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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/083 – Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Aleksandra Obermiller, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/84/2018 z 10.05.2018 r. 

2. Łukasz Jarocki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/76/2018 z 26.04.2018 r. 

3. Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWA/88/2018  
z 18 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,  
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marian Gołoś, Dyrektor Oddziału2 
(dowód: akta kontroli tom I str. 7-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Oddział podejmował w badanym okresie4 działania na rzecz zapewnienia 
przejezdności zarządzanych dróg krajowych w trakcie prowadzenia prac 
remontowych i utrzymaniowych. Opracowywał i wdrażał procedury, programy 
działań i zasady postępowania w celu zapewnienia wykonywania tych prac oraz 
reagowania na zdarzenia drogowe w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu 
drogowym. Zagadnienia te uwzględniał relatywnie w podpisywanych umowach 
z wykonawcami prac utrzymaniowych i remontowych oraz w uwagach 
formułowanych do projektów czasowej organizacji ruchu. Do usprawnienia 
zarządzania drogami krajowymi i monitorowania utrudnień wykorzystywał systemy 
elektroniczne, w tym m.in. programy komputerowe i systemy monitoringu wizyjnego. 
Rozpatrywał w sposób rzetelny skargi dotyczące utrudnień w ruchu drogowym. 

Oddział nie dokonywał na bieżąco pomiarów ruchu drogowego, co utrudniało 
kontrolę i ocenę wpływu prowadzonych prac utrzymaniowych i remontowych 
na płynność ruchu. Zapisy w dziennikach objazdów dróg prowadzonych 
w poszczególnych Rejonach Oddziału nie pozwalały na ustalenie, czy podczas 
przedmiotowych objazdów pracownicy weryfikowali wywiązywanie się wykonawców 
prac utrzymaniowych i remontowych z postanowień umownych i zapisów projektów 
czasowych organizacji ruchu, określających wymogi i zasady organizacji tych prac.  
 
 

                                                      
1  Dalej także Oddział. 
2  Od 1 stycznia 2017 r. Wcześniej w badanym okresie stanowisko to zajmowały kolejno następujące osoby: Tomasz 

Kwieciński (jako p.o.) od 14 lipca 2015 r. do 16 lutego 2016 r.; Krzysztof Kondraciuk od 17 lutego do 11 grudnia 2016 r.; 
Leszek Sekulski (jako p.o.) od 12 do 31 grudnia 2016 r.  

3  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. 

4  Lata 2016-2018 I półrocze, z uwzględnieniem działań przed 1 stycznia 2016 r., w takim zakresie, w jakim miały one wpływ 
na sprawy będące przedmiotem kontroli. 

Ocena ogólna 



 

3 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 niewykorzystywania od 19 maja 2018 r. części posiadanej przez Oddział 
infrastruktury (tj. 89 kamer zintegrowanych z 61 stacjami pogodowymi 
i 14 tablicami zmiennej treści) służącej do monitorowania ruchu i warunków 
pogodowych oraz zarządzania ruchem na drogach krajowych, w związku 
z wygaśnięciem umowy na obsługę tej infrastruktury; 

 niezamieszczania w dziennikach objazdów części wymaganych informacji, 
dotyczących zauważonych usterek, braków i uszkodzeń bądź terminu, w którym 
powinny być zrealizowane zalecenia pokontrolne;  

 niezamieszczenia na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad5 informacji o utrudnieniach występujących na jednej z dróg krajowych 
zarządzanych przez Oddział (nr 63) spowodowanych prowadzonymi pracami 
remontowymi.  

Uwagi NIK dotyczą:  

 opracowywania przez Oddział procedur dokonywania jednoosobowego objazdu 
dróg krajowych w oparciu o nieaktualne wytyczne Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad6 w sprawie dokonywania objazdów dróg krajowych, 
wprowadzone zarządzeniem Nr 21 z 22 sierpnia 2007 r., które zostało uchylone 
8 listopada 2007 r.; 

 braku pisemnego uregulowania przez Oddział wprowadzonego w 2013 r. zakazu 
wykonywania prac remontowych i utrzymaniowych w okresach weekendów  
i świąt, co w ocenie NIK powoduje brak przejrzystości postępowania w tym 
zakresie; 

 niezamieszczenia w umowach zawartych w 2017 r. w przedmiocie prowadzenia 
prac utrzymaniowych zapisów uwzględniających wytyczne Generalnego 
Dyrektora wprowadzone zarządzeniem Nr 9 z 15 marca 2017 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stosowanie standardów/procedur związanych z organizacją 
prac utrzymaniowych i remontowych, w celu zapewnienia 
przejezdności dróg i minimalizowania utrudnień w ruchu 

1.1. W latach 2016-2018 (do dnia zakończenia kontroli, tj. do 6 lipca) Oddział 
zarządzał 26 drogami krajowymi (na odcinkach tych dróg położonych na terenie 
województwa mazowieckiego), w tym jedną autostradą („A”), pięcioma drogami 
ekspresowymi („S”) oraz 20 drogami krajowymi niższej kategorii („DK”7), 
o następującej długości: 

 stan na koniec 2016 r. ogółem 2 273,5 km (autostrada A2 – 63,3 km, drogi 
ekspresowe 188,6 km, pozostałe drogi krajowe 2 021,6 km); 

 stan na 7 maja 2018 r. ogółem 2 175,6 km (autostrada A2 – 63,3 km, drogi 
ekspresowe 224,2 km, pozostałe drogi krajowe 1 988,1 km). 

Na zarządzanych przez Oddział drogach krajowych nie znajdowały się odcinki dróg 
płatnych8 oraz eksploatowanych w systemie koncesyjnym. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2-25; tom IV str. 1-7) 
Do zagadnień związanych z organizacją prac utrzymaniowych i remontowych 
na drogach krajowych zastosowanie miały w szczególności następujące 

                                                      
5 Dalej także: GDDKiA. 
6 Dalej także: Generalny Dyrektor. 
7 W skład których wchodziły drogi główne „G” i główne ruchu przyspieszonego „GP”. 
8 Bez uwzględnienia opłat dla pojazdów ciężarowych pobieranych w ramach systemu Viatoll. 

Opis stanu 
faktycznego 
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uregulowania wewnętrzne, wprowadzone przez Oddział w listopadzie 2014 r. 
(zaktualizowane w marcu 2017 r.):  

 Procedura w sprawie postępowania przy wdrażaniu zmian w organizacji ruchu; 

 Schemat postępowania przy planowych wejściach w pas drogowy.  
W Procedurze w sprawie postępowania przy wdrażaniu zmian w organizacji ruchu 
wskazano m.in., że Kierownik Rejonu lub projektu powinien po przyjęciu 
zawiadomienia o planowanym wejściu w pas drogowy m.in. zweryfikować zgodność 
terminu i miejsca z warunkami zatwierdzenia organizacji ruchu oraz skierować 
pracownika Rejonu wraz z protokołem wprowadzenia organizacji ruchu w miejsce 
wskazane w zawiadomieniu. Po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu 
pracownik powinien dokonywać cyklicznych objazdów zgodnie z ustawowym 
wymogiem kontroli, sprawdzając stan utrzymania organizacji ruchu. W przypadku 
stwierdzenia, że stan utrzymania organizacji ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego lub go tamuje, powinien wezwać jednostkę odpowiedzialną za prace 
do ich przerwania i przywrócenia stałej organizacji ruchu do czasu zapewnienia 
właściwej czasowej organizacji ruchu. 
Do ww. zagadnień zastosowanie miały również następujące zarządzenia 
Generalnego Dyrektora: 

 Nr 34 z 30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz 
pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym;  

 Nr 9 z 15 marca 2017 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz 
prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych (obowiązywało 
do 18 stycznia 2018 r.)9; 

 Nr 7 z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz 
prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych10. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 2, 105, 382-390; tom IV str. 39-82, 90, 179-180) 
Od 2013 r. w Oddziale obowiązywał zakaz prowadzenia prac utrzymaniowych 
i remontowych na zarządzanych drogach w okresach weekendów, świąt i w innych 
termiach związanych ze wzmożonym ruchem drogowym. Na odstępstwo od tego 
zakazu wymagana była zgoda Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania 
Drogami i Mostami Pana Leszka Sekulskiego11. 
Ww. zasady wprowadzono w 2013 r. ustnym poleceniem Zastępcy Dyrektora 
Oddziału. Do czasu zakończenia niniejszej kontroli Oddział nie wprowadził 
formalnych uregulowań w tej sprawie. 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował, że nie widziano potrzeby uregulowania 
w formie pisemnej ww. procedury, ponieważ do tej pory nie odnotowano problemów 
systemowych z jej stosowaniem. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 229-298; tom II str. 330, 345) 
Wyniki badania sposobu wdrożenia przez Oddział do realizacji ww. 
procedur, wytycznych i poleceń przedstawione zostały w punktach 2-4 wystąpienia 
pokontrolnego12.  

1.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych 
i wypadków, mających negatywny wpływ na przejezdność dróg krajowych, 
regulowały w szczególności procedury określone w Planach Działań Ratowniczych13 

                                                      
9  Dalej także: zarządzenie Nr 9 z 2017 r. 
10  Dalej także: zarządzenie Nr 7 z 2018 r. 
11  Dalej także: Zastępca Dyrektora Oddziału. 
12  Wyniki kontroli dotyczące wydawania przez Oddział zgód na prowadzenie prac w okresach weekendów przedstawione 

zostały w pkt 4.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
13  Dalej także: PDR. 
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opracowanych w latach 2015-2017 dla wszystkich dróg krajowych zarządzanych 
przez Oddział14.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1, 387-388, 397-400; 
tom IV str. 179-182, 223-224) 

Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował, że przyczynami podjęcia w 2015 r. prac 
nad opracowaniem ww. planów były: potrzeba zapewnienia możliwie największego 
poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg, oddanie do ruchu kolejnych 
odcinków dróg ekspresowych na terenie województwa mazowieckiego oraz wyniki 
przeprowadzonego w 2015 r. Generalnego Pomiaru Ruchu, które wykazały 
znaczący wzrost natężenia ruchu, co mogło powodować więcej zdarzeń 
na zarządzanej sieci dróg krajowych.            

(dowód: akta kontroli tom II str. 387-388) 
W wyniku analizy czterech wybranych PDR15, zatwierdzonych przez Dyrektora 
Oddziału 21 lutego 2017 r.16 stwierdzono, że: 

 przy ich opracowywaniu i uzgadnianiu z podmiotami zewnętrznymi Oddział 
stosował zasady określone w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Nr 27  
z 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla 
autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora, w tym wzór 
ramowego planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych stanowiący 
załącznik nr 2 do ww. zarządzenia; 

 wszystkie zbadane PDR zawierały m.in.: procedury alarmowania służb 
ratowniczych (straży pożarnej, policji, ratownictwa medycznego i innych służb) 
i informowania innych podmiotów, zakres współpracy z nimi oraz określenie 
kompetencji i zadań, schematy przepływu informacji z danymi teleadresowymi, 
plan alarmowania służb zarządcy drogi, zasady organizacji i prowadzenia działań 
ratowniczych, zasady informowania o działaniach ratowniczych lub czasowym 
zamknięciu drogi, schematy proponowanych objazdów, lokalizacje przejazdów 
awaryjnych i barier łatwo rozbieralnych oraz wykaz elementów ochrony 
przeciwpożarowej drogi. 

