołów Młp. Płn. Karta projektu (robocza). 
II./7 Odcinek Sokołów Mł. Płn. – Stobierna – Karta projektu (wersja robocza) 
III./8 Odcinek Świlcza – Rzeszów płd. - Karta projektu robocza. 
IV. Odcinek Rzeszów – Barwinek - Karta projektu robocza (zbiorcza). 
 9. Pododcinek Rzeszów Płd. – Babica - Karta projektu robocza. 
10. Pododcinek Babica – Domaradz – Karta projektu. 
11. Pododcinek Domaradz – Miejsce Piastowe - Karta projektu. 
12. Pododcinek Miejsce Piastowe – Dula - Karta projektu. 
13. Pododcinek Dukla – Barwinek - Karta projektu. 
V./14. Odcinek II etap Sokołów Młp. Płn. – Jasionka Karta projektu. 
15 Zwane dalej Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora. 
16 Karta projektu, Karta projektu robocza, Karta projektu (robocza) i system elektroniczny prowadzenia kart projektów. 

Opis stanu 
faktycznego 
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w tym czasie działał na zasadzie testowej, ponieważ dane „historyczne” były cały 
czas uzupełniane. 

(dowód: akta kontroli str.5-81,377-387, 405-406) 

Analiza zapisów w Kartach projektów i zapisów w Programie inwestycji wykazała 
różnice dotyczące terminów i kosztów realizacji prac przygotowawczych na 
3 odcinkach. 
W harmonogramie stanowiącym załącznik do Projektu inwestycji budowy odcinka 
drogi ekspresowej S-19 Łążek Ordynacki – Sokołów Młp. Płn., pozyskanie gruntów 
miało trwać od 1 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. za kwotę 204 080 tys. zł. 
Według Aneksu Nr 1 do Programu inwestycji17 tego odcinka S-19 czas wywłaszczeń 
określono na okres XI 2018 – XII 2021 za kwotę190 713,4 tys. zł, natomiast według 
Karty projektu z 8 czerwca 2018 r., w pozycji Harmonogram całkowitych kosztów 
projektu, koszty nabycia gruntów miały być ponoszone w latach 2019 – 2021 
w kwocie 233 443 tys. zł. 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że Aneks nr 1 do Programu Inwestycji na 
odcinku Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Płn. został uzgodniony dnia 29 grudnia 
2015 r. i w tej dacie zgodnie z Harmonogramem przygotowania i realizacji inwestycji 
dla gruntów planowano wydatki w wysokości 190.713,4 tys. zł. W późniejszym 
okresie dokonywano zmian poziomu planowanych wydatków dot. nabycia gruntów 
poprzez aktualizację danych w Kartach Projektu (aktualizacja prowadzona jest 
cyklicznie w okresach miesięcznych). Wprowadzane w kartach Projektu zmiany 
poziomu wydatków poszczególnych asortymentów kosztowych i związane z tym 
korekty szacunkowej wartości inwestycji uwzględniają przebieg postępowań 
przetargowych na roboty oraz pełnienie nadzoru. Ceny rynkowe robót i usług 
nadzoru przedkładane w ofertach przetargowych generują potrzebę dokonywania 
korekt szacowanych wartości kosztów realizacji inwestycji. Z kolei zwiększenie 
wartości kosztów nabycia gruntów do kwoty 233.443 tys. zł w stosunku do wartości 
190.713,4 tys. zł ujętej w Aneksie nr 1 do Programu inwestycji jest spowodowane 
koniecznością uwzględnienia większego zakresu wykupu nieruchomości 
związanego z zabezpieczeniem rezerwy terenu pod trzeci pas ruchu. Każdorazowo 
przy opracowywaniu kolejnych Kart Projektu, uwzględniających w przypadku 
potrzeby ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na szacowanie danego 
asortymentu kosztów, kierowano się nadrzędną zasadą nie przekroczenia 
szacunkowego łącznego kosztu inwestycji ustalonego w obowiązującym Planie 
inwestycji i dochowano tej zasady. Zakończenie postępowań przetargowych 
i podpisanie umów na realizację wszystkich sześciu odcinków realizacyjnych 
wchodzących w skład odcinka S-19 Lasy Janowskie – Sokołów Młp., będzie 
podstawą do wprowadzenia niezbędnych zmian zapisów programu Inwestycji 
w formie kolejnego Aneksu i przedłożenia przedmiotowego dokumentu do 
uzgodnienia właściwemu Ministrowi. 
 (dowód: akta kontroli str. 32, 82-89,106-124, 126-138,346-355,405-406,1347-1349) 

 

Na podstawie analizy harmonogramów oraz zapisów na Kartach projektu ustalono, 
że: 
- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach18 dla wszystkich odcinków zostały 
wydane w terminie wynikającym z harmonogramów, co zostało odnotowane 
w Kartach projektu19; 

                                                      
17 Dalej: PI 
18 Dalej DUŚ 
19 Według harmonogramu budowy odcinka Rzeszów Płd.- Barwinek z 28 maja 2014 r., Aneks 3, DUŚ miała być uzyskana do 
listopada 2015 r. 
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- Koncepcje programowe dla sześciu odcinków20 zostały sporządzone przed 
terminem wynikającym z harmonogramów, w jednym przypadku21, według Protokołu 
KOPI nr. 9/2007, zwolniono Oddział z jego wykonania, co odnotowano w Kartach 
projektu. Dla sześciu odcinków22, termin sporządzenia Koncepcji programowej 
upłynie według harmonogramu w kwietniu 2020 r. W kartach projektu odnotowano 
terminy podpisania umów na ich wykonanie.  
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy były sporządzone dla dwóch 
zrealizowanych odcinków (Sokołów Młp. – Stobierna i Świlcza – Rzeszów Płd.) 
przed upływem terminów harmonogramowych. Dla pozostałych odcinków będących 
w fazie przygotowania, określono terminy sporządzenia przedmiotowych projektów 
na lata 2019-2022, co odnotowano w Kartach projektu. 
-  Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej23 dwóch oddanych do eksploatacji 
odcinków: 

- Świlcza–Rzeszów - wniosek o ZRID złożono 14 czerwca 2014 r., a decyzję 
otrzymano 15 maja 2015 r., czyli 47 dni przed terminem wynikającym 
z harmonogramu; 
- Sokołów Młp. Płn.–Stobierna – wniosek o ZRID złożono 27 października 
2014 r. a decyzję otrzymano 10 lipca 2015 r., czyli 45 dni po terminie 
wynikającym z harmonogramu. 

Na pozostałych odcinkach, przygotowanie inwestycji nie osiągnęło tego etapu. 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że: jedną z przyczyn opóźnień, był fakt 
wpłynięcia licznych zastrzeżeń i wniosków do realizacji tej inwestycji. Wnioski stron 
wymuszały na organie każdorazowe, pisemne ustosunkowanie się do 
podnoszonych spraw, a inwestor zobowiązany był do udzielenia organowi 
wyczerpujących wyjaśnień co de facto miało przełożenie na opóźnienie uzyskania 
decyzji. Jak wynika z pisma Generalnego Dyrektora w sprawie wprowadzenia 
procedury uzgadniania Programów Inwestycyjnych dla zadań finansowanych 
z Krajowego Funduszu Drogowego24, w przypadku niedotrzymania założonych 
planowych terminów uzyskania ZRID nie powoduje obowiązku aneksowania 
terminów we właściwym harmonogramie, stanowiącym integralną część Programu 
inwestycyjnego. 
- Nabywanie nieruchomości na dwóch oddanych do użytkowania odcinkach (Świlcza 
– Rzeszów Płd. i Sokołów Młp. Płn. – Stobierna) nie zostało zakończone. 
Na Kartach projektów, tych odcinków, wykazano że pozostało do rozliczenia 4,5% 
i 5,5% pozyskanych nieruchomości.  
Na dwóch odcinkach Lasy Janowskie - Sokołów Młp. Płn. i Rzeszów Płd.-Barwinek, 
nabycia nieruchomości – odszkodowania mają rozpocząć się odpowiednio: od IV 
kwartału 2018 r. do końca 2020 r. i od IV kwartału 2021 r. do końca 2025 r. 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że nieruchomości na przedmiotowych 
odcinkach zostały nabyte na podstawie ostatecznych decyzji ZRID z 4 czerwca 
i z 15 stycznia 2016 r. Niemniej jednak nie zostały jeszcze wypłacone wszystkie 
odszkodowania ze względu na niezakończone postępowania administracyjne, 
dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Skarbu 
Państwa i brak postanowień sądu o możliwości przekazania kwot odszkodowań do 
depozytu sądowego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-31, 86, 98,115, 158, 181, 319-320, 352, 377-387, 405) 

Ustalono, że w Kartach projektów (pierwotnych) z 5 sierpnia 2015 r. nie było rubryk 
dotyczących Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych25. Natomiast 
                                                      
20 Łążek Ordynacki – Sokołów Młp. Płn. 
21 Zrealizowany odcinek Sokołów Młp. Płn. – Stobierna  
22 Rzeszów Płd.-Barwinek 
23 Dalej ZRID 
24 Pismo znak: GDDKiA-DPL-WMP-EN-0330/383/2013 
25 Dalej: STEŚ. 
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w Kartach projektu z 5 czerwca 2018 r. (ostatnich - nowy typ) istniały rubryki na 
rejestrowanie daty podpisania umowy na wykonane i odbiór STEŚ. W jednej karcie 
odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. nie odnotowano sporządzenia STEŚ. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że Generalny Dyrektor Zarządzeniem Nr 52 GDDKiA 
z dnia 1.10.2015 r. wprowadził system CZD, którego jednym z elementów są Karty 
projektu. Wprowadzenie nowego systemu miało umożliwić podgląd danych 
wszystkim uprawnionym pracowników, a także Ministerstwu Infrastruktury. Nowy 
system uszczegółowił dane w generowanej Karcie projektu, między innymi 
o harmonogram terminowy dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji 
inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 5-81, 47, 209-250) 

Na dwóch oddanych do użytkowania odcinkach drogi S-19 odnotowano w kartach 
projektu, w rubryce Wyjaśnienia do zmian w Karcie projektu zmniejszenia w łącznej 
kwocie 18,4 tys. zł, w tym:  
-. w Programie inwestycyjnym odcinka Sokołów Młp. Płd. – Stobierna Minister 
Infrastruktury i Budownictwa, zatwierdził na realizację tego zadania kwotę 457 287,9 
tys. zł, w harmonogramie zapisano kwotę 397 877,2 tys. zł, natomiast w Karcie 
projektu z 5 czerwca 2018 r. koszt ogółem wyniósł 348 978,5 tys. zł, czyli 76,3% 
kwoty. W Karcie projektu wykazano kwotę 7 000 tys. zł, jako środki niewykorzystane 
z zakresu nadzoru i robót,  
- w Programie inwestycyjnym odcinka Rzeszów Płd. – Świlcza, Minister 
Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził na realizację kwotę 518 162,9 tys. zł, w 
harmonogramie zapisano kwotę 450 721,1 tys. zł, natomiast w karcie projektu z 8 
czerwca 2018 r. koszt ogółem wyniósł 415 271,1 tys. zł, czyli 80,1% kwoty. W Karcie 
projektu wykazano kwotę 11 400 tys. zł jako środki oszczędności na zadaniu. 

(dowód: akta kontroli str.32-61, 99, 117) 

Ustalono, że we wszystkich Kartach projektu z 31 stycznia 2013 r. badanych 
odcinków S-19, jako występujące zagrożenie podawano jedynie: Możliwość 
wystąpienia opóźnień spowodowanych konfliktami społecznymi. 

Pierwsze Karty projektu dla odcinka S-19 Babica – Barwinek opracowano 
w czerwcu 2015 r. W latach 2007-2011 forma Kart projektu była dostosowana  do 
toku ówcześnie prowadzonych prac przygotowawczych. Ponadto w tamtym okresie 
funkcjonowały, dla odcinka Rzeszów-Barwinek, Karty projektu w podziale na inne 
odcinki. 
W Kartach projektu z dnia 5 sierpnia 2015 r. wprowadzonych dla odcinków S-19 
objętych PBDK na lata 2015-2023, w rubryce Występujące zagrożenia na etapie 
przygotowania inwestycji, na poszczególnych odcinkach, zdefiniowano następujące 
zagrożenia:  
- Opóźnienia spowodowane postępowaniem odwoławczym dotyczącym DUŚ26 
wydanej przez RDOŚ27 prowadzone przez GDOŚ28; 
- Sprzeciw mieszkańców, których domy umiejscowione są w planowanej lokalizacji 
(1);  
- Sprzeciwy komitetów ochrony ujęcia wód; 
- Protesty mieszkańców; protesty Grup Inicjatywnych S-19 z miejscowości 
Nowosielec, Jeżowe Pogórze, Borowina, Jeżowe Pogórze;  
- Możliwość wystąpienia opóźnień spowodowanych konfliktami społecznymi; 
- Przedłużające się postępowanie w sprawie DUŚ, ewentualne postępowanie 
odwoławcze od DUŚ; 

                                                      
26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej DUŚ. 
27 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej RDOŚ. 
28 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej: GDOŚ. 
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- Brak zapewnienia finansowego. 

Natomiast w Kartach projektu z dnia 5 czerwca 2018 r. Występujące zagrożenia 
dotyczących odcinków, których realizacja była na etapie przygotowania inwestycji, 
zapisano: 
- Konflikty społeczne, skarga kasacyjna na wyrok WSA (długotrwały proces 
pozyskiwania prawomocności decyzji DUŚ (5); 
- Blisko zlokalizowane ujęcie wody w Turzy i Zarzeczu (1); 
- Konflikty społeczne, opóźnienie związane z możliwymi konfliktami społecznymi 
i odwołaniami wnoszonymi na etapie ZRID. Duża ilość stanowisk archeologicznych 
odkrytych po odhumusowaniu terenów, na których roboty zostały wstrzymane przez 
Konserwatora Zabytków (1); 
- Brak zapewnienia finansowania na etap Projektuj i buduj (1); 
- Brak zagrożeń inwestycja oddana do użytkowania (1). 
W Karcie projektu oddanego do użytkowania odcinka Świlcza - Rzeszów Płd. 
w rubryce: Występujące zagrożenia zapisano: Konflikty społeczne, opóźnienie 
związane z możliwymi konfliktami społecznymi i odwołaniami wnoszonymi do ZRID, 
duża ilość stanowisk archeologicznych odkrytych po odhumusowaniu terenów, na 
których roboty zostały wstrzymane przez Konserwatora Zabytków. 
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w Karcie projektu w pozycji Występujące 
zagrożenia, zostają wpisane zagrożenia i ryzyka mogące mieć wpływ na 
przygotowanie, realizację i zakończenie inwestycji, uzyskanie od wykonawcy robót 
zwolnienia z zobowiązań potwierdzające, że suma ogólna rozliczenia ostatecznego 
odpowiada pełnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności 
pieniężnych dla wykonawcy. Na przedmiotowym odcinku, w dalszym ciągu 
występują zagrożenia, np. możliwość wystąpienia konfliktów społecznych 
związanych z wykonaniem, zdaniem społeczności, ekranów akustycznych. 
Spowodowane to było koniecznością uwzględnienia zmiany przepisów dotyczących 
norm hałasu. 

(dowód: akta kontroli str. 3-81, 319-320) 
 

2.3.2.2 Przygotowanie organizacyjne Oddziału 

1. W latach 2013-2018 w Oddziale nie realizowano w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko29 (Łącząc Europę–CEF) żadnych 
inwestycji związanych z drogą S-19. Oddział realizował inwestycje związane z S-19 
w ramach programu POIiŚ (Fundusz Spójności) na lata 2014-2020. Dla projektów 
realizowanych w ramach POIiŚ, w GDDKiA opracowano procedury ujęte 
w podręczniku procedur pt. Procedury Beneficjenta Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA POIiŚ 2014-202030.  

2. Dla realizacji drogi S-19 Dyrektor Oddziału mianował czterech Kierowników 
Projektu nadzorujących łącznie budowę dziewięciu z 14 odcinków S-19, dla których 
sporządzono Program inwestycji lub Program inwestycyjny w tym:  
- (T.A.) osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia 
budowlane i 20-to letni staż pracy, która nadzorowała projekty dwóch odcinków, 
- (S.A.) osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia 
budowlane i 14-to letni staż pracy, która nadzorowała projekty trzech odcinków, 
- (P.P.) osobę z wykształceniem wyższym, 9-cio letnim stażem pracy, która 
nadzorowała projekty dwóch odcinków, 

                                                      
29 Zwany dalej POIiŚ 
30 Edycja I z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz Edycja II z dnia 14 grudnia 2017 r. – Zwany dalej Podręcznik Beneficjenta  
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- oraz (M.E.) osobę z wykształceniem średnim technicznym31 i 38 letnim stażem 
pracy, która nadzorowała projekty dwóch odcinków.  
Dla czterech odcinków budowy drogi S-1932, będących we wstępnej fazie 
przygotowania, do dnia zakończenia kontroli nie powołano Kierownika projektu. 

Osoby pełniące funkcje Kierownika projektu, na kontrolowanych odcinkach S-19, 
spełniały warunki określone w pkt. 11.1. Procedury Beneficjenta Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA POIIŚ 2014-202033. 

(dowód: akta kontroli str. 184-193, 205-206, 209-251) 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił: …Praktyka powoływania Kierowników projektu, na 
zadaniach związanych z realizacją S-19, jest zgodna z pkt.11.1 Procedur 
Beneficjenta POIiŚ. Kierownik projektu to pierwszy reprezentant Zamawiającego 
w stosunku do wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z powyższym 
Kierownik projektu powoływany jest na etap inwestycji, a nie na poprzedzający go 
etap przygotowania inwestycji. Wszyscy Kierownicy projektów w Wydziale Realizacji 
zostali powołani po uzyskaniu DUŚ realizacji inwestycji. Kierownicy projektu 
(Wydział Realizacji) na etapie realizacji nadzorują wykonanie umów na 
przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, umowy na realizację 
inwestycji oraz umowy z Konsultantem. Kierownicy projektów na etapie prac 
przygotowawczych (Wydział Dokumentacji) powołani są do nadzorowana wykonania 
umów na przygotowanie Studium Korytarzowego, opracowanie STEŚ i opracowanie 
Koncepcji Programowej. Jako dobrą praktykę przyjęto w Oddziale, aby przyszły 
Kierownik projektu w Wydziale Realizacji od jak najwcześniejszej fazy zapoznawał 
się z zadaniem, stąd też dla trzech odcinków S-19 na południe od Rzeszowa 
wyznaczono Kierownika projektu w Wydziale Dokumentacji, osoby przewidziane 
docelowo do pracy na stanowisku Kierownika projektu w Wydziale Realizacji. 
…pozwala to im nadzorować etap przygotowania Koncepcji programowej i w ten 
sposób objąć nadzorem znaczną część cyklu życia projektu, tj. etap dokumentacji 
koncepcyjnej, przetarg na roboty w systemie projektuj-buduj oraz realizację 
inwestycji w tym systemie. 

(dowód: akta kontroli str. 321-324) 

Dla wszystkich kontrolowanych odcinków S-19, na etapie prac przygotowawczych, 
w Wydziale Dokumentacji przydzielono pracownikom funkcje pełniących obowiązki 
Kierowników projektu. Czterem pracownikom, zamierza się powierzyć funkcję 
Kierownika projektu zgodnie z wymogami Procedur Beneficjenta. Kierownicy 
projektów w Wydziale Dokumentacji spełniali następujące wymagania: 
wykształcenie wyższe, prawo jazdy kategorii B, posiadali wiedzę z zakresu prawa 
budowlanego, zamówień publicznych, dokumentacji projektowej, ustawy o drogach 
publicznych, prawa ochrony środowiska, finansowania inwestycji ze środków 
pomocowych, umiejętność obsługi komputera (pakiet Office i AutoCAD) oraz 
doświadczenie zawodowe od 9 do 38 lat. 

(dowód: akta kontroli str.184-202, 206, 209-251) 

3. Zgodnie z dyspozycją § 13 Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora z dnia 
23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ramowego Regulaminu Organizacyjnego 
oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Oddziału 
określił zakres działania Zespołu Kierownika Projektu w Regulaminie 
Organizacyjnym Oddziału. Zespół Kierownika projektu powołuje Dyrektor Oddziału 
po uzyskaniu DUŚ. W zakresie działania Zespołu Kierownika projektu 
wyszczególniono 27 czynności, począwszy od zadań dotyczących przygotowania 
                                                      
31 Zgodnie z pkt. 11.1 Status i wymagania – odwołanie 1 – w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Oddziału może powołać 
KP niespełniającego warunku posiadania wyższego wykształcenia budowlanego. 
32 Babica - Domaradz, Domaradz – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek. 
33 Zwane dalej Procedury Beneficjenta. 
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dokumentacji projektowej po monitorowanie realizacji wykonania obowiązków 
wynikających z wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i sprawozdawczości 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 206, 251, 313-318) 

W Oddziale, dla wsparcia Kierowników projektu realizujących dziewięć odcinków 
drogi S-19, powołano cztery Zespoły Kierownika Projektu. Zespół liczący trzy osoby 
realizujący trzy odcinki, dwa zespoły dwuosobowe obsługujące po dwa odcinki 
i zespół jednoosobowy obsługujący dwa odcinki, w tym jeden oddany do 
użytkowania. Dla czerech odcinków zadania Rzeszów – Barwinek do dnia 
zakończenia kontroli nie powołano Zespołu Kierownika Projektu. 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że dla każdego zadania powoływany był 
Kierownik projektu na etapie prac przygotowawczych po uzyskaniu DUŚ. Status 
Kierownika Projektu, wymogi jakim powinien odpowiadać oraz zakres jego 
obowiązków w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją inwestycji były 
zgodne z wytycznymi z podręcznika „Procedury Beneficjenta. …Kierownik Projektu 
wspomagany jest przez Zespół Kierownika Projektu. Liczebność Zespołu 
uzależniana była od ilości zadań inwestycyjnych powierzonych do wykonania 
kierownikowi projektu – przyjęto, iż dla każdego zadania przydzielony zostaje jeden 
asystent. 

(dowód: akta kontroli str. 184-185, 206) 

4. W Oddziale zadania inwestycyjne dotyczące budowy podkarpackich odcinków 
drogi ekspresowej S-19 były realizowane w ramach POIiŚ i współfinansowane 
z Funduszu Spójności34. W Oddziale, dla wszystkich zadań związanych z budową 
S-19, stosowano procedury zawarte w Podręczniku Beneficjenta. 
W Oddziale, w pięciu kluczowych komórkach organizacyjnych, zatrudnienie na dzień 
1 stycznia 2013 r. wynosiło 72 osoby, a w dniu 30 czerwca 2018 r. 53 osoby, w tym: 
1. Wydział do spraw Realizacji – 28 pracowników, w tym 25 z wykształceniem 
wyższym technicznym, dwie osoby z wyższym prawniczym oraz jedna osoba 
w wykształceniem średnim drogowym. 13 osób posiadało stosowne uprawnienia 
budowlane, a 17 osób miało staż pracy od 10 do 40 lat pracy; 
2. Wydział ds. Nieruchomości – siedem osób z wykształceniem wyższym, w tym 
dwie posiadało uprawnienia (jedna osoba uprawnienia geodezyjne, a druga 
z zakresu szacowania wartości nieruchomości). Dwie osoby miały staż pracy od 11 
do 20 lat, a pozostałe od 21 do ponad 40 lat pracy; 
3. Wydział Mostów – sześć osób, w tym pięć osób z wykształceniem wyższym, 
technicznym oraz jedna osoba z wykształceniem średnim drogowym. Wszystkie 
osoby posiadały stosowne uprawnienia budowlane. Cztery osoby legitymowało się 
stażem pracy od 11 do 40 lat; 
4. Wydział Ochrony Środowiska – pięć osób, mających wykształcenie wyższe 
z zakresu: górnictwa, archeologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska 
i biologii środowiska. Dwie osoby miały staż pracy do 10 lat, dwie od 11 do 20 lat 
i jedna osoba powyżej 40 lat pracy; 
5. Wydział Dokumentacji – siedem osób, mających wykształcenie wyższe, w tym 
pięć osób wykształcenie techniczne, jedna ekonomiczne i jedna z zakresu ochrony 
środowiska. Jedna osoba posiadała uprawnienia budowlane. Pięć osób miało staż 
pracy do 10 lat, a dwie od 11 do 20 lat. 

Ustalono, że w latach 2017-2018 Dyrektor Oddziału wystosował pięć pism35 do 
Generalnego Dyrektora wnioskując o zwiększenie ilości pracowników określonych 

                                                      
34 Dalej: FS. 
35 Z dnia: 2 maja 2017 r., 12 maja 2017 r., 19 września 2017 r., 23 stycznia 2018 r., 30 maja 2018 r. 
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specjalności o 14 osób, niezbędnych do realizacji nałożonych zadań. 
W uzasadnieniach zwracano uwagę, że budowa S-19 na południe od Rzeszowa 
wymagać będzie skierowania do bezpośredniego nadzoru nad realizacją umów 
większej liczby specjalistów zajmujących się wyspecyfikowanymi zakresami 
kontraktów - w tym tunelami czy estakadami o ponadstandardowych parametrach 
np. o wysokości podpór na poziomie 70 – 100 m. 
Dnia 29 czerwca 2017 r. Generalny Dyrektor poinformował Oddział o przyznaniu 
jednego etatu z wynagrodzeniem do 5000 zł oraz jednego etatu w ramach 
przyznanych środków finansowych na rok 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 209-250) 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że liczba pracowników w ww. komórkach 
organizacyjnych jest niewystarczająca, aby zrealizować zadania nałożone na 
Oddział. Stan zatrudnienia w pionie inwestycji ulegał zmniejszeniu z uwagi na 
kończące się kontrakty na autostradzie A-4 i konieczność przeniesienia 
pracowników do utrzymania dróg. W 2016 r. limit etatów dla całego Oddziału 
w wyniku przeprowadzonej przez Centralę GDDKiA etatyzacji zatrudnienia, został 
określony na poziomie niższym o dziewięć etatów (w tym cztery etaty na 
zastępstwo). Mimo, że Oddział wielokrotnie zabiegał o zwiększenie zatrudnienia 
w pionie inwestycji na naradach w Centrali oraz wstępował pisemnie w ww. kwestii, 
posiadany przez GDDKiA, budżet na wynagrodzenia nie pozwalał na dokonanie 
wzrostu zatrudnienia. …Dlatego też, GDDKiA dwukrotnie wnioskowała 
o uruchomienie rezerwy celowej na zatrudnienie nowych pracowników. Wniosek 
z 2017 r. nie został zaakceptowany rzez Ministerstwo Infrastruktury, natomiast 
wniosek z kwietnia br. jest nadal procedowany. W latach 2015-2017 Oddział 
wnioskował o rezerwę dla 14 stanowisk pracy zaangażowanych w obsługę 
projektów drogowych. Wnioski nie zostały uwzględnione. 

(dowód: akta kontroli str. 209-250) 
 

2.3.2.3 Programy inwestycji 

1. W PBDK 2014-2023 założono budowę pięciu odcinków drogi krajowej S-19, 
w tym: odcinek Lublin – Rzeszów36 do realizacji w latach 2014-2020, dwa odcinki 
oddane do użytkowania Sokołów Młp. Płn. – Stobierna i Rzeszów Płd. –Babica oraz 
odcinek Babica – Barwinek przewidziane do realizacji w latach 2018-2023 - łącznie 
242,7 km. W aktualizacji PBDK na lata 2014-2023, uchwałą Rady Ministrów Nr 
105/2017 z 12 lipca 2017 r., określono długości i kwoty wydatków z Krajowego 
Funduszu Drogowego37, przeznaczone na realizację pięciu pododcinków38 S-19 
realizowanych przez Oddział w Rzeszowie o łącznej długości 190,7 km. Ponadto 
Minister Infrastruktury i Budownictwa, 27 grudnia 2017 r. zatwierdził Program 
inwestycji pn. Rozbudowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. 
– w. Jasionka długości 15 km – etap i (dobudowa drugiej jezdni) Etap I – proces 
przygotowawczy. Realizacja tej inwestycji przewidziana była w PBDK 2014-2023 po 
2030 r.  

(dowód: akta kontroli str. 67, 82-183) 

W oparciu o PBDK na lata 2014-2023 opracowano trzy Programy inwestycji dwa 
Programy inwestycyjne budowy drogi ekspresowej S-19: 

                                                      
36 Realizowany przez dwa Oddziały GDDKiA w Lublinie i Rzeszowie. 
37 Dalej: KFD. 
38 1. Rzeszów Płd. bez węzła)- węzeł „Babica” (z węzłem), 
  2. Babica (bez węzła) – węzeł Domaradz (z węzłem), 
  3. Domaradz (bez węzła – węzeł Miejsce piastowe (z węzłem), 
  4. Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem), 
  5. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica Państwa).  
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I.- Program inwestycji „Budowa drogi S-19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Łążek 
Ordynacki – w. Sokołów Młp. Płn.” o długości 51,9 km, uzgodniony 30 maja 2014 r. 
z Ministrem Infrastruktury; 
II.- Program inwestycyjny „Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów 
odcinek Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna”39 o długości 12,5 km. Program 
zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora 12 sierpnia 2014 r. po akceptacji 
kosztorysu zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2014 r.; 
III. - Program inwestycyjny „Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów, odc. 
Węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Płd.”40 o długości 6,3 km. Program zatwierdzony 
przez Generalnego Dyrektora 10 września 2014 r. po akceptacji kosztorysu zadania 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2014 r.; 
IV.- Program inwestycji „Budowa drogi S-19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł 
Rzeszów Płd. – Barwinek” o długości 85,4 km. Program zatwierdzono 28 maja 
2014 r. przez Ministra infrastruktury. 

Ponadto, w związku z budową S-19, w Oddziale opracowano: 
V. – Program inwestycji Rozbudowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł 
Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) –Jasionka (bez węzła), dł. Ok. 15 km – etap II 
(dobudowa drugiej jezdni). Program zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora 
18 czerwca 2018 r. Etap I – proces przygotowawczy. 