W procedurach alarmowania służb ratowniczych określono, że na poziomie 
Oddziału za monitorowanie stanu dróg odpowiedzialny jest Punkt Informacji 
Drogowej17, który funkcjonuje w systemie ciągłym. PID zobowiązany jest 
do wymiany informacji i stałej współpracy ze służbami ratowniczymi oraz 
Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, a także z innymi 
podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie działań ratowniczych. Obowiązki PID 
po przyjęciu informacji o zdarzeniu obejmują przekazanie jej właściwym służbom 
i innym podmiotom (straż pożarna, policja, PID w Centrali GDDKiA); wprowadzenie 

                                                      
14  Oddział opracował łącznie 21 Planów Działań Ratowniczych, w tym 14 zbiorczych dla wszystkich dróg krajowych 

zarządzanych przez poszczególne Rejony oraz siedem odrębnych dla wybranych odcinków dróg krajowych (dotyczących 
głównie autostrad i dróg ekspresowych). 

15  Badaniami objęto Plany Działań Ratowniczych opracowane dla następujących odcinków dróg krajowych: 

 dla drogi ekspresowej S2, na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi 
ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do 
węzła Marynarska; 

 dla autostrady A2 od km 0+000 do km 19+807 (Autostradowa Obwodnica Mińska Mazowieckiego); 

 dla drogi ekspresowej S8 od węzła Opacz (bez węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową nr 7 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721; 

 dla drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska od km 1+099 do km 11+477, odcinek węzeł 
Powązkowska – węzeł Modlińska od km 0+310 do km 4+637, odcinek węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w 
Markach od km 462+000 do km 468+950. 

16  Data zatwierdzenia tych planów wskazana została w wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami 
i Mostami z 21 maja 2018 r. Na badanych PDR nie odnotowano daty ich zatwierdzenia. 

17  Dalej także: PID. 
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zdarzenia do programu UtrudnieniaWIN (UtrWin); bieżące monitorowanie sytuacji; 
udzielanie informacji użytkownikom drogi o ewentualnych objazdach. 
Zgodnie z PDR ponowne ustawienie barier (po ich demontażu przez służby 
ratunkowe) należało do zadań służby patrolowej. Za usunięcie pozostałości 
powypadkowych, w tym niesprawnych pojazdów odpowiedzialni byli Policja 
i wykonawca kompleksowego utrzymania. Nie sprecyzowano, kto jest 
odpowiedzialny za usuwanie niektórych substancji, np. plam oleju powstałych 
po zdarzeniu oraz posprzątanie sorbentu z jezdni. 
W badanych PDR nie określono procedur (zasad postępowania) dotyczących: 

 wykorzystania dróg technologicznych oraz pasów awaryjnych w celu 
rozładowania zatorów oraz zapewnienia swobodnego przejazdu właściwym 
służbom; 

 współpracy Oddziału z zarządcami dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
w przypadku np. konieczności przekierowania ruchu na tego rodzaju drogi. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 8-38, 179-182, 224-291) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., że Oddział nie uwzględnił 
w opracowanych procedurach zasad współpracy w zarządcami dróg niższych 
kategorii przede wszystkim ze względu na fakt, że tylko GDDKiA pracuje w systemie 
całodobowym. Podejmowano próby uzgodnienia objazdów dróg krajowych przez 
przekierowanie ruchu na drogi wojewódzkie. Niestety zarządcy tych dróg 
negatywnie opiniowali zaproponowane objazdy, wskazując, że ich nawierzchnie 
są w złym stanie technicznym oraz nie są dostosowane do obciążenia 115 kN/oś, 
co uniemożliwia przekierowanie ruchu ciężkiego. W przypadku zdarzeń drogowych 
organem odpowiedzialnym za wyznaczenie objazdu jest właściwa komenda Policji, 
która ma prawo podjąć decyzje o przekierowaniu ruchu na drogi wojewódzkie. 
Zgodnie z warunkami umów kompleksowych, tam gdzie występują wygrodzenia 
(tj. z dróg A2, S2/S8), wykonawcom oraz służbom ratowniczym (Straż Pożarna, 
pogotowie, Policja) zostały przekazane komplety kluczy. Dodatkowe komplety 
zawsze były dostępne w Rejonie i w obwodach drogowych. Oddział, realizując 
kompetencje zarządcy drogi, nie ma uprawnień do udrożnienia pasa awaryjnego. 
Zadaniem Oddziału oraz firm realizujących umowy utrzymaniowe jest wsparcie 
policji, straży pożarnej m.in. w przekierowaniu ruchu.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 389-391; tom IV str. 104-106, 181) 
Oddział opracował schematy organizacji ruchu, zakładające przekierowanie ruchu 
z drogi na węźle autostrady A2 do układu lokalnego z wykorzystaniem dróg 
serwisowych oraz wycofanie ruchu z wykorzystaniem pasa i przejazdu awaryjnego, 
które zostały przedstawione 25 kwietnia 2018 r. na spotkaniu z przedstawicielami 
Komend Powiatowych Policji w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim oraz 
Żyrardowie. Ustalono, że ww. schematy działań wdrożone zostaną w okresie od 27 

kwietnia do 7 maja 2018 r. na autostradzie A2 (odcinek węzeł Konotopa  granica 
województwa mazowieckiego). Decyzje o wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu 
podejmować miał kierujący działaniami ratowniczymi bądź przedstawiciel Policji 
obecny na miejscu zdarzenia. Powiadomienia o konieczności wdrożenia 
tymczasowej organizacji ruchu kierowane miały być bezpośrednio do wykonawcy 
umowy utrzymaniowej.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 83-89, 105, 181) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., że opracowanie ww. schematów 
ewakuacji przez Oddział nastąpiło z inicjatywy Centrali GDDKiA, która podjęła taką 
decyzję we współpracy z Komendą Główną Policji. Oprócz PDR stanowić miały one 
dodatkowe procedury do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu kierowców w razie 
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powstania dużych zatorów na drogach najwyższych klas. Termin od 27 kwietnia 
do 7 maja 2018 r. miał stanowić pierwszy, pilotażowy okres użycia tych schematów, 
z nastawieniem, iż będą one stosowane w przyszłości. W tym okresie żaden z tych 
schematów nie został wdrożony, ponieważ na zarządzanym przez Oddział odcinku 
autostrady A2 nie doszło do zdarzenia, które by tego wymagało. Decyzja 
o wykorzystaniu tych schematów należała do Policji. Podczas zorganizowanego 
12 czerwca 2018 r. cyklicznego spotkania z przedstawicielami Policji, wyrazili oni 
chęć dalszej współpracy w pilotażowych wdrożeniach schematów 
na autostradzie A2. Współpraca w tym zakresie planowana jest do uregulowania 
w formie porozumienia, które jest w trakcie opracowania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 412-414, 416) 
Opracowane przez Oddział PDR nie były aktualizowane. Zgodnie § 6 ust. 1 
zarządzenia Generalnego Dyrektora Nr 27 z 31 maja 2013 r., PDR podlegają 
systematycznej analizie w zakresie ich aktualizacji, nie rzadziej niż raz na trzy lata. 
Oddział nie przeprowadzał analiz funkcjonowania w praktyce procedur ustalonych  
w ww. Planach. 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., że rozpoczęcie aktualizacji PDR 
zaplanowano na IV kwartał 2018 r. Zgodnie z porozumieniem zawartym 
z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej planowane jest 
spotkanie w celu zebrania uwag do aktualnych procedur zawartych w PDR. 
PDR i wybudowana infrastruktura drogowa, taka jak np. hydranty, przewiązki, bramy 
awaryjne, były faktycznie wykorzystywane przez służby. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 389; tom IV str. 9, 180-181, 183) 
Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych określone 
zostały również w wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności 
utrzymaniowych na drogach krajowych wprowadzonych zarządzeniami Generalnego 
Dyrektora nr 9 z 2017 r. i nr 7 z 2018 r. Wskazano w nich m.in., że w przypadku 
wystąpienia zdarzeń awaryjnych18 zabezpieczenie miejsca zdarzenia powinno być 
rozpoczęte w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia 
w przypadku dróg o klasach A i S oraz 120 minut w przypadku dróg o klasach GP 
i G. Likwidacji zagrożenia należy dokonać w czasie adekwatnym do skali awarii. 
Niezależnie od czasu jej trwania, miejsce zdarzenia należy trwale zabezpieczyć 
do momentu całkowitego usunięcia zagrożenia.                                           

(dowód: akta kontroli tom IV str. 44-45, 63-64) 
W wyniku badania czterech wybranych umów na kompleksowe utrzymanie dróg 
(o największej wartości), w tym dwóch z 2012 r. (nr 182/2012 i 194/2012) oraz 
dwóch z 2017 r. (nr 80/2017 i 93/2017) stwierdzono m.in., że ich wykonawcy 
zobowiązani zostali do stosowania PDR. Do ich obowiązków należało m.in. 
przyjmowanie wszystkich zgłoszeń o zdarzeniach, powiadamianie odpowiednich 
służb o zdarzeniu, przygotowanie dokumentacji fotograficznej zdarzeń, usuwanie 
niebezpiecznych przeszkód, współpraca ze służbami ratowniczymi oraz Oddziałem, 
udział w usuwaniu skutków wypadków i kolizji oraz, w razie konieczności, 
uczestnictwo w odbiorze pasa drogowego. W umowach z 2017 r. określono 
wysokość kar umownych za nieprawidłową realizację ww. zadań, w tym za zwłokę 

                                                      
18  Zgodnie z wytycznymi do zdarzeń awaryjnych zaliczono w szczególności: uszkodzenie drogi i jej elementów 

uniemożliwiające bezpieczne z niej korzystanie (w tym m.in. ubytki nawierzchni ≥5 cm głębokości, uszkodzenia drogowych 
obiektów inżynierskich, barier ochronnych, znaków drogowych, urządzeń oświetlenia drogi); uszkodzenie infrastruktury 
zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi, które zagraża bezpieczeństwu na samej drodze; pozostawanie na drodze elementów 
obcych, w tym m.in. porzuconych przedmiotów, rozsypanych materiałów sypkich, rozlania cieczy lub substancji mogących 
spowodować poślizg pojazdów, martwych zwierząt, połamanych gałęzi i pni powalonych drzew.  
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w podejmowaniu działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości 
stwierdzonych na drogach, stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1, 411-412, 420) 
Analiza dokumentacji19 20 zdarzeń drogowych wykazała, iż nie zawsze jest możliwe 
ustalenie dokładnego czasu dojazdu patrolu wykonawcy utrzymania drogi lub służb 
liniowych Oddziału na miejsce zdarzenia od otrzymania zgłoszenia. Wynika 
to z nieposiadania przez Oddział pełnych informacji o dokładnym czasie i sposobie 
uzyskania przez wykonawców prac utrzymaniowych wiadomości o zdarzeniu. 
W 16 przypadkach przedstawiciele wykonawcy prac utrzymaniowych dotarli 
na miejsce zdarzenia przed momentem zarejestrowania przez PID utrudnienia 
w systemie UtrWin. W pozostałych czterech przypadkach dotarli na miejsce 
zdarzenia w czasie od 20 do 28 minut po odnotowaniu utrudnienia w ww. systemie. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 104-150) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., że zgodnie z zapisami umów 
na kompleksowe utrzymanie dróg, to ich wykonawcy prowadzą regularne patrole, 
zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz zajmują się likwidacją jego skutków i to oni 
zazwyczaj docierają pierwsi na miejsce zdarzenia oraz przekazują informacje 
do PID. Ponadto weryfikacja czasów dojazdu może być niemiarodajna z uwagi 
na panujące warunki ruchu, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego. 
Pojazdy służb liniowych nie są pojazdami uprzywilejowanymi, co przyczynia się 
do wydłużenia czasu dotarcia.         