W Programach inwestycji, w uzasadnieniach celowości inwestycji wykazywano 
między innymi zwiększające się natężenia ruchu samochodowego41, konieczność 
zapewnienia bezpośredniego połączenia z głównymi ośrodkami gospodarczymi 
kraju z państwami leżącymi na południu Europy oraz koniecznością redukcji 
negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. 
Ustalono, że wszystkie objęte kontrolą Programy inwestycji były uzgodnione 
z dysponentem części budżetowej i spełniały wymagania wynikające z przepisu § 6 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 68-183, 203-204, 254-255) 

Spośród pięciu zatwierdzonych Programów inwestycji, w dwóch programach 
dokonano zmian w formie aneksów.  

1. W Aneksie nr 1 do Programu inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – 
Rzeszów odcinek Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna”, uzgodnionym 
z właściwym Ministrem 20 grudnia 2015 r. wprowadzono trzy korekty: 
- W związku ze zmianą obszaru działania Oddziałów w Lublinie i Rzeszowie oraz 
wydłużeniem odcinka realizowanego przez Oddział w Rzeszowie, przedmiotowa 
inwestycja zlokalizowana jest również na terenie województwa lubelskiego (około 
2,3 km) w wyniku zarządzenia Nr 26 Generalnego Dyrektora z 23 marca 2015 r. 
w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Lublinie i w Rzeszowie; 
- Wydłużenie okresu finansowana inwestycji do 2022 r., wynika z weryfikacji 
harmonogramu środków pieniężnych celem bardziej precyzyjnego rozplanowania 
kwot w całym cyklu inwestycji oraz zwiększenie szacunkowego kosztu inwestycji42 
z 2 211 751 tys. zł do kwoty 2 305 174 tys. zł, co zostało odnotowane w Karcie 
przedmiotowego odcinka. Wzrost wartości inwestycji wynika z wydłużenia 
pierwszego odcinka realizacyjnego o 2,3 km, w związku ze zmianą obszaru 
działania Oddziału, 

                                                      
39 Odcinek oddany do użytkowania. 
40 Odcinek oddany do użytkowania. 
41 Przed sporządzeniem DUŚ wykonywano pomiary ruchu samochodowego na istniejącej S-19. 
42 Na poziomie cen 2015 r. 



 

13 

- W wyniku długoterminowej prognozy ruchu dla drogi S-19 od granicy województw 
lubelskiego i podkarpackiego do węzła Babica, należy przyjmować przekrój 
projektowanej drogi 2x2 pasy, bez rezerwy na trzeci pas. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 82-89, 345-361) 

2. Aneksami do Programu inwestycji „Budowa drogi S-19 Rzeszów – Barwinek na 
odcinku Węzeł Rzeszów Płd. – Barwinek”, dokonano trzech zmian, które zostały 
uzgodnione z właściwym Ministrem 30 maja 2014 r. 

Przedłożone do uzgodnienia Ministrowi aneksy Programu inwestycji dotyczyły 
szacunkowego, łącznego kosztu Etapu I – procesu przygotowawczego w zakresie 
zobowiązań. 

Pierwotnie, szacunkowy, łączny koszt Etapu I wynosił 8 194,3 tys. zł. – po 
sporządzeniu trzech aneksów, szacunkowy koszt wzrósł do kwoty 66 648,8 tys. zł 
(wzrost o 813%), w tym:  

- Aneks Nr I, zatwierdzony 28 grudnia 2015 r. - wzrost kosztu o 13 338,7 tys. zł 
uzasadniano wejściem w życie PBDK 2014-2023, wg którego należało kontynuować 
prace przygotowawcze dla tego odcinka S-19, tak aby jego realizacja została 
zakończona w 2023 r. W ramach prac przygotowawczych finansowanych z budżetu 
państwa planowano ogłoszenie przetargów dla odcinków Rzeszów Płd. – Babica 
i Babica – Barwinek, w zakresie Koncepcji Programowej i geologii wraz z badaniami 
sondażowymi i powierzchniowymi związanymi z archeologią, planowane do podjęcia 
w latach 2016-2018; 

- Aneks Nr II, zatwierdzony 16 grudnia 2016 r. – wzrost kosztu o 44 801 tys. zł na 
odcinkach jw. Uzasadnienie: Nastąpiła konieczność zweryfikowania kosztów 
przygotowawczych. Po otwarciu ofert na wykonanie Koncepcji Programowej na 
odcinku Rzeszów Płd. - Babica ich wartość przekroczyła zaplanowane na ten cel 
środki, głównie ze względu na obmiarowy charakter wartości wynagrodzenia 
umownego, związany z badaniami geofizycznymi oraz geologicznymi. Ponadto, na 
wzrost cen miała wpływ specyfika badań, ich zakres i stopień skomplikowania. 
Zobowiązania planowane do podjęcia w latach 2016-2019; 

- Aneks Nr III, zatwierdzony 16 kwietnia 2018 r. – wzrost kosztu procesu 
przygotowawczego o 314,8 tys. zł na odcinku Rzeszów Płd. – Babica. 

(dowód: akta kontroli str. 126-175) 

Wszystkie zadania inwestycyjne, dotyczące budowy podkarpackich odcinków S-19 
były realizowane z KFD, w ramach POIiŚ i współfinansowane z FS.  
Zastępca Dyrektora Oddziału, odnośnie wzrostu kosztu Etapu I – procesu 
przygotowawczego „Budowa drogi S-19 Rzeszów – Barwinek na odcinku Węzeł 
Rzeszów Płn. – Barwinek”, wyjaśnił; …nastąpiła konieczność zweryfikowania 
kosztów prac przygotowawczych. Po otwarciu ofert na wykonanie Koncepcji 
Programowej na odcinku w. Rzeszów Płd. – Babica ich wartość przekroczyła 
zaplanowane na ten cel środki, główne ze względu na obmiarowy charakter wartości 
wynagrodzenia umownego, związany z badaniami geofizycznymi oraz 
geologicznymi, ponadto na wzrost cen wpływ miała specyfika badań, ich zakres 
i stopień skomplikowania. Poprzez analogię, urealnione zostały koszty wykonania 
Koncepcji Programowej na drugim odcinku, tj. Babica – Barwinek. 

(dowód: akta kontroli str.126-175, 292-302) 
 

2.3.2.4 Opracowanie Studiów Korytarzowych 

1. Oddział nie opracowywał Studiów Korytarzowych dla żadnego odcinka drogi 
ekspresowej S-19, zastępując to opracowanie, Studiami Techniczno-Ekonomiczno-
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Środowiskowymi Etap I43. Umowy na pracowanie STEŚ Etap I zostały podpisane 
przed 2008 r. 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że obowiązek wykonywania Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wynika z Zarządzenia Nr 17 
Generalnego Dyrektora z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu 
dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań44 oraz 
z Zarządzenia Nr 58 Generalnego Dyrektora. Wykonano natomiast opracowania 
pod nazwą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe Etap I, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 30 Generalnego Dyrektora z dnia 8 maja 2005 r. w sprawie 
stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów45, które można uznać 
za tożsame ze Studium Korytarzowym46. 

(dowód: akta kontroli str. 291-294, 310-311) 

2. Ramową zawartość STEŚ Etap I zawarto w Załączniku do Zarządzenia Nr 30 
Generalnego Dyrektora. Częścią STEŚ Etap I jest analiza środowiskowa, która 
powinna zawierać m.in. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych 
z planowanym przedsięwzięciem. Szczegółowe wytyczne47 w tym zakresie wskazują 
na fakt, że w świetle przepisów prawnych inwestor nie jest zobowiązany do 
prowadzenia konsultacji społecznych. 

Analiza próby trzech48 dokumentów STEŚ Etap I, sporządzonych dla odcinków: 
Lutoryż – Barwinek, Nisko (węzeł „Zapacz”) – Sokołów Młp. Płn., Sokołów Młp. Płn.- 
Stobierna, wykazała, że przeprowadzono konsultacje społeczne, których wyniki 
miały wpływ na zaproponowane do dalszych prac warianty przebiegu 
poszczególnych odcinków drogi S-19. W analizowanych dokumentach STEŚ Etap I, 
zawarto informacje dotyczące wpływu konsultacji społecznych na wybór wariantów 
przebiegu dróg, wskazanych do dalszych analiz. 

(dowód: akta kontroli str. 292-294, 296, 408-480) 
 

2.3.2.5 Opracowanie Studiów Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowych 
(STEŚ) 

1. Oddział GDDKiA w Rzeszowie nie opracowywał STEŚ dla żadnego odcinka drogi 
S-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora. 
Wykonano natomiast opracowania pod nazwą STEŚ Etap II49, w oparciu 
o Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora w sprawie stadiów i składu 
dokumentacji projektowej dla dróg i mostów, które według wyjaśnień Zastępcy 

                                                      
43 Dalej: STEŚ Etap I. 
44 Dalej: Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora. 
45 Dalej: Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora. 
46 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe Etap I na podstawie Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora wykonane 
zostały przez: 
1) Oddział GDDKiA w Lublinie dla: odcinka od granicy województwa do w. Zdziary (z węzłem), części odcinka 

obejmującego w. Zdziary (bez węzła) – w. Rudnik nad Sanem (bez węzła) tj. od w. Zdziary (bez węzła) do w. Zapacz 
(bez węzła),  

2) Oddział GDDKiA w Rzeszowie: 
− części odcinka w. Zdziary (bez węzła) – w. Rudnik nad Sanem (bez węzła) tj. od w. Zapacz (z węzłem) do w. 

Rudnik nad Sanem (bez węzła) oraz odcinków od w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) do w. Sokołów Młp. Płn. 
(z węzłem), 

− odcinka Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) do m. Stobierna, odcinków od w. Rzeszów Płd. (bez węzła ) do m. 
Barwinek (Granica Państwa). 

47 Punkt 10.2.3.4. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem  Załącznika do 
Zarządzenia Nr 30 z dnia 8 maja 2005 r. 
48 Pełne nazwy dokumentów STEŚ Etap I: 
1) Steś Etap I – „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek, 
na odcinku Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”, 
2) Steś Etap I – „Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek, na odcinku Nisko (węzeł „Zapacz”) – 
Sokołów Młp.”, 
3) Steś Etap I – „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Młp. w km 
448+086,12 (istniejąca DK-19) do miejscowości Stobierna w km 490+993,23”. 
49 Dalej: STEŚ Etap II 
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Dyrektora Oddziału generalnie można uznać za tożsame z obecnie wykonywanym 
STEŚ50. 
Dyrektor wyjaśnił również, że nie wykonano Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe Etap II dla odcinka w. Świlcza – w. Rzeszów Płd., ponieważ prace 
przygotowawcze w zakresie analizy przebiegu drogi zostały przeprowadzone przed 
wejściem w życie Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora. 

(dowód: akta kontroli str. 292-293, 295-296) 

2-4. W związku z wejściem w życie w dniu 23 listopada 2015 r. Zarządzenia nr 58 
Generalnego Dyrektora, Oddział nie wykonywał wyboru sporządzenia dokumentacji 
STEŚ lub STEŚ-R51 z uwagi na wcześniejsze przeprowadzenie prac 
przygotowawczych, na wszystkich odcinkach drogi S-19. 

(dowód: akta kontroli str. 292-296) 

5. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora na podstawie, którego sporządzono 
dokumenty STEŚ Etap II nie określało terminów trwania poszczególnych stadiów 
procesu projektowania inwestycji.  
Czas opracowania dokumentu STEŚ Etap II dla trzech z pięciu odcinków wynosił od 
8 do 43 miesięcy, w tym: 
− odcinek Nisko (w. Zapacz) – Sokołów Młp. Płn. – od 11 czerwca 2008 r. do 

20 stycznia 2012 r. tj. 43 miesiące, 
− odcinek Sokołów Młp. Płn. – Stobierna – od 31 marca 2006 r. do 29 listopada 

2006 r. tj. 8 miesięcy, 
− odcinek Lutoryż – Barwinek – od 13 maja 2008 r. do 18 marca 2009 r. tj. 

10 miesięcy. 
Dla odcinka od granicy województwa do węzła Zapacz prace przygotowawcze 
prowadził Oddział GDDKiA w Lublinie – Oddział w Rzeszowie nie miał danych 
dotyczących terminów sporządzenia STEŚ Etap II tego odcinka.  
Dla odcinka w. Świlcza – Rzeszów Płd. STEŚ Etap II nie został opracowany, 
ponieważ prace przygotowawcze zostały przeprowadzone przed wejściem w życie 
Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora.  

(dowód: akta kontroli str. 292-295) 

W harmonogramach przygotowania i realizacji inwestycji nie określano 
jednoznacznie terminów opracowania STEŚ Etap II. W rubryce prace 
dokumentacyjne, określano jedynie krańcowe terminy uzyskania DUŚ i niezbędnych 
materiałów do jej uzyskania. Wszystkie DUŚ zostały uzyskane w terminach 
określonych w harmonogramach przygotowania i realizacji inwestycji. 

W Harmonogramie przygotowania i realizacji inwestycji, stanowiącym załącznik do 
Programu Inwestycji sporządzonego dla odcinka w. Łążek Ordynacki – w. Sokołów 
Młp. ujęto okres 107 miesięcy na prace dokumentacyjne (materiały do DUŚ, KP, 
STEŚ), tj. od stycznia 2007 r. do listopada 2015 r. Dla części tego odcinka prace 
przygotowawcze przeprowadził Oddział GDDKiA w Lublinie, natomiast dla odcinka 
Nisko (w. Zapacz) – Sokołów Młp., STEŚ Etap II sporządzono został przed 
terminem, do 20 stycznia 2012 r. 

W Harmonogramie Realizacji stanowiącym załącznik do Programu Inwestycyjnego 
sporządzonego dla odcinka Sokołów Młp. Płn. – Stobierna ujęto okres 144 miesięcy 

                                                      
50 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe Etap II na podstawie Zarządzenie Nr 30 GDDKiA z dnia 8 maja 2005 r. 
wykonane zostały przez: Oddział GDDKiA w Lublinie dla: odcinka od granicy województwa do w. Zdziary (z węzłem),  
części odcinka obejmującego w. Zdziary (bez węzła) – w. Rudnik nad Sanem (bez węzła) tj. od w. Zdziary (bez węzła) do 
w. Zapacz (bez węzła), Oddział GDDKiA w Rzeszowie: części odcinka w. Zdziary (bez węzła) – w. Rudnik nad Sanem (bez 
węzła  tj. od w. Zapacz (z węzłem) do w. Rudnik nad Sanem (bez węzła) oraz odcinków od w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) 
do w. Sokołów Młp. Płn. (z węzłem), odcinka Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) do m. Stobierna, odcinków od w. Rzeszów Płd. 
(bez węzła ) do m. Barwinek (Granica Państwa). 
51 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami  Koncepcji programowej. 



 

16 

na prace dokumentacyjne (STE, materiały do DUŚ), tj. od stycznia 2002 r. do 
grudnia 2013 r. Dokument STEŚ Etap II sporządzony został przed terminem, do 
dnia 29 listopada 2006 r. 

Program Inwestycji odcinka w. Rzeszów Płd. – Barwinek (Etap I) – proces 
przygotowawczy (zobowiązania podjęte) zawiera Harmonogram przygotowania 
inwestycji – zobowiązania podjęte, w którym pierwszą wyszczególnioną czynnością 
było uzyskanie DUŚ do grudnia 2015 r.52 Dokument STEŚ Etap II został 
sporządzony dla tego odcinka do 18 marca 2009 r. 

W Programie inwestycji Rozbudowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów 
Płn. – Jasionka – etap II (dobudowa drugiej jezdni), w Harmonogramie 
przygotowania inwestycji zatwierdzonym 18 czerwca 2018 r. ustalono jedynie 
terminy uzyskania DUŚ oraz opracowania Koncepcji programowej w okresie 
II kwartał 2018 – I kwartał 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 32-61, 106-183, 292-302) 

6. Wybór najkorzystniejszych wariantów przebiegu drogi S-19 został przedstawiony 
w częściach Podsumowania i wnioski trzech ww. dokumentów STEŚ Etap II. 
W każdym przypadku przeprowadzono porównawcze analizy wielokryterialne, 
w których wzięto pod uwagę takie czynniki jak: 
- bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
- rozwiązania techniczne, 
- koszt inwestycji (efektywność ekonomiczna), 
- wpływ na otoczenie i środowisko, w tym występujące konflikty społeczne. 
We wszystkich ww. analizach wzięto pod uwagę wyniki konsultacji społecznych. 
Wszystkie DUŚ dla realizowanych przez Oddział odcinków drogi S-19, uzyskano 
przed upływem terminu określonego w harmonogramach przygotowania i realizacji 
danego odcinka. 

(dowód: akta kontroli str. 295, 481-625) 
 

2.3.2.6 Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych53  

1. GDDKiA opracowała PFU dla ośmiu odcinków drogi S-19: od Lasy Janowskie do 
m. Stobierna (siedem odcinków) oraz dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. 
Nie opracowano natomiast, PFU dla sześciu odcinków od Rzeszów Płd. do 
Barwinka oraz dla Sokołów Młp. – Jasionka (II etap). 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że dla odcinków od Rzeszów Płd. do 
Barwinka, PFU nie zostały opracowane, ze względu na zaawansowanie prac 
przygotowawczych, które były na etapie realizacji umów na Koncepcje programowe. 
Dla odcinka Sokołów Młp. Płn. - Jasionka (II etap) ostateczna data nie jest ustalona, 
ponieważ Oddział nie dysponuje zatwierdzonym Programem Inwestycji. Przewiduje 
się opracowanie PFU dla tego odcinka w II kwartale 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str.292-293, 303, 340-342) 

2. W żadnym z przedłożonych do kontroli harmonogramów, stanowiących załączniki 
do Programów Inwestycji i Programów Inwestycyjnych, nie określono terminów na 
opracowanie PFU. Tylko w pięciu54 spośród 14 poddanych kontroli Kart projektu 
odcinków i pododcinków drogi S-19, zapisano daty sporządzenia PFU ze względu 
na stan zaawansowania inwestycji. 

                                                      
52 Aneks Nr 1 do Programu Inwestycji – w harmonogramie przygotowania inwestycji przedłużono termin na uzyskanie DUŚ do 
lipca 2016 r. Aneks Nr 2  do Programu Inwestycji  zawiera informację o wydaniu DUŚ w dniu 6 listopada 2015 r. – planowana 
ostateczność DUŚ – wrzesień 2016 r. Aneks Nr 3 do Programu Inwestycji zawiera informację o przypadającej ostateczności 
DUŚ na dzień 4 listopada 2016 r. 
53 Dalej: PFU. 
54 Rzeszów Płd. – Barwinek patrz przypis nr 12 pkt IV 9-13 
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Ustalono, że PFU były sporządzane przed sporządzeniem SIWZ55. 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że procedura według której, w Kartach 
projektu wyodrębniono pozycję pt. Planowana data uzgodnienia Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, została wprowadzona Zarządzeniem Nr 48 Dyrektora 
Generalnego. Przed wydaniem ww. zarządzenia nie wykazywano terminów 
opracowania PFU w zatwierdzonych Programach inwestycyjnych i Programach 
inwestycji, ponieważ nie było takiego wymogu. Wyjaśnił również, że PFU były 
wykonywane w oparciu o koncepcję programową i muszą być ukończone do czasu 
planowanej daty ogłoszenia przetargu na projektowanie i budowę, ponieważ są 
nieodzownym elementem SIWZ. PFU musi zostać opracowany najpóźniej do dnia 
ogłoszenia przetargu (w przypadku postępowania jednoetapowego) lub do dnia 
zaproszenia do złożenia ofert (w przypadku postępowania dwustopniowego). 

 (dowód: akta kontroli str.82-104, 106-124,126-138, 176-183, 340-342) 

3. Analizą objęto próbę dwóch programów funkcjonalno-użytkowych56. 
Ustalono, że przedmiotowe PFU były sporządzone zgodnie z Wzorcowym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym V.2014.5, a na wprowadzone zmiany Oddział 
uzyskał zgodę Generalnego Dyrektora. Charakter zmian w stosunku do wzorcowych 
zapisów PFU dotyczył: 
− specyfiki realizowanego odcinka drogi ekspresowej S-19, która przebiega na 

terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego (w zakresie PFU Lasy Janowskie – 
Zdziary), 

− uszczegółowienia zapisów zawartych w PFU, w związku z doświadczeniami na 
zrealizowanych oraz obecnie realizowanych Kontraktach w zakresie np.: 
sposobu przedstawienia w opracowaniach projektowych rezerwy terenu pod 
docelowy przekrój drogi, tj. 2 jezdnie x 3 pasy ruchu, zastosowania 
ujednoliconej kolorystyki obiektów inżynierskich w celu wyodrębnienia 
jednolitego ciągu drogi S-19 na odc. Lublin – Rzeszów, sposobu realizacji 
przebudowy bądź budowy zjazdów z dróg w częściach poza projektowanym 
pasem drogowym, 

− indywidualnych rozwiązań technicznych wynikających z uzyskanych DUŚ,  
− konieczności wybudowania kompletnego Systemu Zarządzania Ruchem na 

odcinku drogi ekspresowej S-19, 
− ustaleń zawartych w Protokole KOPI Nr 3/2016 z dnia 6 lipca 2016 r., Protokole 

KOPI Nr 7/2016 z dnia 2 września 2016 r., Protokole KOPI Nr 12/2016 z dnia 15 
listopada 2016 r. oraz audytach BRD, 

− uwzględnienia zmian do wzorcowego PFU przekazywanych w korespondencji 
Centrali GDDKiA, 

− analizy zmian aktów prawnych oraz zarządzeń Generalnego Dyrektora. 

W GDDKiA obowiązywała wewnętrzna procedura uzgadniania i opiniowania 
sporządzonych w Oddziałach PFU przez poszczególne Departamenty GDDKiA, 
wprowadzona Zarządzeniem nr 115 Generalnego Dyrektora z dnia 17 grudnia 
2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie 
przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA57. Obligatoryjnie stosowany 
był wzorcowy PFU, opracowany przez zespół ds. PFU z dnia 11 marca 2011 r. 

                                                      
55 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
56 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy 
Janowskie” do węzła „Nisko Płd.” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” Zaprojektowanie i budowa drogi 
ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Płd.” (z węzłem) o długości około 6 
km. 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” 
do węzła „Nisko Płd.” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A”  od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła 
„Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km. 
57 Dalej: Zarządzenie Nr 115 Generalnego Dyrektora. 
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W Oddziale PFU podlegał adaptacji do poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
Projekty PFU były opiniowane i uzgadniane przez poszczególne Wydziały 
w Oddziale, a następnie przekazywany do Centrali GDDKiA. Uzgodnienia w centrali 
GDDKiA dotyczyły odstępstw od wzorcowych zapisów PFU – pod kątem zasadności 
stosowania odstępstw. Zgodę na zastosowanie odstępstw lub jej brak wydawał 
Generalny Dyrektor lub jego Zastępca, a następnie PFU był zatwierdzany przez 
Dyrektora Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 340-342, 386-391, 626-700) 
 

2.3.2.7 Wpływ zastosowania środków ochrony prawnej, o których mowa 
w „dziale IV” ustawy Prawo zamówień publicznych, na czas trwania 
postępowania przetargowego 

1. Oddział GDDKiA w Rzeszowie przeprowadził 25 postępowań przetargowych, 
w trakcie których wpłynęły 22 odwołania, w wyniku których 20 postępowań zostało 
przedłużonych od 13 do 46 dni. W trakcie kontroli, w trzech przypadkach, 
postępowania odwoławcze były w toku. 
Analizą objęto próbę czterech zakończonych postępowań przetargowych58, które na 
skutek złożenia środków odwoławczych zostały przedłużone o 46 dni, 36 dni 
i 2 postępowania o 28 dni. Łącznie, w analizowanych postępowaniach złożono 
siedem odwołań. Krajowa Izba Odwoławcza59 w trzech przypadkach oddaliła 
odwołanie, w dwóch przypadkach umorzyła postępowanie odwoławcze i w dwóch 
przypadkach odwołania uwzględniła. W żadnym z przypadków nie wniesiono skargi 
do Sądu Okręgowego na orzeczenia KIO. 
Uwzględnione przez KIO odwołania dotyczyły: 
a) odwołanie z dnia 23 grudnia 2013 r. złożone w trakcie postępowania Pełnienie 
nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. 
Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów 
Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna zawierało: 
- zarzuty związane z warunkami udziału w postępowaniu oraz opisem sposobu 
dokonania ich oceny, 
- zarzuty związane z nieprawidłowym opisem przedmiotu zamówienia, dotyczące 
doboru składu osobowego oraz czasu pracy Personelu Konsultanta, niedookreślenia 
terminu realizacji usługi, ograniczenia prawa Wykonawcy do wynagrodzenia za 
wykonanie usługi. 
KIO w wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r. uwzględniła odwołanie i nakazała 
zamawiającemu dokonanie zmian w SIWZ, a ponadto zasądziła od zamawiającego 
na rzecz odwołującego kwotę 18.600 zł, stanowiącą koszty postępowania 
odwoławczego poniesione z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania oraz kosztów 
strony w postaci wynagrodzenia pełnomocnika; 
b) odwołanie z dnia 23 grudnia 2013 r. złożone w trakcie postępowania na Pełnienie 
nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. 
Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Świlcza 
(DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) dotyczyło zarzutów: 
- braku jednoznacznego określenia terminu realizacji zamówienia oraz wskazania 
minimalnej liczby osobodni pracy personelu, którego oddelegowanie do realizacji 

                                                      
58 Analizą objęto cztery postępowania na zadania: 1) Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 
węzeł Świlcza(DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) z węzłem, 2) Kontynuacja projektowania i budowa drogi 
ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna, 3) Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i 
realizacją  robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł 
Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) z węzłem, 4) Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją 
robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł 
Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna. 
59 Dalej: KIO. 
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zamówienia Zamawiający oczekuje ze strony Wykonawców w poszczególnych 
okresach realizacji zamówienia, 
- przyjęcia, że wydłużenie lub skrócenie czasu realizacji usługi, nie stanowi zmiany 
umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
- przyjęcia w SIWZ sposobu kalkulacji ceny oferty w sposób, który nie jest spójny 
i zgodny z treścią Formularza Cenowego dla poszczególnych pozycji elementów 
rozliczeniowych oraz nie uwzględnia charakteru i sposobu ponoszenia takich 
kosztów przez Wykonawców oraz pojęcia ceny, 
- sformułowania wzoru umowy w sposób, który nie pozwala na dokonanie wyceny 
przedmiotu zamówienia, jego realizacji zgodnie ze złożoną ofertą oraz pozwala na 
dokonywanie jednostronnego kształtowania zakresu świadczenia, a przez to 
również wysokości wynagrodzenia, jakie może otrzymać wykonawca, 
- niejednoznacznego, niewyczerpującego i nieuwzględniającego wszystkich 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty dokonania 
opisu przedmiotu zamówienia, 
- sformułowania wzoru umowy w sposób sprzeczny z właściwością i naturą 
stosunku prawnego oraz zasadami współżycia społecznego oraz ograniczenia lub 
wyłączenia możliwości wykonania zamówienia z zachowaniem należytej staranności 
i przeniesienie na Wykonawcę odpowiedzialności za ten stan rzeczy, 
- określenia w SIWZ przypadków zmiany umowy w sposób sprzeczny z dyspozycją 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
- przyjęcia w SIWZ, iż prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne przysługuje wyłącznie Zamawiającemu, a w konsekwencji powyższych 
zarzutów, zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. 
KIO w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. uwzględniła odwołanie i nakazała 
zamawiającemu dokonanie zmian w SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu, 
a ponadto zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 18.600 zł, 
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uiszczonego 
wpisu od odwołania oraz kosztów strony w postaci wynagrodzenia pełnomocnika. 
W żadnym z badanych postępowań nie dokonywano nowych czynności, jak również 
nie powtarzano czynności. Przedmiotowe wydłużenia czasu trwania postępowań nie 
powodowało wydłużenia terminów realizacji zadań określonych w harmonogramach. 

(dowód: akta kontroli str. 299-302,312,701-912) 
 
2.3.2.8 Oceny oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko  

1. Oddział GDDKiA w Rzeszowie uzyskał cztery DUŚ dla 13 z 14 odcinków drogi -. 
W jednym przypadku60 w Programie Inwestycji zaplanowano termin uzyskania DUŚ 
w terminie od maja 2018 r. do stycznia 2020 r. 
Trzy DUŚ zostały wydane przed opracowaniem i uzgodnieniem jednego Programu 
Inwestycji61 i dwóch Programów inwestycyjnych62. 
W jednym przypadku63 postępowanie o wydanie DUŚ było w toku w momencie 
uzgodnienia Programu Inwestycji. 

2. Cztery zakończone postępowania o wydanie DUŚ, trwały 168, 348, 589 i 1470 
dni. Organ prowadzący postępowanie64, w jednym przypadku (168 dni) nie wzywał 

                                                      
60 Dotyczy zadania: Rozbudowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – węzeł Jasionka 
(bez węzła), dł. ok. 15 km -  etap II (dobudowa drugiej jezdni) . 
61 Decyzja z dnia 30 kwietnia 2014 r. dla sześciu odcinków od granicy województwa do Sokołowa Młp. Płn. 
62 Decyzja z dnia 7 listopada 2008 r. dla odcinka Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna i decyzja z dnia 15 grudnia 2008 r. 
dla odcinka Świlcza (bez węzła) – w. Rzeszów Płd. (z węzłem). 
63 Postępowanie zakończone wydaniem decyzji z dnia 6 listopada 2015 r. dla pięciu odcinków od w. Rzeszów Płd. (bez węzła) 
do Barwinka (granica państwa). 
64 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska. 
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Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, w pozostałych trzech przypadkach organy 
wystosowały 16 pism zawierających m.in. uwagi i zastrzeżenia do wniosków oraz 
wezwania do jego uzupełnienia. Oddział odpowiadał na wezwania w terminach od 
1 do 912 dni. W trzech przypadkach zaistniała konieczność uzupełnienia wyjaśnień 
i odpowiedzi na zastrzeżenia, które zostały sporządzone po upływnie 53, 60 i 328 
dni. 

W przypadku jednego wniosku65, Oddział odpowiadając na wezwanie o jego 
uzupełnienie, dokonał zmiany treści tego wniosku po upływie 202 dni od daty 
złożenia, a następnie po upływie 65 dni od jego zmiany, wycofał wniosek i złożył 
nowy. Ponadto, w przypadku jednego wniosku66, po upływie 282 dni do jego 
złożenia Oddział GDDKiA w Rzeszowie dokonał jego zmiany. 