(dowód: akta kontroli tom IV str. 104) 

1.3. W kontrolowanym okresie obowiązywały następujące porozumienia zawarte: 

 przez Generalnego Dyrektora z Komendantem Głównym Policji 21 listopada 
2003 r. oraz następne 25 stycznia 2017 r. 20; 

 przez Generalnego Dyrektora z Komendantem Głównym Państwowej Straży 
Pożarnej 15 grudnia 2017 r.21; 

 przez Dyrektora Oddziału z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej 26 marca 2018 r.22 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 292, 295-316) 
W porozumieniach z Komendantem Głównym Policji w sposób ogólny uregulowano 
zasady współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji i GDDKiA m.in. 
w zakresie: wymiany i weryfikacji danych o drogach i zdarzeniach drogowych, 
identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, wspólnych kontroli stanu 
technicznego dróg, nieodpłatnej wymiany analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 295-299) 
Z informacji przekazanych kontrolerom NIK przez Pierwszego Zastępcę 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu wynika m.in., że w latach 2016-
2018 na terenie garnizonu mazowieckiego współpraca z Oddziałem przebiegała 
na bardzo wysokim poziomie. Nie stwierdzono przypadków niedotarcia na miejsce 
zdarzenia zarządcy drogi lub jego przedstawiciela, braku możliwości nawiązania 
kontaktu lub odmowy przejęcia miejsca zdarzenia.                                       

(dowód: akta kontroli tom IV str. 373-375) 

                                                      
19  Dane z ewidencji zgłoszeń i utrudnień prowadzonej w PID, raporty służby patrolowej wykonawcy prac utrzymaniowych, 

korespondencja mailowa, notatki służbowe. 
20  W sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: pierwsze  

w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaś drugie w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  

21  W sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drogach.  

22  O wzajemnej współpracy podczas zdarzeń na drogach krajowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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W porozumieniach zawartych z Komendantem Głównym oraz Mazowieckim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej określono zasady 
współpracy m.in. w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach drogowych i innych 
utrudnieniach oraz współpracy podczas działań podejmowanych w wyniku tych 
zdarzeń. Załącznikiem do ww. porozumień był schemat współpracy GDDKiA 
z Państwową Strażą Pożarną i Policją, zawierający m.in. cztery scenariusze 
postępowania, w których określono tryb postępowania w przypadku zdarzeń 
drogowych wymagających (scenariusz IV) i niewymagających (scenariusze I-III) 
interwencji ze strony Państwowej Straży Pożarnej. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 300-316) 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował 
kontrolerów NIK o 77 sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 
bądź utrudniających ruch23, w przypadku których Państwowa Straż Pożarna miała 
uwagi odnośnie prawidłowości postępowania Oddziału bądź jego przedstawicieli24. 
Dotyczyły one m.in. niedotarcia (lub długiego czasu dojazdu) przez przedstawicieli 
Oddziału (w tym wykonawców umów utrzymaniowych) na miejsce zdarzenia 
w czasie prowadzenia działań ratowniczych (60 przypadków), braku możliwości 
przekazania miejsca zdarzenia (12 przypadków), braku kontaktu telefonicznego 
z Oddziałem w sprawie zdarzenia (2 przypadki).  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 368-372, 376-381) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., że niedotarcie 
przedstawicieli Oddziału na miejsce zdarzenia w okresie pobytu Straży Pożarnej  
w tym miejscu wynikało z faktu, że pojazdy Staży pożarnej oraz Policji są pojazdami 
uprzywilejowanymi, co znacznie skraca czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Oddział 
dysponuje wyłącznie pomarańczowymi sygnałami świetlnymi, co uniemożliwia 
ominięcie zatoru i szybsze dotarcie do tego miejsca. Dyżurny PID, który podczas 
pełnienia jednoosobowego dyżuru ma do dyspozycji telefony z czterech linii 
stacjonarnych, telefonu komórkowego oraz infolinii 19111, nie jest w stanie odebrać 
kilku rozmów jednocześnie, a aparaty telefoniczne nie zachowują informacji  
o numerach nieodebranych połączeń przychodzących. Jedną z przyczyn odmowy 
przejęcia miejsc zdarzeń był fakt, że zabezpieczenie miejsca zdarzenia przekraczało 
możliwości jednej osoby przybyłej na miejsce zdarzenia. Wezwana została w tych 
przypadkach firma likwidująca skutki zdarzeń drogowych, posiadająca uprawnienia 
do odbioru pasa drogowego.                  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 433-436; tom IV str. 384-385) 
Marszałek Województwa Mazowieckiego w informacji dla kontrolerów NIK 
dotyczącej działań podejmowanych przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego na rzecz prawidłowego zachowania kierowców, które 
zapobiegałoby powstawaniu zatorów drogowych wskazał m.in., że w latach 2016-
2018 pod patronatem Rady prowadzono kampanię edukacyjną pod nazwą „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny” skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży.  
Od 2016 r. na szkoleniach organizowanych dla kierowców naruszających przepisy 
ruchu drogowego oraz dla osób kierujących ruchem drogowym, przekazywane 
były informacje dotyczące prawidłowego zachowania na drodze, zarówno 
w zakresie tworzenia się zatorów, czy też zapewnienia „korytarzy życia”. Konkursy 
oraz informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym rozpowszechniane 

                                                      
23  Dotyczących w szczególności uszkodzonej infrastruktury drogowej w wyniku wypadków drogowych (uszkodzone bariery 

energochłonne) oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń powstałych na pasach drogowych po wypadkach, w tym m.in. 
rozlanych płynów i substancji ropopochodnych.  

24  Bez uwzględnienia zdarzeń, które wystąpiły na odcinkach dróg krajowych, na których prowadzone były prace budowlane.  
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były na profilach społecznościowych oraz na stronach internetowych Rady oraz 
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 26-29) 

1.5. W latach 2016-2018 w Oddziale wykorzystywano programy i systemy 
elektroniczne wspomagające zarządzanie ruchem i podejmowanie działań 
zapobiegających powstawaniu zatorów, w tym m.in. dwa programy komputerowe:  

 program UtrWin służący do zbierania i przekazywania pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi GDDKiA informacji o zdarzeniach i utrudnieniach występujących 
na drogach krajowych, umożliwiający ich prezentowanie na stronach 
internetowych GDDKiA („Serwis dla kierowców”, zakładka „Lista utrudnień”); 

 program ZimaWin służący m.in. do zbierania i przekazywania pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi GDDKiA informacji o stanie dróg i pracy sprzętu 
wykorzystywanego w okresie zimowym.    

Do monitoringu wizyjnego ruchu drogowego i warunków pogodowych oraz 
sterowania ruchem i informowania kierowców o utrudnieniach Oddział 
wykorzystywał system kamer, drogowych stacji pogodowych oraz tablice zmiennej 
treści (VMS). Wyniki szczegółowej analizy funkcjonowania tych urządzeń 
zamieszczono w pkt 5. niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 391-392; tom III str. 85, 107-109, 114-123, 
130-142, 293, 319-321, 433-444; tom IV str. 398-404) 

Zdaniem NIK nieujęcie w formie pisemnej zasad postępowania w zakresie zakazu 
prowadzenia prac remontowych i utrzymaniowych na drogach krajowych w okresach 
weekendów i świąt powodowało, że ich stosowanie przez Oddział od 2013 r. było 
nieprzejrzyste. Nie zmienia tej oceny fakt wynikający z przeprowadzonej analizy,  
że pomimo braku formalnych uregulowań, wykonawcy stosowali się do wymogów 
Oddziału w tym zakresie. Wyniki ww. analizy przedstawiono w pkt 4.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 229-298; tom II str. 330, 345) 

Oddział wprowadził do stosowania procedury i zasady postępowania, których celem 
było zapewnienie przejezdności i minimalizowanie utrudnień w ruchu, związanych 
z prowadzeniem prac utrzymaniowych i remontowych oraz występowaniem zdarzeń 
na zarządzanych drogach krajowych. Celowi temu służył m.in. stosowany 
w Oddziale od 2013 r. zakaz prowadzenia prac utrzymaniowych i remontowych 
w okresach weekendów, świąt i innych termiach związanych ze wzmożonym 
ruchem drogowym oraz PRD opracowane przez Oddział w latach 2015-2017 dla 
wszystkich zarządzanych dróg krajowych. W I poł. 2018 r. zawarto porozumienie 
z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 
określające scenariusze współpracy Oddziału i jego przedstawicieli z Policją i Strażą 
Pożarną w zależności od rodzaju zdarzenia oraz opracowano schematy ewakuacji 
kierowców z zatorów powstałych na autostradzie i drogach ekspresowych.  

2. Realizacja zadań w zakresie organizacji prac utrzymaniowych 
i remontowych 

2.1. W kontrowanym okresie wszystkie prace utrzymaniowe i remontowe na drogach 
krajowych zarządzanych przez Oddział realizowane były przez wykonawców 
wyłonionych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. W latach 2016-
2018 (I półrocze) obowiązywało łącznie 36 umów, których przedmiotem było 
prowadzenie prac utrzymaniowych25 lub remontowych26 na ww. drogach krajowych. 