Zastępca Dyrektora Oddziału w odniesieniu do trzech wydanych DUŚ, których 
wydanie trwało 348, 589 i 1470 dni wyjaśnił, że: 
a) postępowanie o wydanie DUŚ dla odcinków od granicy województwa do 

Sokołowa Młp., które trwało 348 dni, dotyczyło drogi ekspresowej o długości ok. 
52 km wraz z ośmioma węzłami, kilkudziesięcioma obiektami inżynierskimi oraz 
sieciami infrastruktury technicznej wymagającymi uzyskania DUŚ. Przedłużanie 
postępowania spowodowane było: 

− rozpatrywaniem ośmiu wariantów przebiegu drogi, 
− kolidowanie wariantów przebiegu drogi z łącznie 16 obszarami chronionymi 

i projektowanymi, 
− prowadzeniem przez RDOŚ analiz, które obejmowały bardzo duży obszar 

sąsiadujący z poszczególnymi wariantami przebiegu drogi (ok. 2.080 ha dla 
każdego wariantu), 

− wezwanie RDOŚ do uzupełnienia wniosku, w którym sformułowano 78 pytań 
dotyczących różnorodnej tematyki, które zdaniem GDDKiA wynikały 
z subiektywnej oceny raportu o oddziaływaniu na środowisko przez RDOŚ 
wynikającej z ówczesnego doświadczenia i przekonania RDOŚ w aspekcie 
wówczas preferowanych trendów i tzw. dobrych praktyk dotyczących ochrony 
środowiska, które co istotne nie stanowiły przepisów prawa czy też 
obowiązujących w GDDKiA procedur, 

− konieczność dwukrotnej zmiany wniosku o wydanie DUŚ w związku 
z pojawiającymi się w trakcie postępowania konfliktami społecznymi (postulaty 
władz samorządowych), dotyczącymi przebiegu drogi, w wyniku których po 
przeprowadzeniu szeregu analiz zmieniono rekomendowany przez Inwestora 
wariant przebiegu drogi oraz z powodu zmian przepisów prawnych 
i zaakceptowaniem przez Radę Ministrów uzupełnienia sieci Natura 2000 
o obszar Enklawy Puszczy Sandomierskiej. 

Odwołania od wydanej przez RDOŚ, DUŚ z dnia 30 kwietnia 2014 r., złożone 
przez mieszkańców miejscowości Zarzecze, Nowosielec i Jeżowe spowodowały 
częściową jej zmianę przez GDOŚ, jednak organ II instancji zaakceptował 
wyjaśnienia przedstawione przez GDDKiA i stwierdził, że zarzuty podnoszone 
w odwołaniach nie zasługują na uwzględnienie, a część z zarzutów nie znajduje 
potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. 

b) postępowanie o wydanie DUŚ dla odcinka Sokołów Młp. - Stobierna, które trwało 
589 dni było przedmiotem kontroli Delegatury NIK w Rzeszowie. W wystąpieniu 
pokontrolnym NIK znak LRZ-4114/1/09, S-09/001 z dnia 31 marca 2009 r. 
oceniono pozytywnie działania Oddziału jako Inwestora odcinka S-19 w okolicy 

                                                      
65 Dotyczy wniosku o DUŚ dla sześciu pododcinków od Lasów Janowskich (bez węzła) do Sokołów Młp. Płn. – wniosek z dnia 
17 maja 2013 r. – pierwsza zmiana wniosku 9 grudnia 2013 r., druga zmiana wniosku 14 lutego 2014 r. 
66 Dotyczy wniosku o DUŚ dla odcinka  Sokołów Młp. Płn. - Stobierna – wniosek z dnia 29 marca 2007 r. –zmiana wniosku 11 
stycznia  2008 r.  
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Sokołowa Młp. Zmiana wniosku o wydanie DUŚ, która nastąpiła w trakcie tego 
postępowania była spowodowana uwzględnieniem postulatu Wojewody 
Podkarpackiego, dotyczącego włączenia do węzła autostrady A-4 Rzeszów 
Zachód drogi, która ma obsługiwać tereny Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego, 

c) postępowanie o wydanie DUŚ dla odcinków od Rzeszów Płd. do Barwinka, które 
trwało 1470 dni, dotyczyło inwestycji o ponadprzeciętnym zakresie, tj. drogi 
ekspresowej o długości ok. 85 km wraz z ośmioma węzłami, ponad stoma 
obiektami inżynierskimi (w tym cztery tunele) oraz sieciami infrastruktury 
technicznej wymagającymi uzyskania DUŚ. Opracowany raport o oddziaływaniu 
na środowisko67 obejmował 720 stron, 25 załączników i 17 rodzajów map 
tematycznych. Wszystkie warianty drogi przebiegały przez obszary cenne 
przyrodniczo i kolidowały w zależności od wariantu z łącznie 26 obszarami 
Natura 2000, parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu 
i rezerwatami. Praktycznie na całym odcinku od Dukli do Barwinka droga 
przebiega przez nachodzące na siebie obszary Natura 2000, z którymi nie było 
możliwości uniknięcia kolizji. Powodem przedłużającego się postępowania 
o wydanie DUŚ dla ww. odcinków były wątpliwości i zastrzeżenia wysuwane 
przez RDOŚ odnośnie sporządzonego ROOŚ tj.: 
- wezwanie do uzupełnienia ROOŚ (pismo z dnia 17 lutego 2012 r.), w którym 
zadano 109 pytań o szczegółowości, która niekiedy wymagała praktycznie 
ustalenia rozwiązań projektowych jak na etapie stadium Projektu Budowlanego, 
czy wręcz Projektu Wykonawczego. (…) Podnoszone uwagi czy zarzuty 
i wymagane uzupełnienia dotyczyły wszystkich przedstawionych w ROOŚ 
wariantów. (…) Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla tego odcinka S-19, podszedł do opracowanego ROOŚ z niespotykaną 
wcześniej przy innych postępowaniach w sprawie wydania DUŚ 
szczegółowością. W tamtym czasie brak było szczegółowych wytycznych 
sporządzania ROOŚ i wykonywania analiz przyrodniczych, a wszystkie działania 
opierały się na wiedzy eksperckiej, poradnikach i publikacjach. Przedstawiciele 
Oddziału i Centrali GDDKiA i autorzy ROOŚ odbyli  spotkania robocze z RDOŚ 
(26 kwietnia i 17 maja, 5 września 2012 r.) celem uzyskania wyjaśnień 
i zrozumienia oczekiwań organu. W wyniku tych spotkań konieczne było 
wykonanie dodatkowych inwentaryzacji przyrodniczych. W związku z tym 
wydłużono termin Wykonawcy na przekazanie poprawionego ROOŚ do lipca 
2013 r. Dodatkowe inwentaryzacje wykonano w latach 2012-2013, które 
przekazano RDOŚ. W dniu 13 sierpnia 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie 
z przedstawicielami RDOŚ, na którym przedstawiciele RDOŚ nie przyjęli (…) 
wyjaśnień odnośnie braku potrzeby wykonywania tropień zimowych dużych 
ssaków i pomimo wydawałoby się wcześniejszego stanowiska o braku 
konieczności jej przeprowadzenia, nakazali je wykonać. Inwentaryzację zimową 
wykonano po opadach śniegu w dniach od 3 lutego do 10 marca 2014 r. 
Ujednolicony ROOŚ, po uzgodnieniu z Departamentem Środowiska GDDKiA 
został przekazany 29 sierpnia 2018 r. i składał się z 5 tomów (1500 stron, 20 
rodzajów map tematycznych, 20 załączników i streszczenie), 
- pismo RDOŚ z dnia 12 lutego 2015 r., zawierające 53 uwagi do ROOŚ, które 
ponownie dotyczyły metodyki określenia zasięgów oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych, procesu 
wyznaczania korytarzy ekologicznych, oceny oddziaływania na obszary Natura 
2000 i na Rezerwat Tysiąclecia na Górze Cergowej i działań minimalizujących na 
poszczególne elementy przyrodnicze. W dniu 21 kwietnia 2015 r. GDDKiA 

                                                      
67 Dalej: ROOŚ 
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w Warszawie wystąpiła o modyfikację tego stanowiska RDOŚ, wskazując, że 
zarzuty dotyczące ROOŚ są jedynie subiektywną interpretacją zapisów prawa 
i wykraczają poza zakres art. 66 Ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a organ wydający DUŚ, 
jeżeli neguje przyjęte przez GDDKiA założenia, metodyki powinien dokonać 
analizy na podstawie posiadanych przez siebie danych (…) lub udostępnić 
metodyki, dane referencyjne, wyniki badań naukowych, literaturę fachową na 
których oparł się formułując zawarte w wezwaniu wnioski. RDOŚ nie przychylił 
się do wniosku o modyfikację stanowiska. W odpowiedzi na to wezwanie Oddział 
RDOŚ złożył kolejną wersję ROOŚ w dniu 15 lipca 2015r., w oparciu o którą 
została wydana DUŚ. 

Zastępca Dyrektora Oddziału w wyjaśnieniach wskazuje jako główne przyczyny 
długotrwałego okresu uzyskiwania DUŚ: 
- zakres planowanej inwestycji (85 km) przebiegającym w przeważające części na 
terenach podlegających ochronie, w tym kilkadziesiąt kilometrów na obszarach 
Natura 2000, 
- ponadprzeciętnych i nieznajdujących podstaw w ówczesnych i dzisiejszych 
przepisach prawa wymagań RDOŚ dotyczących zakresu ROOŚ 
i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych. 
Od wydanej DUŚ zostało złożonych pięć odwołań (cztery przez osoby fizyczne 
i jedno przez organizację ekologiczną). Organ odwoławczy uwzględnił wyjaśnienia 
GDDKiA i nie uznał zasadności podniesionych zarzutów. 

3. 4. W Oddziale nie było przypadków konieczności zmiany lub aktualizacji DUŚ, 
wydanych dla odcinków drogi S-19 przebiegających przez teren województwa 
podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 82-104, 106-124, 126-183, 325-339, 913-914) 
 
2.3.2.9 Opracowanie Koncepcji Programowej68  

1. Oddział zapewnił opracowanie KP dla 13 z 14 realizowanych odcinków 
i pododcinków drogi S-19 po uzyskaniu DUŚ. W jednym przypadku69 Oddział został 
zwolniony przez KOPI z opracowania KP. 
Opracowano trzy KP dla siedmiu odcinków i pododcinków S-1970, w terminach 
ustalonych w harmonogramach. Dla odcinka granica województwa - Zapacz oraz 
Zapacz - Sokołów Młp. Płn., pierwotny termin opracowania obu KP ustalony na 31 
maja 2015 r. został zmieniony Aneksem Nr 1 na dzień 31 maja 2016 r.  
Ustalono, że KP dla odcinka Zapacz - Sokołów Młp. Płn. został wykonany, po 
terminie, 6 października 2016 r. 
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że pierwszy raz KP została przekazana przez 
Wykonawcę w dniu 6 maja 2016 r. i jako zasadniczo zgodna została przyjęta do 
sprawdzenia. Koncepcja ta nie zawierała uzgodnienia Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie71 dotyczącego światła obiektu mostowego na rzece 
Głęboka. RZGW zakwestionowało sposób obliczeń dotyczących rzeki Głęboka72. 
Uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a RZGW trwały kilka miesięcy, w trakcie których 
Wykonawca wykonał wiele czynności (zmian w projekcie, przeliczeń, uzgodnień 
itp.), a mimo to RZGW nie zmieniło swojego stanowiska i nie zaakceptowało 

                                                      
68 Dalej: KP. 
69 Sokołów Młp.-Stobierna 
70 Dla odcinków: 1) od granicy województwa do w. Zapacz, 2) w. Zapacz – w. Rudnik, 3) w. Rudnik – w. Nisko Pd., 4) Nisko 
Pd. – w. Podgórze, 5) w. Podgórze – w. Kamień, 6) w. Kamień – w. Sokołów Młp., 7) w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. 
71 Dalej: RZGW. 
72 Zastosowano wzór dla przekroju z dnem nierozmywalnym, a według RZGW należało przyjąć wzór dla przekroju rzeki 
z dnem rozmywalnym. 
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przedstawionych przez Wykonawcę obliczeń, pozostając przy żądaniu by 
Wykonawca zastosował procedury obliczeń dla światła obiektu, jak dla cieku z dnem 
rozmywalnym, w sytuacji gdy w ramach rozwiązań KP przewidywano umocnienia 
koryta rzeki Głęboka i co więcej, również zarządca cieku planował jego umocnienie 
na znacznej długości (…). RZGW chciał wymusić na Wykonawcy zaprojektowanie 
w tym miejscu obiektu o długości ok. 180 m, bez merytorycznego uzasadnienia 
takiego żądania. W związku z powyższym Oddział skierował dokumentację na 
posiedzenie ZOPI, które odbyło się w dniu 17 października 2016 r. 
Opóźnienie w przekazaniu KP zostało uznane za niezawinione przez Wykonawcę, 
w związku z tym odstąpiono od naliczenia kar umownych. 

(dowód: akta kontroli str. 82-175, 297-298, 346-355, 915-920) 
  

KP dla odcinka w. Świlcza – Rzeszów Płd. wykonana została zgodnie z umową 
w terminie do 30 września 2005 r. W Harmonogramie realizacji Programu inwestycji 
ustalono termin na wykonanie prac dokumentacyjnych - w tym KP, od 1 stycznia 
2002 r. do 31 grudnia 2013 r. 
KP wykonana dla tego odcinka wymagała aktualizacji na skutek uznania przez KOPI 
wniosku Wójta Gminy Boguchwała o korektę przebiegu trasy drogi S-19 na 
przedmiotowym odcinku.  
Aktualizacja została wykonana 1 grudnia 2006 r., tj. przed terminem zawartym 
w Programie inwestycji i umowie, który upływał 12 grudnia 2006 r.  
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że do aktualizacji ww. KP Oddział został 
zobowiązany Protokołem KOPI Nr 17/2006, stanowiącym aneks do Protokołu KOPI 
zatwierdzonego 14 lutego 2006 r. przez GDDKiA. Wiązało się to z zaakceptowaniem 
wniosku Burmistrza Gminy Boguchwała dotyczącego włączenia poprzez węzeł 
„Kielanówka” terenów użyteczności publicznej Gminy Boguchwała, co wymagało 
uzupełnienia KP o docelowe rozwiązanie węzła „Kielanówka”. Wniosek Burmistrza 
Gminy Boguchwała został skierowany do GDDKiA w Warszawie (data wpływu 6 
lutego 2006 r.), kopia pisma wpłynęła do Oddziału w Rzeszowie 9 marca 2006 r.  
Przed złożeniem wniosku przez Burmistrza Gminy Boguchwała, węzeł Kielanówka 
w ramach KP rozpatrywany był w trzech wariantach (Protokół KOPI 2/2005 z dnia 
13 stycznia 2005 r.) tj. węzeł WB „półkoniczynka” o spłaszczonych pętlach, węzeł 
WA „trąbka” i węzeł WB „karo”, ostatecznie podjęto decyzję o przyjęciu do dalszych 
prac węzła typu WA. 
W związku z koniecznością opracowania aktualizacji KP dla odcinka Świlcza – 
Rzeszów Płd. poniesiono dodatkowe koszty w wysokości 21.960 zł brutto. 

W trakcie kontroli ustalono, że dla pięciu odcinków od Rzeszów Płd. do Barwinka,73 
KP były w trakcie realizacji. W czterech przypadkach terminy opracowania 
wynikające z umów upłyną w latach 2019-2020, a w jednym przypadku termin 
opracowania KP upłynął w dniu 10 września 2018 r.  
Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że przekroczenie ww. terminu wynika z faktu, 
iż Zamawiający wydał Wykonawcy Polecenie Zamiany nakładające na niego 
obowiązek wykonania opracowań zamiennych dokumentacji geologiczno-
inżynierskich74 uwzględniających dodatkowo wykonane badania geologiczne dla 
odcinka S-19 Rzeszów Płd. – Babica. Ustalono termin wykonania opracowań 
zamiennych oraz kompletnej KP na 13 lutego 2019 r. 

Dla jednego zadania dotyczącego rozbudowy drogi S-19 na odcinku Sokołów Młp. – 
Jasionka, zgodnie z Harmonogramem przygotowania inwestycji uzgodnionym 

                                                      
73 Dla odcinków: 1) w. Rzeszów Płd. – w. Babica, 2) w. Babica – w. Domaradz, 3) w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe, 
4) w. Miejsce Piastowe – w. Dukla, 5) w. Dukla – Barwinek (granica państwa). 
74 Tj. Zamiennej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI), Zamiennej Dokumentacji badań podłoża gruntowego (DBPG) 
i Zamiennej Dokumentacji hydrogeologicznej (DH). 
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w dniu 18 czerwca 2018 r., zaplanowano termin na opracowanie KP od maja 2018 r. 
do stycznia 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 82-104, 106-124, 126-183, 292-302, 915-920, 994-995) 

2. W Oddziale nadzór nad jakością dokumentacji dokonywany był w oparciu 
o dokument Kontrola jakości opracowań projektowych75. Dodatkowo, procedury 
odbioru i zatwierdzania Harmonogramów Prac Projektowych prowadzone były przez 
Oddział na podstawie ustaleń zawartych w umowach na prace projektowe. 
Celem dokonania odbioru KP, Dyrektor Oddziału, powoływał Zespół Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych, który rozpatrywał dokumentację i zgłaszał 
zastrzeżenia lub ją przyjmował. Warunkiem koniecznym do odbioru była pozytywna 
ocena ZOPI lub stwierdzenie przez Kierownika Projektu wniesienia do dokumentacji 
wszystkich uwag zgłoszonych na posiedzeniu ZOPI. Następnie Dyrektor Oddziału 
kierował wniosek o rozpatrzenie dokumentacji na posiedzeniu Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze, gdzie dokumentacja 
była ponownie analizowana przez członków KOPI, którzy podejmowali ostateczną 
decyzję o odbiorze lub braku odbioru dokumentacji. 

Nadzór nad opracowaniem KP, jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Oddziału, 
prowadzony był systemowo, w sposób stały i szczegółowy poprzez: 
− bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymogami 

umowy wykonywany przez Kierownika Projektu oraz Zamawiającego podczas 
comiesięcznych Rad Technicznych76, tj. spotkań z Wykonawcą, podczas których 
Wykonawca prezentuje sprawozdania z postępu wykonywania dokumentacji 
projektowej, a Kierownik Projektu wnioski z własnej analizy opracowań. 
Omawiane i rozstrzygane są problemy wynikłe w procesie projektowania, 
omawiane warunki uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich oraz 
uzgadniane proponowane rozwiązania techniczne, 

− procedury odbioru polegające na tym, że po dostarczeniu przez Wykonawcę 
kompletnej dokumentacji, Oddział w terminie 40 dni dokonuje sprawdzenia 
przekazanych materiałów, oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, 
terminowość wykonania i zgodność z umową, a następnie przedstawia 
Wykonawcy uwagi lub dokonuje ich odbioru, 

− weryfikację przekazanych do Oddziału KP (lub ich elementów) w oparciu o Listy 
Sprawdzające, stanowiące załącznik do Podręcznika POIiŚ, 

− zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia weryfikacji swoich opracowań przez 
Sprawdzającego już na etapie procesu przygotowania zamówionej dokumentacji, 

− zobowiązanie Wykonawcy do spełnienia wymogu posiadania doświadczenia, 
zatrudnienia kadry spełniającej wymogi w zakresie doświadczenia, określonego 
na etapie postępowania przetargowego,  

− akceptację Harmonogramu Realizacji Zamówienia opracowywanego 
każdorazowo przez Wykonawcę. Harmonogram zawiera terminy cząstkowe 
i kolejność wykonywania poszczególnych opracowań projektowych w odniesieniu 
do terminów umownych, w razie wprowadzenia zmian w umowie harmonogram 
jest odpowiednio aktualizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 915-920, 994) 
 

 

                                                      
75 Dokument stanowiący część wzorcowego SIWZ:  Dokumenty procesu przygotowania inwestycji, Dokument 0 – Wymagania 
ogólne, pkt 5 – Kontrola jakości opracowań projektowych.  
76 Radom Technicznym przewodniczy Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, a uczestniczą Kierownik Projektu, 
Naczelnik Wydziału Dokumentacji oraz przedstawiciele wydziałów: Ochrony Środowiska, Nieruchomości, Realizacji, Dróg, 
Mostów, BRD, Technologii, Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego, Stanowisk: ds. Zarządzania Kryzysowego 
i Koordynacji Realizacji Kontraktów. 
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2.3.2.10 Zapewnienie wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

1. Dla przyjętych do realizacji odcinków drogi S-19, Oddział zapewniał opracowanie 
badań geologiczno-inżynierskich poprzez stosowne zapisy w umowach na 
sporządzenie KP. 

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla ośmiu odcinków od granicy 
województwa do Stobiernej i od Świlczy do Lutoryża, sporządzona została na 
podstawie Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora, na podstawie czterech umów 
zawartych na wykonanie dokumentacji projektowej77, na etapie wykonywania KP lub 
projektu budowlanego. 

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla pięciu odcinków od Rzeszowa Płd. do 
Barwinka sporządzona zostanie na podstawie Zarządzenia Nr 58 Generalnego 
Dyrektora na podstawie umów zawartych na wykonanie KP wraz z opracowaniami 
geologiczno-inżynierskimi, w tym dla czterech odcinków (od Babicy do Barwinka) 
terminy sporządzenia dokumentacji przypadają na lata 2019 – 202078, a dla jednego 
odcinka Rzeszów Płd. – Babica zostały zakończone terenowe badania geologiczno -
inżynierskie w dniu 10 sierpnia 2018 r., a termin sporządzenia KP wraz 
z opracowaniami geologiczno-inżynierskimi przypada na 13 lutego 2019 r. 

Podmioty, z którymi zawarto umowy na wykonanie KP wraz z opracowaniami 
geologiczno-inżynierskimi w trzech przypadkach przy wykonywaniu badań 
geologiczno-inżynierskich będą korzystały z zasobów Podmiotów Udostępniających 
Zasoby, w jednym przypadku badania mają być wykonane przez jednego 
z konsorcjantów, natomiast w przypadku już zakończonych badań na odcinku 
Rzeszów Płd. – Babica zostały zlecone przez Wykonawcę podwykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 364-367, 375-384, 921-929, 998) 

2. W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie nie wystąpiły przypadki, w których na etapie 
realizacji inwestycji zaistniała konieczność zmiany zakresu robót z uwagi na 
ujawnione trudności lub zmianę warunków geologicznych, które nie zostały 
przewidziane na etapie przeprowadzenia badań.  

 (dowód: akta kontroli str. 364-367) 

3. W Oddziale, w trakcie opracowywania była jedna dokumentacja geologiczno-
inżynierska, którą realizowano na podstawie Zarządzenia Nr 58 Generalnego 
Dyrektora.  
Badaniu poddano umowę79 na wykonanie KP, z pełnym rozpoznaniem 
geologicznym i hydrogeologicznym dla odcinka Rzeszów Płd.– Babica. Ustalono, że 

                                                      
77 1) Umowa z dnia 9 października 2014 r. na wykonanie Koncepcji programowej budowy drogi S-19 odc. granica woj. 
Lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (w. Zapacz –bez węzła), 
2) Umowa z dnia 11 czerwca 2008 r. na Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej s-19 Kuźnica 
Białostocka – Barwinek, na odcinku Nisko (węzeł Zapacz) – Stobierna dla odcinka S-19 w. Zapacz (z węzłem) do Sokołowa 
Młp. Płn. (z węzłem), 
3) Umowa z dnia 11 czerwca 2008 r. na wykonanie Projektu budowlanego dla odcinka S-19 od Sokołowa Młp. Płn. (bez węzła) 
do m. Stobierna, 
4) Umowa z dnia 20 maja 2008 r. na wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej 
budowy drogi ekspresowej S-19, na odcinku węzeł Świlcza – Lutoryż. 
78 1) Umowa z dnia 19 stycznia 2017 r. – termin wykonania KP wraz z opracowaniami geologiczno-inżynierskimi – 13 luty 2019 
r. – odcinek Rzeszów Płd. (bez węzła) – Babica (z węzłem), 
2) Umowa z dnia 5 lutego 2018 r. - termin wykonania KP wraz z opracowaniami geologiczno-inżynierskimi – 5 kwiecień 2020 r. 
– odcinek Babica (bez węzła) – Domaradz (z węzłem), 
3) Umowa z dnia 1 marca 2018 r. - termin wykonania KP wraz z opracowaniami geologiczno-inżynierskimi – 1 styczeń 2020 r. 
– odcinek Domaradz (bez węzła) – Miejsce Piastowe (bez węzła), 
4) Umowa z dnia 1 marca 2018 r. - termin wykonania KP wraz z opracowaniami geologiczno-inżynierskimi – 1 październik 
2019 r. – odcinek Miejsce Piastowe (z węzłem) – Dukla (z węzłem), 
5) Umowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. - termin wykonania KP wraz z opracowaniami geologiczno-inżynierskimi – 24 luty 2020 r. 
– odcinek Dukla (bez węzła) - Barwinek, 
79 Umowa Nr 2413.22.2016 z dnia 19 stycznia 2017 r. na Wykonanie Koncepcji Programowej, z pełnym rozpoznaniem 
geologicznym i hydrologicznym, budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Płd. (bez węzła) – Babica 
(z węzłem) dł. ok. 10,3 km (km ok.: 11+400 – 21+650) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi 
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podczas realizacji KP nie wystąpiła konieczność powtórnego przeprowadzenia lub 
uzupełnienia prac geologicznych. 

3.1 Oddział kontrolował potencjał Wykonawcy poprzez żądanie przedstawienia 
dokumentów potwierdzających: 

- kwalifikacje personelu sprawującego bezpośredni dozór w terenie nad 
wykonywanymi badaniami, 

- uzyskanie kompletu dokumentów zawierających zgodę właścicieli nieruchomości 
na prowadzenie robót i montaż inklinometrów i piezometrów, 

- że sprzęt wiertniczy wskazany w ofercie i planowany do wykorzystania w trakcie 
prac geologicznych pozwala na pobór próbek wymaganej kategorii i klasy 
jakości, 

- posiadanie certyfikatu akredytacji w zakresie badań skał i gruntów, 
- aktualną kalibrację końcówek sond statycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 930-943) 

3.2., 3.3., 3.6 Oddział przeprowadzał doraźne wizyty roboczo-kontrole w terenie. 
Analizie poddano próbę pięciu protokołów80 (z 68), w tym jeden robót i badań 
geologicznych oraz cztery kontroli prac terenowych. W trakcie ww. kontroli 
wizytujący uczestniczyli w wykonywaniu wierceń, poborze próbek i badaniu 
wodochłonności. W trzech z pięciu wizyt roboczych uczestniczył geolog zatrudniony 
w Oddziale. 

Oddział badał sposób przechowywania próbek pobranych w trakcie wierceń. Do 
kontroli przedłożono kopię umowy najmu dwóch hal na okres od 13 listopada 2017 r. 
do 30 listopada 2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonej 
kontroli. 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że Oddział ze względu na brak zastrzeżeń do 
wykonanych przez Wykonawców prac nie przeprowadzał własnych badań 
kontrolnych. Geolog z Wydziału Technologii uczestniczył w wybranych badaniach 
geofizycznych, wierceniach, sondowaniach i innych badaniach polowych 
wykonywanych przez Wykonawcę. Kontrole w terenie były przeprowadzane przez 
pracowników Oddziału w całym okresie prowadzenia prac w terenie przez 
Wykonawcę z częstotliwością 1-2 kontroli tygodniowo.  

Ponadto, Zastępca Dyrektora Oddziału wskazał na konieczność pozyskania w trybie 
pilnym do Wydziału Dokumentacji uprawnionego geologa, który byłby w stanie 
prowadzić nadzór merytoryczny nad badaniami wykonywanymi przez Wykonawców 
na odcinkach od Rzeszów Płd. – Barwinek (85 km), ze względu na usytuowanie 
geologiczne na Fliszu Karpackim, charakteryzującym się licznymi osuwiskami 
i terenami predysponowanymi osuwiskowo. 

(dowód: akta kontroli str. 364-384, 944-961, 962-966, 967, 987-993) 

3.4., 3.5., 3.7. Wykonawca przedstawiał Zamawiającemu tygodniowe 
harmonogramy prac geologicznych. Spośród 13 harmonogramów (obejmujących 
grudzień 2017 r. oraz styczeń i czerwiec 2018 r.), 11 zostało przekazanych 
Wykonawcy z trzydniowym wyprzedzeniem, a dwa w dniach rozpoczęcia badań. 
Analizowane harmonogramy zawierały wymagane dane tj.: kilometraż drogi, numer 
obiektu inżynierskiego, informacje o planowanych robotach (wiercenia, sondowania) 
oraz dane kontaktowe przedstawiciela Wykonawcy. 
Nie stwierdzono faktu braku zgłoszenia przez Wykonawcę badań wykonanych 
w okresie niezgłoszonym. 

                                                      
80 Protokół nr 1/BIRG/2017 z 31 października 2017 r. (pierwsza wizyta w terenie), Protokół Nr 36-1/BiRG/2018 i Nr 36-
3/BiRG/2018 z 24 stycznia 2018 r. i Protokół Nr 50-1/BiRG/2018 z 27 marca 2018 r., Protokół Nr 68/BiR/2018 z 7 sierpnia 
2018 r. (ostatnia wizyta w terenie).  
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(dowód: akta kontroli str. 967-985) 

3.8. W związku z terminem przedłożenia Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej do 
13 lutego 2019 r., Wykonawca nie był zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu oświadczeń projektantów drogowego i mostowego 
potwierdzających, że opracowana Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska jest 
wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 924-928, 986) 
 
2.3.2.11 Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID 

W okresie objętym kontrolą Oddział złożył dwa wnioski o wydanie ZRID dla 
odcinków: Sokołów Młp. Płn.– Stobierna (wniosek złożony 27 listopada 2014 r.) oraz 
Świlcza – Rzeszów Płd. (wniosek złożony 12 listopada 2014 r.). Kompletne wnioski 
zostały złożone w terminach określonych w Programach Inwestycyjnych oraz 
umowach na wykonanie poszczególnych odcinków. 