                                                      
25  Dalej także: umowy utrzymaniowe. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Umowy utrzymaniowe dotyczące dróg klasy A i S zawierano na okres 72 miesięcy 
w podziale na odcinki, np. dla autostrady A2 podpisano dwie umowy utrzymaniowe, 
jedną dla odcinka granica województwa – węzeł Konotopa, a drugą dla 
autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Dla pozostałych dróg krajowych 
umowy utrzymaniowe zawierano na okres 24 lub 48 miesięcy w podziale na Rejony 
(tj. obejmowały wszystkie drogi krajowe, znajdujące się na terenie danego Rejonu).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 171-177; tom III str. 103) 
W wyniku analizy 10 wybranych umów (wraz z załącznikami27) o największych 
wartościach (po dwie umowy utrzymaniowe z 2012 r.28 oraz z 2017 r.29 i sześć 
umów remontowych z 2017 r.30), realizowanych w sześciu Rejonach Oddziału31, 
stwierdzono, że zamieszczone w nich zapisy dotyczące sposobu organizacji robót 
w sposób minimalizujący uciążliwość dla użytkowników, różniły się w zależności 
od daty zawarcia umowy oraz rodzaju zakontraktowanych prac. 
W umowach utrzymaniowych z 2012 r. wskazano jedynie32, iż wykonawca 
zobowiązany był do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy w sposób 
nieutrudniający ruchu drogowego. Zagadnienia tego nie doprecyzowano, w tym 
np. nie określono wskaźników (mierników) służących do oceny wywiązywania się 
wykonawcy z tego zobowiązania oraz terminów (godzin), w których prace powinny 
być wykonywane oraz kar umownych za niezastosowanie się do powyższych 
wymogów. 
W umowach utrzymaniowych z 2017 r. ustalono33, iż wykonawca jest zobowiązany 
do prowadzenia wszelkich prac utrzymaniowych w taki sposób, aby nie powodować 
nadmiernych utrudnień w ruchu, tj. wydłużenia czasu przejazdu pojazdu osobowego 
na odcinku między sąsiednimi węzłami/skrzyżowaniami o więcej niż 30% 
w porównaniu do czasu przejazdu tym odcinkiem bez żadnych ograniczeń w ruchu. 
Ustalono kary umowne, wskazując, że za każde stwierdzone zwiększenie czasu 
przejazdu wykonawca zostanie obciążony karą 10 punktów po 500 zł za każdy 
naliczony punkt karny. Ponadto ustalono34, że w przypadku realizacji prac objętych 
zleceniem skutkującym długotrwałymi i znacznymi utrudnieniami w ruchu, a także 
w przypadku prognozowanego wzrostu natężenia ruchu (np. szczyt komunikacyjny, 
ruch turystyczny), zamawiający wyda pisemne polecenie wykonawcy 
przeprowadzenia prac w godzinach nocnych lub w dniach wolnych od pracy. Nie 
wskazano terminów (godzin), w których nie powinny być wykonywane prace 
utrzymaniowe w celu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym oraz nie 
wprowadzono zapisów dotyczących weekendowego zakazu prowadzenia prac. 
W umowach remontowych z 2017 r. dla wszystkich zadań i podzadań ustalono, 

że w okresie kwiecień  październik obowiązywać będzie weekendowy zakaz 
prowadzenia robót od godz. 12:00 w piątek do godz. 10:00 w poniedziałek35. 

                                                                                                                                       
26  Dalej także: umowy remontowe. 
27  M.in. specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe specyfikacje techniczne 

oraz programy zapewnienia jakości. 
28  Umowy tzw. utrzymaj standard o nr: 182/2012, 194/2012. 
29  Umowy tzw. utrzymanie kompleksowe o nr: 80/2017 i 93/2017. 
30  Umowy tzw. remontowe o nr: 59/2017, 60/2017, 61/2017, 62/2017, 65/2017 i 66/2017. 
31  Tj. cztery umowy w Rejonie Ożarów Mazowiecki, dwie umowy w Rejonie Grójec oraz po jednej umowie w Rejonach: Boża 

Wola, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Siedlce. 
32  W § 4 ust. 3 pkt 2 ww. umów z 2012 r. 
33  W pkt III.2. załącznika nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia oraz § 16 ust. 1 pkt 6 umowy. 
34  W § 9 ust. 2 umowy. 
35  W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 

12 

Na odstępstwo od tego zakazu wymagana była zgoda Oddziału. Nie ustalono kar 
umownych z tytułu nieprzestrzegania ww. zakazu36.  
Za wyjątkiem jednego podzadania (z trzech realizowanych w ramach umowy 
remontowej nr 61/2017) w treści analizowanych umów nie określono konkretnych 
terminów wykonania prac na danym odcinku drogi oraz godzin, w których prace 
takie powinny (lub nie powinny) być wykonywane, np. z uwagi na natężenie ruchu 
drogowego. Dla przedmiotowego podzadania dotyczącego remontu nawierzchni 
drogi S7 w opisie przedmiotu zamówienia ustalono, iż roboty na łącznicach węzłów 
Modlin i Pieczoługi należy wykonywać w porze nocnej. 
W żadnej z analizowanych 10 umów nie określono obowiązku informowania 
Oddziału przez wykonawców o przewidywanym terminie i godzinach prowadzenia 
prac i robót. Na wykonawców prac utrzymaniowych nie nałożono obowiązku 
informowania Oddziału o terminie wejścia w pas drogowy w przypadku konieczności 
podjęcia przez nich prac doraźnych (zabezpieczających) w związku ze zdarzeniami 
drogowymi ani o powstających utrudnieniach związanych z usuwaniem skutków tych 
zdarzeń.                                      

(dowód: akta kontroli tom I str. 174-405; tom II str. 1) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., iż wykonywanie robót na odcinku 
S7 w porze nocnej wynikało z charakterystyki ruchu na drodze oraz jej klasy (droga 
o dużym natężeniu ruchu, stanowiąca dojazd do portu lotniczego). Wykonawcom 
prac utrzymaniowych nie określono konkretnych, dokładnych terminów 
wykonywania poszczególnych robót, w tym zakazów weekendowych ze względu 
na złożony i różnorodny charakter prac objętych umowami oraz fakt, iż są to umowy 
wieloletnie. Przygotowując materiały przetargowe, zamawiający z cztero lub 
sześcioletnim wyprzedzeniem musiałby przewidzieć, w jakich dniach i o jakiej 
godzinie odbywałoby się np. koszenie traw pod koniec okresu umowy. Stąd prace 
tego typu wykonywane są w sposób elastyczny, pod stałym i bieżącym nadzorem 
zamawiającego, bez ustalania sztywnych ram godzinowych. W umowach 
utrzymaniowych z 2012 r. nie wprowadzono limitu zwiększenia czasu przejazdu 
do 30% na odcinkach dróg objętych robotami, ponieważ został on wprowadzony 
do wzorów umów, tzw. wskaźnikowych, przez Centralę GDDKiA od 2013 r. 
Natomiast dla umów remontowych z 2017 r. nie ustalono tego warunku, ponieważ 
prace remontowe co do zasady ograniczają maksymalną przepustowość. Nie jest 
możliwe układanie warstw nawierzchni przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej 
przepustowości. Wprowadzenie do umów zapisów dotyczących limitów zwiększenia 
czasu przejazdu remontowanego odcinka oraz ograniczeń weekendowych wynikało 
z doświadczeń zdobytych podczas realizacji wcześniejszych umów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 190-193; tom II str. 403-405; tom III str. 154) 
W treści dwóch umów utrzymaniowych z 2017 r. nie uwzględniono szczegółowych 
wytycznych w sprawie bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności 
utrzymaniowych na drogach krajowych stanowiących załącznik do zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Nr 9 z 15 marca 2017 r., w których wskazano, że37: 

 przy planowaniu terminów wykonywania robót oraz opracowywaniu czasowych 
organizacji ruchu należy uwzględnić analizę ruchu, w szczególności dobowy 
rozkład ruchu i okresy, w których występuje zwiększony ruch sezonowy lub 
weekendowy; 

                                                      
36  Wyniki kontroli dotyczące wydawania przez Oddział zgód na prowadzenie prac w okresach weekendów przedstawione 

zostały w pkt 4.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
37  Część II pn. Prace związane z utrzymaniem i prowadzeniem robót. 
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 prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu, 
a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach 
zmniejszonego natężenia, powinny by wykonywane w tych porach, 
w szczególności w porze nocnej; 

 zaleca się, aby w porze nocnej wykonywane były prace takie m.in. jak: 
mechaniczne zamiatanie nawierzchni jezdni, wymiana barier (w szczególności  
w pasach rozdziału dróg klasy A i S), koszenie traw w pasach rozdziału, 
malowanie nawierzchni w terenach zabudowanych, prace, których organizacja 
ruchu przewiduje zmniejszenie ilości pasów ruchu na drogach krajowych 
o średnim dobowym ruchu38 przekraczającym 20 tys. pojazdów na dobę, inne 
prace, których wykonywanie w porze dziennej związane byłoby z utrudnieniami  
w ruchu pojazdów. 

Zamiast powyższych zapisów, w umowach określono39, że w przypadku realizacji 
prac objętych zleceniem, skutkujących długotrwałymi i znacznymi utrudnieniami, 
a także w przypadku prognozowanego wzrostu natężenia ruchu (np. szczyt 
komunikacyjny, ruch turystyczny), zamawiający wyda wykonawcy pisemne 
polecenie, dotyczące prowadzenia prac w godzinach nocnych lub w dniach wolnych 
od pracy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 178-181, 230-305; tom II str. 1, 332-333; 
tom IV str. 39-58) 

Zgodnie z postanowieniami badanych 10 umów do obowiązków wykonawców 
należało m.in. opracowanie programów zapewnienia jakości wykonywanych prac 
oraz projektów organizacji ruchu.  
W programach zapewnienia jakości zamieszczono opis zamierzonego sposobu 
wykonania robót, w tym m.in. ich organizację, termin i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu podczas prac remontowych, bez określenia rozwiązań 
dotyczących organizacji prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla ruchu drogowego. 
Zapisy dotyczące sposobu organizacji robót w sposób minimalizujący uciążliwość 
dla użytkowników dróg, mające zastosowanie przy realizacji umów utrzymaniowych 
i remontowych znajdowały się natomiast w projektach czasowej organizacji ruchu, 
opracowanych przez wykonawców przed ich rozpoczęciem. 
Szczegółowe wyniki analizy tych projektów przedstawione zostały w pkt 4.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 194-405, 406-462; tom II str. 1, 36-70, 392-395) 

2.2. Zadania dotyczące wprowadzenia wykonawców na roboty drogowe związane 
z utrzymaniem dróg, nadzór nad tymi robotami oraz odbiór pasów drogowych po 
wykonaniu robót, zgodnie z zakresami czynności, należały do obowiązków 
pracowników zatrudnionych w poszczególnych Rejonach na stanowiskach 
kierowników służby liniowej lub drogomistrzów.  W zakresach czynności oraz 
w Regulaminie organizacyjnym Oddziału40 nie określono wprost, kto z pracowników 
Oddziału decyduje o dokładnym terminie wejścia w pas drogowy z robotami 
remontowymi i utrzymaniowymi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 22-119, 133-166; tom II str. 345) 
Zgodnie z postanowieniami41 zbadanych umów remontowych z 2017 r. Oddział 
dokonał przekazania terenu budowy w terminach od 5 do 14 dni od daty ich 
podpisania. Dla wszystkich umów wykonawcy opracowali harmonogramy rzeczowo-