(dowód: akta kontroli str. 90-104, 106-124, 999-1042) 
 
2.3.2.12 Zapewnienie prawidłowości dokumentacji wytwarzanej w trakcie 
procesu inwestycyjnego 

W okresie objętym kontrolą, ZOPI dokonały siedmiu ocen dokumentacji związanych 
z budową drogi S-19, w tym: 
- trzech dokumentacji STEŚ wymaganych w postępowaniu poprzedzającym 
wydanie DUŚ (1. Sokołów Młp. Płn.– Stobierna w dniu 29 listopada 2006 r., 
2. Lutoryż – Barwinek w dniu 14 września 2010 r.; 3. Nisko - Sokołów Młp. w dniu 
2 lutego 2012 r.), 
- dwóch KP wymaganych w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji ZRID 
(1. granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz) w dniu 
27 czerwca 2016 r., 2. Nisko – Sokołów Młp. Płn. w dniu 1  października 2016 r.81), 
- dwóch projektów budowlanych (1. Świlcza - Rzeszów Płd. w dniu 5 listopada 
2014 r., 2. Sokołów Młp. Płn. - Stobierna w dniu 19 listopada 2014 r.). 

Generalny Dyrektor, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 1 marca 
2011 r. w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach 
GDDKiA82, zatwierdził wyniki prac ZOPI, dotyczące dokumentacji83 związanych 
z  KP budowy drogi S-19. 

(dowód: akta kontroli str. 1043-1078) 
 
2.3.2.13 Zatrudnienie inżyniera kontraktu 

W okresie objętym kontrolą, Oddział podpisał umowy z czteroma Konsultantami na 
prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i budową drogi ekspresowej S-19 na 
dwóch odcinkach (Sokołów Młp. Płn. – Stobierna, Świlcza – Rzeszów Płd.) oraz 
pięciu pododcinkach (Lasy Janowskie – Zdziary, Zdziary – Rudnik nad Sanem, 
Rudnik nad Sanem – Nisko Płd., Nisko Płd. – Podgórze oraz Podgórze – Kamień). 
Na pozostałych pododcinkach, ze względu na zaawansowanie prac 
przygotowawczych, na dzień zakończenia kontroli Oddział nie zatrudnił Konsultanta. 

(dowód: akta kontroli str. 1079-1081) 

Umowy z Konsultantami na nadzór nad odcinkami Sokołów Młp. Płn.– Stobierna 
oraz Świlcza – Rzeszów Płd., podpisano po zakończeniu postępowań 

                                                      
81 Koncepcja Programowa dla odcinka Sokołów Młp. Płn.– Stobierna nie była oceniana przez ZOPI, gdyż KOPI, oceniając 
STEŚ dla tego odcinka odstąpiła od ponownej oceny Koncepcji z uwagi na stopień szczegółowości opracowania. 
82 Dalej: Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora. 
83 Sprawdzenia dokonano dla dwóch inwestycji: budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Młp. Płn. – Stobierna 
oraz Nisko – Sokołów Młp. Płn. 
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przetargowych na kontynuację projektowania i realizację inwestycji. Umowy te 
zawierały zapisy zobowiązujące Konsultanta, na etapie postępowania o udzielenie 
zmówienia publicznego do: zapoznania się z dokumentacją przetargową (SIWZ), 
udziału w spotkaniach przedofertowych, opracowania i przekazania Zamawiającemu 
odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące SIWZ oraz wsparcia 
Zamawiającego w toku procedury odwoławczej. Zostały one podpisane odpowiednio 
w dniach 22 września 2014 r. oraz 18 sierpnia 2014 r., tj. już po podpisaniu umów 
na kontynuowanie projektowania i budowę powyższych odcinków (umowy 
podpisane odpowiednio 5 czerwca 2014 r. oraz 9 kwietnia 2014 r.). W związku 
z tym, Oddział zrezygnował z usługi wsparcia Konsultanta na etapie postępowania 
przetargowego zgodnie z zapisami § 3 pkt 13 i 15 umów z Konsultantami, który 
stanowi, że zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z Usługi wsparcia 
Zamawiającego przez Konsultanta w szczególności w przypadku wyłonienia 
Wykonawcy robót budowlanych. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze 
świadczenia usługi wsparcia zamawiającego , Konsultantowi nie przysługiwało 
roszczenie o dodatkowe płatności84. 
W pozostałych umowach o nadzór, nie znalazły się zapisy zobowiązujące 
Konsultantów do prowadzenia nadzoru na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z powodu zmiany wzoru umowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 1082-1100) 
 

2.3.2.14 Wypełnianie obowiązków dotyczących Centralnego Zasobu Danych 

Analizą objęto wprowadzanie i bieżącą aktualizację danych oraz potwierdzanie ich 
prawidłowości w ramach CZD85 dla dwóch inwestycji: 1. „Kontynuacja projektowania 
i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Młp. Płn. – Stobierna”; 2. 
„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Świlcza 
Rzeszów Płd.”. 
Ustalono, że w październiku 2017 r. oraz lutym i czerwcu 2018 r.: 
- w liście „Odcinki”, pracownicy Oddziału potwierdzali dwa razy w miesiącu 
(do piętnastego i ostatniego dnia każdego miesiąca) aktualność danych, 
- terminowo generowano Karty projektów. Karty te były podpisywane przez 
Dyrektora Oddziału oraz oznaczane w CZD, jako zatwierdzone. W przypadku 
niedokonywania zmian, były one generowane i potwierdzana była ich aktualność, 
- w liście „Kontrakty”, pracownicy Oddziału potwierdzali raz w miesiącu aktualność 
danych, 
- lista „Personel nadzoru” zawierała aktualne dane odnośnie wszystkich 
pracowników nadzoru. 
Lista „Przetargi” była w przypadku sprawdzanych inwestycji pusta, ze względu na 
zakończenie postępowań przetargowych. Naczelnik Wydziału Realizacji wyjaśnił, że 
zakończone postępowania zostają w CZD automatycznie archiwalnymi, a dane 
w nich wprowadzane nie ulegają zmianie. Jednocześnie, postępowania zakończone 
usuwane są z widoku listy postępowania w toku, gdzie znajdują się wszystkie 
elementy wymagające comiesięcznego potwierdzania danych. 
Oddział prawidłowo realizował zadania określone w § 5 zarządzenia nr 30 
Generalnego Dyrektora z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zasad działania 
Centralnego Zasobu Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(dowód: akta kontroli str. 1101-1156) 
 

                                                      
84 Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy wynagrodzenie Konsultanta było płatne w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez 
personel Konsultanta oraz w przypadku pozycji ryczałtowych – po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze 
przez Kierownika Projektu. 
85 M.in. na zakładkach w postaci „list”.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
Oddział nierzetelne sporządził SIWZ w postępowaniach na pełnienie nadzoru nad 
projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem, na dwóch 
odcinkach drogi S-19 Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz Świlcza – Rzeszów Płd. 
Uwzględnienie przez KIO w całości odwołań dwóch oferentów spowodowało 
konieczność poniesienia przez GDDKiA dodatkowych kosztów w wysokości 37,2 
tys. zł oraz przedłużenie postępowań o odpowiednio 28 i 46 dni 
 
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że przedmiotowe SIWZ zostały przygotowane 
w Oddziale na bazie wzorcowych dokumentów opracowanych z inicjatywy GDDKiA 
w odpowiedzi na postulaty i we współpracy ze środowiskiem Wykonawców, firm 
pełniących funkcję Konsultantów i Projektantów przez zespoły robocze powołane 
przez GDDKiA w 2013 r. Zespoły te miały za zadanie wypracowanie wzorcowych 
warunków umów, w tym wzorcowej umowy na nadzór w oparciu o doświadczenia 
GDDKiA i Oddziałów terenowych. Oddział w Rzeszowie, jako jeden z pierwszych 
w kraju przygotowywał postępowania przetargowe w oparciu o powstały 
i obowiązujący w tamtym czasie wzór. Przygotowane na podstawie ww. wzoru 
SIWZ, uzgodnione przez Centralę GDDKiA stały się podstawą do ogłoszenia 
przetargu nieograniczonego. Mimo tego, rynek Konsultantów mając wcześniej swój 
głos podczas opracowywania wzorcowych dokumentów do SIWZ, (…) skorzystał 
z przysługującego mu w ustawie Pzp uprawnienia i wniósł do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej odwołania, odnośnie niektórych treści postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (w zakresie wzorcowej umowy). Ponadto wyjaśnił, 
że w opinii Oddziału w Rzeszowie, zarówno skarga do KIO, jak i rozstrzygnięcie 
w jej zakresie wkalkulowane były w naturalne ryzyko jakie jest nierozerwalnie 
związane z wdrożeniem nowych regulacji przez tak dużego Zamawiającego jak 
GDDKiA.  

(dowód: akta kontroli str. 299-302,312,701-912, 996-997) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Oddział rzetelnie planował i realizował przygotowania do realizacji inwestycji 
budowy drogi S-19 w ramach PBDK 2014-2023. Dla wszystkich odcinków 
przygotowano Programy Inwestycji lub Programy Inwestycyjne wraz 
z harmonogramami przygotowania i realizacji inwestycji. Dla wszystkich odcinków 
i pododcinków, założono i prowadzono Karty projektów oraz zatrudniono 
Kierowników projektów na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, zgodnie 
z procedurami i wymogami Podręcznika Beneficjenta.  
Zmiany dotyczące kluczowych etapów przygotowania inwestycji, zapisanych 
w harmonogramach, sporządzano poprzez aneksy do Programów Inwestycji, 
uzyskując na to zgodę właściwego ministra. 
Prace dokumentacyjne86 niezbędne dla wyłonienia wykonawcy, w systemie 
projektuj-buduj, realizowano w sposób niewymagający zmian harmonogramów 
w Projektach Inwestycji. Wszystkie etapy przygotowania i realizacji inwestycji 
uzyskiwały aprobatę Generalnego Dyrektora. 
Ustalone w Oddziale mechanizmy kontroli nad prawidłowym wytwarzaniem 
dokumentacji oraz nad pracą Kierowników projektów i Inżynierów kontraktów, 
zapewniały stosowną jakość i terminowość wykonywanych zadań. 

                                                      
86 STEŚ,  DUŚ, PFU, KP, Dokumentacji geologiczno-inżynierska 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Dokumentacja niezbędna do uzyskania ZRID poddawana była ocenie KOPI, ZOPI 
oraz zatwierdzana przez Generalnego Dyrektora. Oddział prawidłowo realizował 
zadania dotyczące wprowadzania informacji do CZD i weryfikowania ich 
poprawności. 
Stwierdzone nieprawidłowość przekroczenia terminów przeprowadzenia przetargów 
na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacja robót oraz zarzadzaniem 
kontraktem na dwóch odcinkach nie powodowały konieczności zmian terminów 
i kosztów ogólnych, zapisanych w harmonogramach z programów inwestycji.  

Pomimo zgłaszanej do GDDKiA przez Oddział, niedostatecznej obsady kadrowej 
(14 osób, w tym geologa i tunelanta) dla realizacji nałożonych zadań związanych 
z budową drogi S-19 w ramach PBDK 2014-2023, uzyskano zgodę na zatrudnienie 
tylko dwóch osób. 
 
2.3.3 Realizacja i rozliczanie robót budowlanych. 

2.3.3.1. Realizacja i rozliczanie projektów inwestycyjnych. 

1. W okresie objętym kontrolą, Oddział podpisał sześć umów87 z Wykonawcami 
na realizację projektów inwestycyjnych budowy odcinków i pododcinków drogi 
ekspresowej S-19, w tym cztery umowy w systemie zaprojektuj i buduj oraz dwie 
umowy na kontynuację projektowania i budowę.  

(dowód: akta kontroli str. 1014-1042, 1157-1193)  

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że potrzeba kontynuacji projektowania 
odcinka S-19 Sokołów Młp. Płn. – Stobierna wynikała z decyzji Generalnego 
Dyrektora o systemowym wprowadzeniu trybu projektuj-buduj, które zakładało 
obniżenie kosztów inwestycji objętych PBDK 2014-2023, poprzez optymalizację 
przez Wykonawców opracowanych rozwiązań. Włączenie zakresu projektowania do 
obowiązków Wykonawcy inwestycji, pozwalało na: skrócenie czasu procesu 
inwestycyjnego (eliminacja jednej procedury przetargowej), otwarcie się na nowe 
technologie sprawdzone przez firmy wykonawcze, eliminację konfliktu interesów na 
styku projektant – wykonawca (w systemie buduj), którego skutki były ryzykiem 
obciążającym inwestora. 
Przedmiotowej inwestycji, według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Oddziału, nie 
realizowano w systemie projektuj-buduj z uwagi na fakt, że GDDKiA w momencie 
zlecania umowy na projekt, tj. w 2008 r. nie posiadała doświadczenia realizacji 
inwestycji w tym systemie oraz nie posiadała zabezpieczenia finasowania tych 
robót. Decyzja o systemowej realizacji S-19 w systemie projektuj-buduj zapadła 
w marcu 2012 r. Z tego powodu Dyrekcja Oddziału podjęła działania w celu 
rozwiązania umowy z Wykonawcą projektu za porozumieniem stron, co ostatecznie 
nastąpiło 11 czerwca 2013 r. 
Dla odcinka S-19 Świlcza - Rzeszów Płd. dokumentację projektową, w tym 
pierwotny projekt budowlany opracowano w latach 2008-2010. W PBDK na lata 

                                                      
87Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-19 na pododcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Płd.” 
z podziałem na trzy zadania w zakresie: 
Zadanie „A” – od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km – umowa 
podpisana 18 czerwca 2018 r., 
Zadanie „B” – od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości około 9 km” – umowa 
podpisana 18 czerwca 2018 r., 
Zadanie „C” – od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Płd.” (z węzłem) o długości około 6 km” - umowa 
podpisana 18 czerwca 2018 r.; 
„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Nisko Płd.” (bez węzła) do węzła „Sokołów Młp. Płn.” 
(z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B” od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) 
o długości około 10,5 km” – umowa zawarta w dniu 9 sierpnia 2018 r.; 
„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Płn. (bez węzła) – Stobierna” – 
umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2014 r.; 
„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Płd. 
(Kielanówka z węzłem)” – umowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2011-2015 nie określono środków finansowych na jego realizację, tym samym 
budowa tego odcinka została przesunięta w czasie poza rok 2013. Dopiero uchwałą 
Rady Ministrów nr 93/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r., uchwalony został załącznik 
nr 5 do PBDK, w którym to uwzględniono przedmiotowe zadanie, jako planowane do 
realizacji. Z uwagi na czas, jaki upłynął pomiędzy wykonaniem projektu 
budowlanego a zapewnieniem finansowania, zaszła potrzeba aktualizacji 
przygotowanej dokumentacji projektowej. Przejście na system projektuj-buduj było 
decyzją najwyższego kierownictwa GDDKiA spowodowaną oczekiwaniami organu 
nadzorującego GDDKiA, zaś potrzeba modyfikacji i optymalizacji rozwiązań 
w ramach kontynuacji projektowania wynikała z możliwości minimalizacji kosztów 
robót, dostosowania technologii robót do potencjału wykonawcy, terminów ważności 
uzgodnień oraz zmian przepisów prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 260-269, 1194-1202) 

We wszystkich zawartych umowach pierwszym kamieniem milowym było złożenie 
do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID. 
W odniesieniu do pododcinków Lasy Janowskie-Zdziary, Zdziary-Rudnik nad 
Sanem, Rudnik nad Sanem-Nisko Płd. oraz Podgórze-Kamień, termin ten został 
określony na 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (daty podpisania umów 
z Wykonawcami)88. Dla odcinka Sokołów Młp. Płn.– Stobierna, termin umowny na 
złożenie kompletnego wniosku o ZRID, został określony na dzień 30 listopada 
2014 r., natomiast dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. na dzień 1 stycznia 2015 r. 
Kompletny wniosek o ZRID dla odcinka Sokołów Młp. Płn.– Stobierna został złożony 
27 listopada 2014 r., a dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. w dniu 12 listopada 
2014 r. Tym samym w obu przypadkach terminy określone w umowach zostały 
dotrzymane. 