                                                      
38  Dalej: SDR. 
39  W § 9 ust. 2 tych umów. 
40  Stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora Oddziału Nr 33/2017 z 31 lipca 2017 r. 
41  §§ 3 i 4 tych umów. 
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finansowe, które zostały zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Oddziału 
i zawierały m.in. wyszczególnienie planowanych do wykonania robót, 
ze wskazaniem tygodni i miesięcy, w których planowano je wykonać. 
W sporządzonych w tym zakresie protokołach przekazania/wprowadzenia na plac 
budowy oraz harmonogramach rzeczowo-finansowych nie zamieszczono 
szczegółowych informacji dotyczących terminów prowadzenia poszczególnych prac 
(tj. np. godzin rozpoczęcia i prowadzenia poszczególnych robót). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 306-405; tom II str. 77-78, 185-209,  
223-228, 333-335) 

W zbadanych umowach utrzymaniowych z 2012 r. i 2017 r. wskazano, 
że rozpoczęcie realizacji usług nastąpi po wydaniu przez Oddział polecenia 
rozpoczęcia utrzymania (umowy z 2012 r.) lub pierwszego polecenia utrzymania 
(umowy z 2017 r.). Umowy z 2012 r. nie przewidywały wydawania jednostkowych 
poleceń dotyczących realizacji części prac utrzymaniowych, natomiast w umowach 
z 2017 r. przewidziano możliwość wydania dodatkowych poleceń (zleceń) 
wykonania m.in. prac strukturalnych. 
Wydane przez Oddział do czasu kontroli NIK (6 czerwca 2018 r.) polecenia 
rozpoczęcia i realizacji prac utrzymaniowych nie określały dokładnych terminów 
i godzin prowadzenia poszczególnych robót. W poleceniach wydanych na podstawie 
umów z 2012 r., jak i w pierwszych poleceniach do umów z 2017 r. nakazywano 
jedynie rozpoczęcie prac utrzymaniowych. W poleceniach do umów z 2017 r. 
ponadto określono termin, od którego prace te powinny być wykonywane42. 
W dodatkowych poleceniach (zleceniach) skierowanych do wykonawcy umowy 
nr 80/2017, dotyczących wykonania prac strukturalnych43, określono termin 
wprowadzenia na plac budowy, rozpoczęcia i zakończenia robót oraz 
że szczegółowe zakresy robót określi drogomistrz właściwego obwodu drogowego, 
któremu należy zgłosić termin ich rozpoczęcia. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 194-305; tom II str. 77-78, 210-222, 404) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., iż dokładne terminy  
i godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót i prac oraz sposób 
organizacji prac (długość odcinków, sposób sterowania ruchem itp.) ustalali 
wykonawcom pracownicy Rejonów po uzyskaniu zgody Kierownika Rejonu. 
Współpraca Rejonów z wykonawcami umów m.in. w zakresie ustalania terminów 
rozpoczęcia prac jest elementem obowiązków wynikających z kontroli drogowej. 
W przypadku umów dotyczących utrzymania kompleksowego nie określa się 
dokładnych i konkretnych terminów wykonywania prac ze względu na 
bardzo złożony i różnorodny charakter czynności objętych umowami. Termin oraz 
czas wykonania prac w zakresie poszczególnych asortymentów jest określany przez 
wykonawcę w uzgodnieniu z przedstawicielami Rejonów. Dla umów remontowych, 
dla których terminy prowadzenia prac ustalono w harmonogramach, reżim czasowy 
wykonania remontu i jego kontrola, co do zasady jest wymuszona m.in. z uwagi 
na czas i warunki układania mieszanki asfaltowej, pobierania próbek do badań 
z poszczególnych elementów konstrukcji nawierzchni, wykonywania odbiorów robót 
tzw. zanikających, co należało do obowiązków pracowników Rejonów. W związku 

                                                      
42  Oddział skierował do wykonawców umów utrzymaniowych z 2017 r. pisma informujące o rozpoczęciu realizacji zawartych 

z nim umów w następujących terminach: 3 kwietnia 2018 r. (umowa Nr 80/2017); 1 maja 2018 r. (umowa nr 93/2017). 
43  Do 6 czerwca 2018 r. Kierownik Rejonu Ożarów Mazowiecki skierował do wykonawcy umowy Nr 80/2018 sześć zleceń 

(poleceń) dotyczących wykonania m.in. remontów doraźnych masą mineralno-asfaltową, remontu chodników, ustawienia 
obrzeży i krawężników, uzupełnienia brakujących lub uszkodzonych kratek ściekowych i włazów studzienek. W przypadku 
umowy Nr 93/2017, do 6 czerwca 2018 r. nie zostały przez Oddział wydane takie dodatkowe polecenia (zlecenia). 
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z tym muszą być oni na bieżąco zaangażowani w proces wykonywania robot oraz 
znać terminy i godziny zakończenia poszczególnych czynności. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 78-79, 333-335, 345, 349) 

2.3. Podczas oględzin przeprowadzonych 30 maja i 6 czerwca 2018 r. na pięciu 
drogach krajowych zarządzanych przez Oddział44 nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie organizacji prowadzonych na drogach prac remontowych  
i utrzymaniowych w ramach realizacji umów objętych badaniami kontrolnymi. 
Stwierdzone cztery przypadki utrudnień spowodowane były następującymi 
przyczynami: 

 30 maja 2018 r. (godz.12-14:30), znaczne spowolnienie ruchu na jezdni 
południowej drogi ekspresowej S8 (na odcinku od węzła Wisłostrada do węzła 
Bemowo) spowodowane wzmożonym natężeniem ruchu w dniu poprzedzającym 
Święto Bożego Ciała, 

 30 maja 2018 r. (godz. 13:26), spowolnienie na jezdni północnej drogi S8 (500 m 
przed zjazdem w drogę S2) spowodowane zabezpieczaniem przez wykonawcę 
prac utrzymaniowych, w trybie awaryjnym, barier energochłonnych w pasie 
rozdzielającym po zdarzeniu drogowym (wymianę barier zaplanowano 
na godziny nocne); 

 30 maja 2018 r. (godz. 14:05), zator na jezdni południowej na autostradzie A2 
(417 km) spowodowany wypadkiem drogowym (w trakcie oględzin na miejscu 
zdarzenia były obecne m.in. Straż Pożarna i Policja); 

 6 czerwca 2018 r., utrudnienie na drodze krajowej nr 63 (275 km) spowodowane 
wyłączeniem z ruchu jednego pasa ruchu pod remontowanym wiaduktem 
kolejowym (oznakowanie na drodze wskazywało, iż utrudnienia rozpoczęły się 
26 marca 2018 r.). 

Na poddawanych oględzinom odcinkach dróg funkcjonowało 21 kamer 
monitorujących, z tego 20 na drodze S8 na odcinku węzeł Piłsudskiego w Markach – 
węzeł Konotopa oraz jedna na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Białki. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 493-541; tom II str. 336-337) 

2.4. Oddział dysponował wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego 
w 2015 r. na całej sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, w tym na drogach zarządzanych przez Oddział oraz 
wynikami pomiarów ruchu w ekranach przecinających drogi płatne na terenie 
Oddziału przeprowadzonymi przez podmiot zewnętrzny (na zlecenie Oddziału) 
w okresie od 27 września do 11 października 2017 r. 
Wartości SDR wynikające z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. uwzględniono 
we wszystkich projektach czasowej organizacji ruchu zbadanych w ramach 
niniejszej kontroli45 oraz w Planach Działań na Sieci Drogowej, zaktualizowanych 
na polecenie Centrali GDDKiA w 2015 r. i 2016 r.46  

(dowód: akta kontroli tom I str. 463-488; tom II str. 36-70, 82-184) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., iż wyniki Generalnego Pomiaru 
Ruchu z 2015 r. wykorzystywane były przy rozpatrywaniu projektów organizacji 
ruchu m.in. w zakresie ustalenia warunków sterowania ruchem oraz zastosowania 
odpowiednich elementów organizacji ruchu dla zachowania jego płynności. 

                                                      
44  Oględzinami przeprowadzonymi 30 maja 2018 r. objęto ruch na drodze DK60 na obszarze właściwości Rejonu Ostrów 

Mazowiecka oraz na drogach S8 i A2 na obszarze właściwości Rejonu Ożarów Mazowiecki, natomiast oględzinami 
przeprowadzonymi 6 czerwca 2018 r. objęto ruch na drogach DK 2 i DK 63 na obszarze właściwości Rejonu Siedlce, tj. na 
drogach remontowanych lub utrzymywanych w ramach badanych 10 umów. 

45  Wyniki badania projektów organizacji ruchu przedstawione zostały w pkt 4.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
46  Plany te sporządzone zostały przez Oddział zgodnie z opracowanym przez Centralę GDDKiA wzorem i zawierały jedynie 

wskazanie lat, w których poszczególne zadania inwestycyjne dotyczące dróg krajowych planowane były do realizacji. 
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Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na planowanie i uzgadnianie robót 
drogowych były m.in. stopień pilności wykonania prac i wpływ ich przesunięcia 
w czasie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu, rodzaj robót, czas potrzebny 
na ich wykonanie, szczytowe natężenia ruchu (dni świąteczne, weekendy, 
wakacyjne zmiany turnusów), kategoria drogi, struktura rodzajowa ruchu (w tym 
ruch tranzytowy), odległości na sieci drogowej pomiędzy stałymi utrudnieniami 
(np. budowa nowych dróg), warunki atmosferyczne oraz kolizje i wypadki. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 79, 335)  

1. W obu objętych kontrolą umowach utrzymaniowych zawartych przez Oddział  
z podmiotami zewnętrznymi w 2017 r. (o numerach 80/2017 i 93/2017) nie 
zostały uwzględnione wytyczne Generalnego Dyrektora stanowiące załącznik do 
zarządzenia Nr 9 z 15 marca 2017 r., część II, pn. Prace związane 
z utrzymaniem i prowadzeniem robót, zawierające zalecenia dotyczące 
organizacji wykonywania poszczególnych rodzajów prac utrzymaniowych w celu 
minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 178-181, 191, 230-305; tom II str. 1, 332-333; 
tom IV str. 39-58) 

Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., że Oddział kierował 
się przede wszystkim obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników 
dróg, jak również pracowników drogowych. Umowy zostały zawarte na długi 
okres i obejmują swym zakresem wiele czynności, również takich, które muszą 
być wykonane bez względu na okres i natężenie ruchu, np. zimowe utrzymanie 
dróg, likwidacja skutków wypadków, usuwanie martwych zwierząt lub prace 
interwencyjne. W okresie ich trwania występują różne warunki atmosferyczne, 
dlatego nie jest możliwe narzucenie stałych warunków pracy. Zamawiający 
indywidualnie sugeruje, które i kiedy prace mogą być wykonywane w porze 
nocnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 191; tom II str. 332-333) 
Odnosząc się do wyjaśnień NIK zauważa, że podniesione w nich argumenty nie 
stanowią przeszkody do wpisania zaleceń wskazanych w ww. wytycznych 
do treści umów (w zależności od rodzaju zalecenia) jako obowiązujących 
standardów, na odstąpienie od których wymagana jest zgoda Oddziału, bądź 
zalecanych praktyk postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

2. Do umów utrzymaniowych z 2017 r. nie wprowadzono zapisów dotyczących 
stosowanego przez Oddział zakazu wykonywania prac w weekendy i święta oraz 
warunków, na jakich może być udzielona zgoda na odstępstwo 
od przedmiotowego zakazu.  
W ocenie NIK powyższa sytuacja utrudniać może egzekwowanie 
od wykonawców wywiązywanie się z tych obowiązków niezależnie od tego,  
że z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo braku formalnych uregulowań, 
wykonawcy stosowali się do wymogów Oddziału w tym zakresie. Wyniki ww. 
analizy przedstawiono w pkt 4.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

     (dowód: akta kontroli tom I str. 174-177, 181, 230-305; tom II str. 1, 
210-212, 221, 229-296) 

Oddział uwzględniał w zawieranych umowach na wykonanie prac utrzymaniowych 
i remontowych, postanowienia obligujące wykonawców do ich prowadzenia 
w sposób minimalizujących utrudnienia w ruchu drogowym. W ocenie NIK zapisy 
umów były jednak niewystarczające dla zapewnienia właściwej realizacji tych zadań. 
Dotyczyło to w szczególności umów utrzymaniowych zawartych w 2012 r., 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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w przypadku których regulacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia ograniczone 
zostały do ogólnikowego zobowiązania wykonawców do ich wykonywania w sposób 
nieutrudniający ruchu drogowego. W umowach zawieranych w 2017 r., zagadnienie 
to zostało uwzględnione w sposób bardziej szczegółowy, m.in. poprzez określenie 
poziomu utrudnień w ruchu drogowym, którego przekroczenie, w związku 
z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi, skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych. W umowach z 2017 r. nie uwzględniono jednak szczegółowych zaleceń 
określających sposób organizacji wykonywania poszczególnych rodzajów prac 
utrzymaniowych w celu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym, określonych 
w wytycznych Generalnego Dyrektora z 15 marca 2017 r. oraz stosowanych przez 
Oddział zasad postępowania w zakresie wykonywania tego rodzaju prac w okresach 
weekendów i świąt. Oględziny przeprowadzone przez kontrolerów NIK nie wykazały 
nieprawidłowości w zakresie organizacji prac remontowych i utrzymaniowych,  
w ramach realizacji umów objętych badaniami kontrolnymi. 

3. Nadzór nad wykonaniem umów dotyczących robót drogowych 
i organizacji ruchu oraz rozliczanie podmiotów z podjętych 
przez nich zobowiązań 

3.1. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem47, działania w zakresie zarządzania 
ruchem realizowane są m.in. poprzez nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji 
ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, nadzór i analizę istniejącej organizacji 
ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. 
Z ustaleń kontroli wynika, że kontrola wykonywanych prac w ramach zawartych 
przez Oddział umów z wykonawcami prac remontowych i utrzymaniowych dróg 
krajowych prowadzona była przez pracowników Rejonów w szczególności podczas 
objazdów dróg.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 76, 100, 103-104, 144, 159-244) 
W latach 2016-2018 zasady dokonywania objazdów dróg krajowych przez 
pracowników Oddziału określały: 

 Procedura jednoosobowego objazdu dróg krajowych w rejonie drogowym 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 
z października 2014 r.48, a następnie Procedura jednoosobowego objazdu dróg 
krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie z kwietnia 2018 r. 49; 

 Procedura kontroli wykonawców zimowego utrzymania dróg krajowych 
w Rejonach drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Warszawie z października 2014 r.50. 

Procedury jednoosobowego objazdu dróg krajowych z 2014 r. i 2018 r. 
wprowadzono w celu kontroli stanu technicznego dróg. Częstotliwość objazdów 
wykonywanych przez pracowników właściwych Rejonów uzależniono w nich 
od kategorii drogi, tj.: minimum dwa razy dziennie – autostrady i drogi ekspresowe, 

minimum raz dziennie  drogi główne oraz dwa razy w tygodniu  pozostałe drogi. 
Minimum raz w miesiącu objazd powinien być dokonany w nocy. Sprawdzeniu 
podlegać miał m.in. stan nawierzchni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

                                                      
47  Dz.U. z 2017 r. poz.784. Dalej także: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 
48  Dalej także: Procedura jednoosobowego objazdu dróg krajowych z 2014 r. 
49  Dalej także: Procedura jednoosobowego objazdu dróg krajowych z 2018 r. 
50  Dalej także: Procedura kontroli wykonawców zimowego utrzymania dróg krajowych z 2014 r. 
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funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej, zgodność oznakowania robót 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. O napotkanych zdarzeniach 
na drogach należało informować odpowiednie służby. Objazdy miały być 
dokumentowane przez drogomistrzów w Dziennikach objazdu dróg na podstawie 
raportów dziennej służby patrolowej. Ze stwierdzonych nieprawidłowości należało 
sporządzić dokumentację fotograficzną i notatkę do kierownika Rejonu. 
Procedurę kontroli wykonawców zimowego utrzymania dróg krajowych z 2014 r. 
wprowadzono w celu ujednolicenia i optymalizacji kontroli i nadzoru nad 
wykonawcami zimowego utrzymania dróg. Kontrole miały być prowadzone 
wyrywkowo z częstotliwością zależną od warunków atmosferycznych. Ocenie 
podlegać miały efekty działania wykonawcy, tj. m.in.: stan nawierzchni (śliskość), 
szerokość i długość odcinków posypywanych, szerokość i poprawność odśnieżania 
jezdni i poboczy, ilość zalegającego śniegu w obrębie pasa drogowego, 
zaangażowanie sprzętowe oraz właściwy dobór wykorzystywanych materiałów. 
Z kontroli należało sporządzić protokół, a usterki, mające istotny wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu, należało bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu wykonawcy. 
O napotkanych zdarzeniach należało informować odpowiednie służby, PID 
i dyżurnego wykonawcy. 
W ww. Procedurach nie ustalono obowiązku sprawdzenia podczas objazdów czy 
wykonawcy umów utrzymaniowych i remontowych wywiązują się z ich postanowień 
i zapisów tymczasowych organizacji ruchu dotyczących organizacji prowadzonych 
prac w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.    

(dowód: akta kontroli tom III str. 2-18, 75, 78-83) 

3.2. Stosowane przez Oddział dzienniki objazdów były zgodne z wzorem dziennika 
objazdu dróg stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom51. 
Na podstawie zapisów w wybranych do kontroli dziennikach objazdów oraz 
w książkach budów52 nie można było ustalić czy w ramach objazdów dróg krajowych 
i nadzoru nad wykonywaniem robót remontowych zwracano uwagę na prawidłowość 
organizacji prac utrzymaniowych oraz remontowych, w tym m.in. czy prace te były 
wykonywane w godzinach wskazanych w umowach oraz tymczasowych 
organizacjach ruchu, w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym. 
Wpisy w dziennikach objazdów i książkach budów odnosiły się głównie 
do zagadnienia jakości ich wykonywania, w tym zastosowanej technologii. 
Ogólnikowe zapisy, w których wskazywano jedynie, że prace wykonywane były 
zgodnie z umową, nie pozwalają ustalić czy przeprowadzana kontrola obejmowała 
również ich organizację, w tym czas (godziny) ich wykonywania.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 405-481) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., że w ramach sprawowanego 
przez Oddział nadzoru na realizacją umów na utrzymanie bądź remont dróg, 
podczas codziennych objazdów sieci drogowej kontrolowana jest także organizacja 
prac, w tym również pod kątem minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym. 
Dowodem jest Dziennik objazdów dedykowany dla danej drogi krajowej w obrębie 
Rejonu, w którym odnotowywane są ew. uwagi w zakresie organizacji ruchu 

                                                      
51  Dz.U. Nr 67, poz. 582. Dalej także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 
52  Badaniami kontrolnymi objęto książki objazdów prowadzone dla odcinków dróg, na których realizowane były wybrane 

do kontroli umowy zawarte z wykonawcami prac utrzymaniowych (cztery umowy) i remontowych (sześć umów) oraz książki 
budowy prowadzonych dla robót budowlanych realizowanych w ramach ww. sześciu umów na prace remontowe. 
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zarówno stałej, jak i czasowej, dotyczące m.in. realizacji umów na utrzymanie bądź 
remont dróg krajowych. Brak w dziennikach objazdów zapisów dotyczących 
czasowej organizacji ruchu świadczyć może o tym, że nie było uwag co do jej 
funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 330-331) 

3.3. W okresie objętym kontrolą Oddział nie stwierdził przypadków nieprawidłowej 
organizacji prac utrzymaniowych i remontowych, mogącej spowodować utrudnienia 
w ruch drogowym, polegającej m.in. na ich prowadzeniu poza godzinami 
określonymi w umowach lub tymczasowych organizacjach ruchu. 

   (dowód akta kontroli tom I str. 174; tom III str. 159-164, 187-188, 210-216, 
331-332) 

Stwierdzone w tym okresie przez Oddział nieprawidłowości, w przypadku jednej 
z czterech objętych kontrolą umów utrzymaniowych, dotyczącej drogi S8 na odcinku 
od węzła Konotopa do węzła Piłsudskiego w Markach (umowa nr 182/2012) 
dotyczyły: nieprawidłowego oznakowanie miejsca prowadzonych robót 
(nieprawidłowości takie stwierdzono w kwietniu i grudniu 2016 r. oraz w listopadzie 
2017 r.), braku terminowego usunięcia awarii przepompowni (w styczniu 2017 r.), 
braku uzupełnienia i zabezpieczenia miejsca uszkodzonej bariery ochronnej 
(w lutym 2017 r.), braku naprawy w terminie elementów odwodnienia 
(w październiku 2017 r.).   

 (dowód akta kontroli tom I str. 174, 194-211; tom III str. 161-162) 
W Oddziale nie dokonywano pomiarów wartości bazowych czasu przejazdu 
odcinków dróg objętych robotami utrzymaniowymi w celu sprawdzenia, czy ich 
wykonywanie nie spowodowało wydłużenia czasu przejazdu na odcinku między 
sąsiednimi węzłami/skrzyżowaniami i czy nie zachodzą przesłanki do wymierzenia 
kar umownych z tego tytułu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 192; tom III str. 71, 104, 153-154) 

3.4. W latach 2016-2018 (do 15 maja) do Oddziału wpłynęły trzy skargi dotyczące 
organizacji ruchu w związku z realizowanymi pracami na drogach. Przedmiotem 
skarg było (zdaniem skarżących): powstanie zatoru z powodu nieodpowiednio 
prowadzonych prac drogowych, zbyt długi czas trwania remontu spowodowany 
jego złą organizacją, niezabezpieczenie miejsca, w tym nieoznakowanie, 
prowadzonych robót remontowych, w którym występowały nierówności na drodze. 
Na wszystkie skargi Oddział udzielił pisemnej odpowiedzi w terminie miesiąca, 
podając przyczyny zaistniałych zatorów lub utrudnień w ruchu (np. brak możliwości 
prowadzenia prac remontowych w innych godzinach, wykonywanie prac 
w miejscach niewidocznych przez kierowców). W odpowiedzi na skargę dotyczącą 
braku zabezpieczenia i oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone były 
prace remontowe wskazano m.in., że 250 m przed początkiem robót ustanowione 
były wszystkie wymagane znaki informacyjne. Wskazano również, że kierujący 
jechał z prędkością 70 km/h przez odcinek z ułożoną warstwą wiążącą, na którym 
obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. W związku ze skargą Oddział 
zobowiązał jednak wykonawcę do ustanowienia dodatkowo znaku A-11 
(niewymaganego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu) informującego 
o uskoku poprzecznym.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 100, 108; tom IV str. 91-103) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 
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W wyniku analizy dzienników objazdów dróg stwierdzono, że nie były one 
wypełniane w sposób rzetelny przez pracowników poszczególnych Rejonów, gdyż 
nie zawierały części wymaganych informacji wskazanych we wzorze dziennika 
objazdów określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 lutego 2005 r. Przykładowo w niektórych przypadkach zamiast informacji 
o zauważonych usterkach, brakach i uszkodzeniach i ich lokalizacji (lub braku 
stwierdzenia takich nieprawidłowości), zamieszczano odesłanie do raportu ze 
służby. Natomiast część wpisów dotyczących stwierdzonych w ramach objazdów 
usterek, braków lub uszkodzeń oraz wydanych w tej sprawie zaleceniach 
pokontrolnych, nie zawierała wymaganych informacji o terminie ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 405-481) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., że w większości 
przypadków terminy usunięcia usterek były odnotowywane. Jeżeli zapisy dotyczące 
zaobserwowanych usterek pojawiają się w raporcie, to nie jest błędem 
zamieszczenie w dzienniku objazdu odwołania do takiego raportu.          

(dowód: akta kontroli tom II str. 414-415) 
W ocenie NIK powyższy sposób prowadzenia dzienników objazdów dróg mógł 
utrudniać sprawowanie nadzoru zarówno nad prawidłowością wykonywania prac 
utrzymaniowych i remontów, jak i nadzoru nad prawidłowością wywiązywania się 
z zadań przez pracowników Rejonów odpowiedzialnych za nadzór nad 
wykonywaniem ww. prac, w ramach objazdów dróg. 

1. Opracowane przez Oddział Procedury jednoosobowego objazdu dróg krajowych 
z 2014 r. i 2018 r. oparte zostały na nieaktualnych wytycznych Generalnego 
Dyrektora z 22 sierpnia 2007 r. (zarządzenie nr 21). W okresie ich opracowania 
obowiązywały wytyczne określone odpowiednio w zarządzeniu Nr 36  
z 8 listopada 2007 r., a następnie w zarządzeniu nr 56 z 17 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 330-331; tom III str. 3-13, 19-21, 455-456) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował, że powyższa sytuacja wynikała 
z przeoczenia oraz, że w II poł. 2018 r. planowane było wprowadzenie 
stosownych korekt do opracowanej przez Oddział w 2018 r. Procedury 
jednoosobowego objazdu dróg krajowych.                                             

(dowód: akta kontroli tom II str. 330-331) 

2. Na podstawie informacji zamieszczonych w wybranych do kontroli dziennikach 
objazdów nie można było ustalić, czy w ramach objazdów kontrolowano 
organizację prac utrzymaniowych oraz remontowych, w tym m.in. czy 
sprawdzano wykonywanie tych prac w godzinach wskazanych w umowach, 
tymczasowych organizacjach ruchu oraz w sposób minimalizujący utrudnienia 
w ruchu drogowym. 
W ocenie NIK przyczyną takiego stanu rzeczy mógł być fakt, że w opracowanych 
przez Oddział Procedurach jednoosobowego objazdu dróg krajowych z 2014 r. 
i 2018 r. wśród zagadnień, które należy skontrolować podczas objazdów nie 
wymieniono obowiązku sprawdzenia sposobu wywiązywania się wykonawców 
umów utrzymaniowych i remontowych z postanowień umów oraz tymczasowych 
organizacji ruchu drogowego, dotyczących organizacji prowadzonych prac  
w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.    

(dowód: akta kontroli tom III str. 2-18, 75, 78-83; tom IV str. 405-481) 

3. Oddział nie dokonywał bieżących pomiarów ruchu drogowego, co w ocenie NIK 
utrudniało sprawowanie przez Oddział nadzoru nad wywiązywaniem się przez 
wykonawców prac utrzymaniowych i remontowych z postanowień umownych, 
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dotyczących ich organizacji w sposób minimalizujący utrudnienia. Uniemożliwiało 
to weryfikację, czy nie zachodziły przesłanki uprawniające Oddział 
do wymierzenia wykonawcom kar umownych oraz czy w umowach i projektach 
czasowej organizacji ruchu wprowadzono wystarczające rozwiązania w tym 
zakresie. 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., że Oddział nie widział 
potrzeby dokonywania takich pomiarów, ponieważ z założenia zamawiający wie, 
jaka jest prędkość przejazdu na danym odcinku. Kary są naliczane, jeżeli 
wykonawca poprzez prowadzone prace powoduje utrudnienie, skutkujące 
wyraźną uciążliwością dla kierowców. W kontrolowanym okresie nigdy 
wykonawców nie ukarano z tego tytułu.  
NIK nie podziela ww. stanowiska, bowiem przedstawione w nim wnioski nie 
zostały wyciągnięte w oparciu o analizę danych statystycznych pochodzących 
z przeprowadzonych pomiarów, a więc nie mogły być w żaden sposób 
zweryfikowane.        

(dowód: akta kontroli tom I str. 192; tom III str. 71, 104, 153-154) 

Prowadzona przez Oddział dokumentacja ze sprawowanego nadzoru (dzienniki 
objazdów) nie zawsze sporządzana była w sposób rzetelny, a zamieszczone w niej 
informacje nie pozwalają na ustalenie, czy pracownicy Oddziału w ramach objazdów 
dróg krajowych sprawdzali zapewnienie właściwej organizacji prac remontowych 
i utrzymaniowych, w celu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym. Oddział nie 
dokonywał na bieżąco pomiarów ruchu drogowego, co utrudniało kontrolę i ocenę 
wpływu prowadzonych prac utrzymaniowych i remontowych na płynność ruchu 
drogowego, w tym ustalenie czy nie zachodzą przesłanki określone w umowach 
utrzymaniowych do wymierzenia kar umownych. Opracowane przez Oddział 
Procedury jednoosobowego objazdu dróg krajowych oparte zostały 
na nieobowiązujących wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, co jednak nie miało wpływu na sposób realizacji tych zadań. Oddział 
rzetelnie rozpatrywał wpływające skargi i reagował na przekazywane w nich 
informacje o występujących utrudnieniach lub zagrożeniach dla ruchu drogowego. 

4. Działania Oddziału GDDKiA w zakresie usprawnienia ruchu 
drogowego 

4.1. Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach, działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są m.in. 
poprzez: sporządzanie projektów organizacji ruchu, ich rozpatrywanie, 
zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji. 
W wyniku badania dokumentacji wybranych 10 projektów czasowej organizacji 
ruchu53, sporządzonych na czas prowadzenia prac remontowych (sześć projektów54) 
i utrzymaniowych (cztery projekty55) stwierdzono, iż zostały one wykonane zgodne 

                                                      
53  Do kontroli wybrano projekty czasowej organizacji ruchu sporządzone przez wykonawców 10 umów utrzymaniowych 

i remontowych, o których była mowa w punkcie 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Badaniami objęto po jednym 
projekcie czasowej organizacji ruchu na umowę, przy czym dla dwóch umów utrzymaniowych z 2012 r. i dla jednej umowy 
utrzymaniowej z 2017 r. analizą objęto również uwagi zgłaszane przez Oddział podczas przedłużania ważności projektów. 
W przypadku umów, dla których sporządzono więcej niż jeden projekt czasowej organizacji ruchu, wyboru projektu 
do badania dokonano losowo. 

54  Które uzyskały następujące zatwierdzenia Oddziału: Z.2/4081/436/Z.13/2017 z 20 września 2017 r., 
Z.2/4081/419/Z.18/2017z 18 września 2017 r., Z.2/4081/513/Z.11/20/2017 z 25 października 2017 r., 
Z.2/4081/327/Z.11/2015 z 7 września 2015 r., Z.2/4081/380/Z.13/2017 z 23 sierpnia 2017 r., Z.2/4081/434/Z.17/2017 
z 12 października 2017 r. 