(dowód: akta kontroli str. 999-1042, 1157-1193, 1203-1209) 

Zgodnie z zarządzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora z dnia 1 marca 2011 r. 
w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projekty budowlane, przed uzyskaniem ZRID, 
poddawane były ocenie przez ZOPI przy udziale przedstawicieli Centrali GDDKiA, 
Kierowników Projektu oraz przedstawicieli Wykonawcy i Konsultanta. 
Projekty budowlane dwóch odcinków drogi S-19, tj. odcinek Sokołów Młp. Płn. – 
Stobierna oraz odcinek Świlcza – Rzeszów Płd., zostały przyjęte przez ZOPI 
odpowiednio w dniu 19 listopada 2014 r. oraz 5 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1073-1078) 

W celu zapewnienia wymaganej jakości odbieranych prac projektowych, Oddział na 
podstawie przetargów nieograniczonych wyłaniał podmioty zwane Konsultantami. 
Konsultanci na etapie projektowania, odpowiedzialni byli za dokonywanie na 
bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji 
dokumentów, sporządzanych przez Wykonawców Kontraktu, zgodnie z Umową, 
postanowieniami Klauzuli 5 Warunków Kontaktu, wymaganiami określonymi w PFU, 
oraz procedurami określonymi w zarządzeniach wydanych przez Generalnego 
Dyrektora. 
Konsultant był zobowiązany m.in. do zwoływania i przewodniczenia comiesięcznym 
naradom dotyczącym postępom prac projektowych, w których udział brali zarówno 
przedstawiciele Wykonawcy, Konsultanta i Zamawiającego. Konsultant organizował 
również narady koordynacyjne z Wykonawcą, w których udział brał Kierownik 
Projektu. Omawiane były na nich proponowane przez Wykonawcę rozwiązania 
projektowe, postęp i jakość prac projektowych oraz bieżące problemy napotkane 

                                                      
88 Termin ten upływał po zakończeniu czynności kontrolnych w Oddziale. 
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w trakcie projektowania. W razie potrzeby, Konsultant organizował także narady 
robocze. 
Zastępca Dyrektora Oddziału, wyjaśnił że działania Konsultanta były na bieżąco 
nadzorowane przez Kierownika Projektu oraz podlegały comiesięcznej ocenie 
w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Ponadto, zgodnie z zarządzeniem 
Generalnego Dyrektora (…) opracowany Projekt Budowlany podlegał ocenie przez 
Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a ustalenia i wnioski podlegały 
zatwierdzeniu Dyrektora Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 1081, 1086-1099, 1194-1201) 

2. Do dnia zakończenia kontroli, żadna z kontrolowanych inwestycji nie została 
zakończona. Zarówno odcinek drogi ekspresowej S-19 Sokołów Młp. Płn. – 
Stobierna, jak i Świlcza - Rzeszów Płd. zostały oddane do użytku, jednakże oba 
odcinki były na etapie zgłaszania wad i usterek oraz końcowych rozliczeń 
kosztowych. 
Pododcinki: Lasy Janowskie – Zdziary, Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz Rudnik 
nad Sanek – Nisko Płd. były na etapie projektowania. Zawansowanie prac na koniec 
września wynosiło odpowiednio: 24%, 15%, oraz 24%. 
Pododcinek Podgórze – Kamień był w początkowej fazie projektowania, którego 
zaawansowanie wynosiło około 10%. 

(dowód: akta kontroli str. 1261-1307) 

3. Dla realizowanych odcinków drogi ekspresowej S-19 odnotowano następujące 
zmiany kosztów oraz opóźnienia terminów realizacji w odniesieniu do wartości 
planowanych: 
1. Dla odcinka Sokołów Młp. Płn. – Stobierna, Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa89, zgodnie z zawartą umową wynosiła 235.755.133,71 zł netto. Na 
dzień zakończenia kontroli, należność przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji 
powyższej umowy wynosiła 234.178.234,33 zł netto, czyli 99,3% ZKK. Odchylenie 
od ZKK wyniosło 1.576.899,32 zł netto, w tym: 
- z powodu waloryzacji wartości wykonanych Robót kwota została pomniejszona 
o 829.782,79 zł netto, 
- z tytułu polecenia Zmiany nr 1.1, polegającego na zmianie wymagań 
Zamawiającego w zakresie wykonania tymczasowego włączenia drogi ekspresowej 
S-19 do istniejącej drogi DK-19, kwota została pomniejszona o 891.790,71 zł netto, 
- z powodu Roszczeń Zamawiającego nr 32 - 35 (nienależyte wykonanie robót – 
jakość asfaltu), nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 13.454,11 zł netto, 
- z powodu Roszczeń Wykonawcy nr 26 i 46 (wykonania dodatkowej wentylacji 
mechanicznej nad ekstraktorami ultradźwiękowymi i suszarkami w laboratorium 
drogowym w Nisku oraz usunięcia niezidentyfikowanego obiektu mostowego) 
nastąpiło zwiększenie wydatków o 9.602,50 zł netto, 
- z powodu uznania Roszczeń Wykonawcy nr 49p i 55 (wyjątkowo niesprzyjające 
warunki klimatyczne – kwiecień i maj 2017 r.), wydatki zwiększyły się 
o 148.525,73 zł netto (uznanie roszczenia przedłużyło równocześnie Czas na 
Ukończenie o 9 dni na kwotę). 
2. Dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd., ZKK, zgodnie z zawartą umową wyniosła 
278.509.593,01 zł netto. Na dzień zakończenia kontroli, należność przysługująca 
Wykonawcy z tytułu realizacji powyższej umowy wynosiła 278.849.025,98 zł netto, 
czyli 100,12% ZKK. Odchylenie od planów wynosiło 339.432,97 zł netto. W trakcie 
realizacji Umowy nastąpiły następujące odchylenia: 
- z powodu waloryzacji wartości wykonanych Robót wydatki zmniejszyły się o kwotę 
1.099.009,53 zł netto, 

                                                      
89 Dalej: ZKK. 
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- na podstawie Polecenia Zmiany nr 1, polegającej na zmianie wymagań 
Zamawiającego w zakresie drogi DG-2 (rozszerzenie funkcji drogi: zwiększenie 
przepustowości, swobody ruchu oraz ukształtowania łuków poziomych), wydatki 
zwiększyły się o kwotę 799.503,71 zł netto, 
- na podstawie Polecenia Zmiany nr 2, polegającej na zmianie wymagań 
Zamawiającego (zmiana rozwiązań projektowych węzła Rzeszów Płd. z uwagi na 
działania podjęte przez Powiat Rzeszowski i Gminę Boguchwała, mające na celu 
wybudowanie dodatkowego odcinka drogi powiatowej, otwierającej możliwość 
bezpośredniego wjazdu na drogę ekspresową z terenów Gminy Boguchwała), 
wydatki zwiększyły się o kwotę 638.939,79 zł netto. 

(dowód: akta kontroli str. 1194-1201, 1210-1232) 

4. W okresie objętym kontrolą, spośród sześciu podpisanych umów, stopień 
zaawansowania prac dla dwóch z nich obejmował terminy wykonania Kamieni 
Milowych, tj. dla odcinków Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz Świlcza – Rzeszów 
Płd. Dla obu odcinków wszystkie Kamienie Milowe zostały osiągnięte w terminach 
wynikających z podpisanych umów, tj.: 
1. Dla odcinka Sokołów Młp. Płn. – Stobierna: 
- termin realizacji 1. kamienia milowego upływał w dniu 30 listopada 2014 r. – 
wykonano 27 listopada 2014 r., 
- termin realizacji 2. kamienia milowego upływał w dniu 5 lipca 2015 r. – wykonano 
w marcu – czerwcu 2015 r., 
- termin realizacji 3. Kamienia milowego upływał w dniu 5 maja 2016 r. – wykonano 
5 maja 2015 r. 
2. Dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd.: 
- termin realizacji 1. kamienia milowego upływał w dniu 1 stycznia 2015 r. – 
wykonano 12 listopada 2014 r., 
- termin realizacji 2. kamienia milowego upływał w dniu 9 czerwca 2015 r. – 
wykonano 26 maja 2015 r., 
- termin realizacji 3. Kamienia milowego upływał w dniu 9 grudnia 2015 r. – 
wykonano 30 listopada 2015 r. 
W pozostałych umowach planowane terminy realizacji Kamieni Milowych przypadały 
na lata 2019-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 1233-1251) 

5. Wszystkie Kontrakty, dotyczące budowy drogi S-19 podpisane i realizowane 
w okresie objętym kontrolą, zawierały zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawców w przypadku zmiany cen materiałów budowlanych (subklauzula 13.8 
Korekty wynikające ze zmian kosztu Kontraktu). 
Z powyższej klauzuli skorzystano w przypadku realizacji dwóch odcinków budowy 
drogi ekspresowej S-19, tj. odcinka Sokołów Młp. Płn. – Stobierna, oraz odcinka 
Świlcza - Rzeszów Płd. 
Waloryzacja cen materiałów budowlanych dla odcinka Sokołów Młp. Płn. – 
Stobierna nastąpiła 28-krotnie. Zgodnie z Przejściowym Świadectwem Płatności 
nr 37 waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zmniejszyła łącznie kwotę wydatków 
o 829.782,79 zł netto. 
Waloryzacja cen materiałów budowlanych dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. 
nastąpiła 23-krotnie. Zgodnie z Przejściowym Świadectwem Płatności 
nr 45 waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zmniejszyła łącznie kwotę wydatków 
o 1.099.009,53 zł netto. 

Kwoty płatne Wykonawcy podlegały waloryzacji o współczynnik zmiany cen (Pn90) 
wyliczony według wzoru: Pn=0,2+(0,4*Wd91+0,4*Wm92)/100. 

                                                      
90 Współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru do zastosowania do wszystkich kwot. 
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(dowód: akta kontroli str. 1014-1042, 1157-1202, 1252-1303) 

6. W okresie objętym kontrolą, w odniesieniu do inwestycji realizowanych na drodze 
ekspresowej S-19, nie wystąpiły przypadki zgłaszania przez Wykonawców roszczeń 
do sądów. 

(dowód: akta kontroli str. 1252) 

7. Do dnia zakończenia kontroli, żaden z kontrolowanych odcinków drogi 
ekspresowej S-19 nie został w pełni rozliczony, tym samych Oddział nie sporządzał 
rozliczeń określonych w § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa93. 

(dowód: akta kontroli str. 1304-1307) 
 

2.3.3.2 Rozliczanie projektów dofinansowywanych w ramach POIiŚ 

W okresie objętym kontrolą, Oddział podpisał w dniu 18 października 2016 r. umowę 
na: dofinansowanie dwóch odcinków w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej 
S-19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz w. Świlcza – 
w. Rzeszów Płd.” (dalej „Projekt”) w ramach działania 3.1: Rozwój drogi lotniczej 
sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu 
Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 
Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił 
848.408.745,83 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 485.654.509,20 zł. 
Okres kwalifikowania wydatków kończył się w dniu 31 grudnia 2018 r. Na dzień 
zakończenia kontroli, Projekt ten był w trakcie realizacji94. Do tego czasu rozliczono 
wszystkie wydatki kwalifikowalne, w kwotach wynikających z umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1304-1334) 

W ramach realizacji powyższego projektu nie wystąpiły przypadki uznania wydatków 
poniesionych przez Oddział za niekwalifikowalne. Wszystkie wydatki poniesiono 
zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. 

W trakcie realizacji Projektu nie wystąpiła sytuacja, w której Instytucja 
Pośrednicząca wstrzymałaby rozliczenie wydatków z uwagi na zaistnienie 
podejrzenia o naruszenie prawa lub postanowień umowy przy realizacji Projektu, 
przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w jego realizacji. 

Oddział nie informował Instytucji Pośredniczącej o zagrożeniach w realizacji 
Projektu oraz nieprawidłowościach. 

Z-ca Dyrektora wyjaśnił, że powodem nieinformowania Instytucji Pośredniczącej 
o zagrożeniach było to, że takie zagrożenia nie występowały”. 

Stopień realizacji Projektu, określono poprzez następujące wskaźniki produktu: 
- całkowitą długość nowych dróg TEN-T w województwie podkarpackim – wartość 
docelowa - 18,81 km, 
- długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T – wartość 
wskaźnika - 18,81 km, 
- liczbę obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 
wartość wskaźnika – 2 szt. 
Na dzień zakończenia kontroli wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte. 
W okresie objętym kontrolą, Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła łącznie cztery 
kontrole, w tym jedną kontrolę związaną z oceną prawidłowości zawierania przez 

                                                                                                                                       
91 Wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. POKB 2111. 
92 Wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141. 
93 Dz. U., Nr 238, poz. 1579. 
94 Odcinki oddane do użytkowania. 
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Oddział umów zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami Beneficjenta określonymi 
w Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.  
Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1304-1346) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą Oddział podpisał sześć umów na realizację inwestycji. 
Realizacja czterech umów była na etapie prac projektowych, a terminy wykonania 
określone w umowach, ustalono na lata 2019-2020.  

Prace projektowe dotyczące  odcinków Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz Świlcza 
– Rzeszów Płd., były opiniowane przez ZOPI oraz nadzorowane przez Konsultanta 
i Kierownika Projektu. Wykonawcy terminowo wykonywali tzw. Kamienie Milowe. Dla 
odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. odnotowano zwiększenie kosztów od wartości 
planowanych o 0,12%, tj. o 339.432,97 zł netto, natomiast dla odcinka Sokołów Młp. 
Płn. – Stobierna odnotowano zmniejszenie kosztów względem wartości planowych 
o 0,7%, tj. o 1.576.899,32 zł netto. 
Dzięki zapisom umownym związanym z waloryzacją kosztów materiałów, wartości 
wykonanych Robót zostały pomniejszone dla odcinka Świlcza – Rzeszów Płd. 
o 1.099.009,53 zł netto, a dla odcinka Sokołów Młp. Płn. – Stobierna o 829.782,79 zł 
netto. 

Oddział nie zakończył realizacji Projektu95 w ramach POIiŚ, mimo zrealizowania 
wskaźników produktu, określonych we wniosku o przyznanie dofinansowania. 
Wszystkie wydatki, poniesione na Projekt, zostały uznane przez Instytucję 
Pośredniczącą za kwalifikowalne. 

IV. 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 Rzeszowie. 
Rzeszów, dnia  14     listopada 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler/Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka Dionizy Beda 

Doradca techniczny 

/…/  /…/  
  
  

                                                      
95 „Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz w. Świlcza – w. Rzeszów 
Płd.” w ramach działania 3.1: Rozwój drogi lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu 
Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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