55  Które uzyskały następujące zatwierdzenia: Z.2/4081/503/Z.18/2015 z 25 listopada 2015 r. (z przedłużeniami), 
Z.2/4081/487/Z.18/2015 z października 2015 r. (z przedłużeniami), Z.2/4081/8/Z.18/2018 z 30 marca 2018 r., 
Z.2/4081/112/Z.14 i 23/2017z 25 kwietnia 2016 r. (z przedłużeniem). 
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z § 5 ww. rozporządzenia, tj. zawierały m.in.: opis techniczny, plany orientacyjne, 
plany sytuacyjne, schematy umieszczenia znaków i urządzeń, termin prowadzenia 
prac – wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, a w przypadkach przewidujących 
użycie sygnalizacji świetlnej – program sygnalizacji i obliczenia przepustowości 
drogi. Sześć z tych projektów, w tym cztery56 sporządzone dla prac utrzymaniowych 
oraz dwa57 sporządzone dla robót remontowych, zostały opracowane w formie 
tzw. uproszczonej, o której mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia. Pozostałe cztery 
projekty58, dotyczące robót remontowych obejmujących węzły i skrzyżowania, 
opracowano w formie pełnej. Zamieszczone w projektach schematy oznakowania 
i rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego były zgodne 
ze schematami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Nr 34 z 30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania 
robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.  
Wszystkie analizowane projekty czasowej organizacji ruchu zostały zatwierdzone 
przez Zastępcę Dyrektora Oddziału i zawierały wskazanie średniego dobowego 
ruchu na danej drodze oraz zapisy projektantów lub uwagi Oddziału do zatwierdzeń 
projektów, zawierające m.in. następujące wytyczne do organizacji prac w sposób 
minimalizujący utrudnienia w ruchu: 

 w sześciu projektach, w tym czterech dotyczących prac utrzymaniowych oraz 
dwóch dotyczących prac remontowych59 na schematach oznakowania 
i rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego lub w uwagach 
naniesionych na projekty, zamieszczono zapisy określające maksymalną długość 

„odcinków roboczych” (od 100 m do 5000 m  w zależności od rodzaju 
wykonywanych prac)60; 

 w czterech projektach organizacji ruchu dla prac utrzymaniowych oraz czterech 
projektach dla prac remontowych61 w uwagach Oddziału ustalono, iż termin 
prowadzenia robót należy uzgodnić z Rejonami;  

 w czterech projektach opracowanych dla prac remontowych zamieszczone 
zostały zapisy określające czas, w którym powinny być wykonywane 
przedmiotowe prace, z tego w jednym z projektów62 opiniujący projekt 
przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji wskazał, iż roboty należy wykonywać 

w godzinach nocnych 22:00  5:00 w dni wolne od pracy, w kolejnym projekcie63 
w uwagach naniesionych przez Oddział polecono wykonywanie w godzinach 
nocnych robót w rejonie ronda, natomiast w dwóch projektach64 projektanci 
wskazali, iż prace będą prowadzone tylko w ciągu dnia; 

 w czterech projektach organizacji ruchu dotyczących prac utrzymaniowych 
w uwagach naniesionych przez Oddział polecono stosowanie znaków zmiennej 
treści oraz wskazano m.in., iż w przypadku powstania dużego zatoru lub 

                                                      
56  Zatwierdzenia o nr: Z.2/4081/503/Z.18/2015 z 25 listopada 2015 r., Z.2/4081/487/Z.18/2015 z października 2015 r., 

Z.2/4081/8/Z.18/2018 z 30 marca 2018 r., Z.2/4081/112/Z.14 i 23/2017 z 25 kwietnia 2016 r. 
57  Zatwierdzenia Z.2/4081/419/Z.18/2017 z 18 września 2017 r. i Z.2/4081/327/Z.11/2015 z 7 września 2015 r. 
58  Z.2/4081/436/Z.13/2017 z 20 września 2017 r., Z.2/4081/513/Z.11/20/2017 z 25 października 2017 r., 

Z.2/4081/380/Z.13/2017 z 23 sierpnia 2017 r., Z.2/4081/434/Z.17/2017 z 12 października 2017 r. 
59  Zatwierdzenia o nr: Z.2/4081/327/Z.11/2015 z 7 września 2015 r. oraz Z.2/4081/380/Z.13/2017 z 23 sierpnia 2017 r. 
60  W pozostałych czterech projektach czasowej organizacji dotyczących prac remontowych nie określono maksymalnej 

długości odcinków roboczych. 
61  Które uzyskały następujące zatwierdzenia: Z.2/4081/436/Z.13/2017 z 20 września 2017 r., Z.2/4081/419/Z.18/2017 

z 18 września 2017 r., Z.2/4081/513/Z.11/20/2017 z 25 października 2017 r., Z.2/4081/434/Z.17/2017 z 12 października 
2017 r. 

62  Który uzyskał zatwierdzenie Z.2/4081/513/Z.11/20/2017 z 25 października 2017 r. 
63  Który uzyskał zatwierdzenie Z.2/4081/419/Z.18/2017z 18 września 2017 r. 
64  Które uzyskały następujące zatwierdzenia: Z.2/4081/327/Z.11/2015 z 7 września 2015 r., Z.2/4081/380/Z.13/2017 

z 23 sierpnia 2017 r. 
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pogorszenia się warunków atmosferycznych (widoczności) należy przerwać 
roboty budowlane i udrożnić ruch; 

 w trzech projektach dotyczących robót remontowych65, w uwagach Oddziału 
wskazano, iż w razie pogorszenia warunków atmosferycznych, widoczności, 
zdarzenia drogowego, awaryjnego objazdu, roboty należy przerwać i udrożnić 
przekrój drogi 1x2 (w pozostałych trzech projektach66 dotyczących tego rodzaju 
robót nie ustalono obowiązku przerwania prac w ww. sytuacjach). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 36-70, 392-395; tom IV str. 90) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., iż powyższe różnice  
w zastosowaniu rozwiązań minimalizujących utrudnienia w ruchu oraz oznakowania 
i sterowania ruchem podczas prowadzonych prac i robót zależały od charakteru  
i funkcji drogi, jej przekroju na danym odcinku, miejsca prowadzonych prac i ich 
technologii oraz natężenia ruchu. Ustalenie prac do wykonywania w nocy na dwóch 
odcinkach dróg wynikało z ich znacznego obciążenia ruchem w ciągu dnia. Wskazał 
ponadto, że terminy realizacji prac wynikały z zatwierdzanych przez Rejony 
harmonogramów remontów, w związku z czym umieszczanie przez Oddział 
dodatkowych zapisów w tym zakresie w projektach czasowej organizacji ruchu nie 
było obligatoryjne. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 392-395) 

4.2. Prowadzenie w badanym okresie prac utrzymaniowych i remontowych 
na drogach krajowych zarządzanych przez Oddział w okresach weekendów 
(z uwzględnieniem okresów tzw. długich weekendów), okresach okołoświątecznych 
oraz w innych terminach związanych ze zwiększonym natężeniem ruchu, wymagało 
uzyskania zgody Zastępcy Dyrektora Oddziału zgodnie z jego ustnym poleceniem 
z 2013 r., dotyczącym wprowadzenia tzw. weekendowego zakazu prac.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 284-296, 330) 
W wyniku badania zgód wydanych przez Oddział w tym zakresie w latach 2016-
2018 (do 8 czerwca) dla wykonawców analizowanych 10 umów stwierdzono m.in., 
że o zgody takie występowali wykonawcy dziewięciu umów. Jedynym podmiotem, 
który nie wystąpił o przedmiotową zgodę w ww. okresie był wykonawca prac 
utrzymaniowych realizowanych na podstawie umowy nr 93/2017 od 1 maja 2018 r. 
W badanych przypadkach Oddział udzielił ogółem 86 zgód na realizację prac i robót 
w czasie weekendów, okresów świątecznych i w innych w terminach związanych ze 
zwiększonym natężeniem ruchu, w których obowiązywał zakaz wykonywania tego 
rodzaju prac67. Poszczególni wykonawcy umów otrzymali ogółem od czterech 
(umowa utrzymaniowa nr 80/2017 oraz umowy remontowe nr 62/2017, 66/2017) 
do 30 takich zgód (umowa utrzymaniowa nr 182/2012). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 174-177; tom II str. 221) 
W wyniku badania próby 10 zgód udzielonych przez Zastępcę Dyrektora Oddziału 
na prowadzenie prac w okresach weekendów lub świąt stwierdzono, że we 
wszystkich przypadkach wnioski wykonawców o ich udzielenie: 

 skierowane zostały drogą mailową do Zastępcy Dyrektora Oddziału, z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem i z pozytywną opinią 
Kierowników Rejonów i ich ewentualnymi rekomendacjami w sprawie godzin i 
organizacji wykonywania poszczególnych prac;  

                                                      
65  Które uzyskały następujące zatwierdzenia: Z.2/4081/436/Z.13/2017 z 20 września 2017 r., Z.2/4081/419/Z.18/2017 

z 18 września 2017 r., Z.2/4081/434/Z.17/2017 z 12 października 2017 r. 
66  Które uzyskały następujące zatwierdzenia: Z.2/4081/513/Z.11/20/2017 z 25 października 2017 r., Z.2/4081/327/Z.11/2015 

z 7 września 2015 r., Z.2/4081/380/Z.13/2017 z 23 sierpnia 2017 r. 
67  Np. związanych z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego. 
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 zawierały wskazanie drogi i dokładnej lokalizacji, rodzaju wykonywanych prac, 
przewidywanych utrudnień i objazdów, dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia 
prac, osób do kontaktu ze strony wykonawcy i ze strony Oddziału oraz 
ewentualne informacje dodatkowe; 

 nie zawierały uzasadnień.  
Ww. wnioski dotyczyły wykonywania w szczególności następujących rodzajów 
prac: zamiatania pasa drogowego; mycia ekranów akustycznych i barier 
energochłonnych, koszenia, remontowania chodników, naprawy nawierzchni drogi, 
wykonania oznakowania poziomego. 
W pięciu przypadkach udzielono zgody na prowadzenie prac w godzinach 
nocnych, przy czym w trzech przypadkach pod warunkiem ich rozpoczęcia  
w późniejszych niż wskazane we wnioskach godzinach wieczornych lub ich 
wcześniejszego zakończenia w godzinach porannych. 
W trzech przypadkach, w których udzielono zgody na prowadzenie prac w ciągu 
dnia, dotyczyło to robót realizowanych poza ciągiem głównym i pasem ruchu (przy 
zachowaniu ciągłości ruchu) lub prac na drogach lokalnych. 
W dwóch przypadkach, w których udzielono zgody na prowadzenie prac w ciągu 
dnia, w jednym, udzielając zgody, sformułowano warunek ręcznego sterowania 
ruchem, a w drugim nie wyrażono zgody na prowadzenie prac w piątek, natomiast 
w sobotę nakazano je zakończyć do godziny 12:00 (tj. w godzinach 
wcześniejszych niż wnioskowane).  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1, 229-283, 337-339) 

Oddział podejmował działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości prac 
utrzymaniowych i remontowych na drogach krajowych. Celowi temu służyło m.in. 
formułowanie zaleceń, dotyczących sposobu organizacji prac na zatwierdzanych 
przez Oddział projektach czasowej organizacji ruchu. Każdorazowo wykonywanie 
tego rodzaju prac podczas weekendów, okresów świątecznych oraz w innych 
terminach (wskazanych przez Oddział) związanych ze wzmożonym ruchem 
drogowym, wymagało zgody Zastępcy Dyrektora Oddziału, który przy ich udzielaniu 
ustalał szczegółowe warunki i czas ich prowadzenia w celu minimalizacji utrudnień. 

5. Monitorowanie i ograniczanie występowania zatorów 
drogowych 

5.1. Oddział nie gromadził w badanym okresie danych dotyczących bieżącego 
natężenia ruchu na poszczególnych drogach oraz nie sporządzał analiz dotyczących 
przepustowości zarządzanych dróg oraz wpływu prowadzonych prac 
utrzymaniowych i remontowych na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Jak wskazano w pkt 2.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przy 
opracowywaniu projektów czasowej organizacji ruchu wykorzystywano dane 
dotyczące średniego dobowego ruchu, pozyskane w 2015 r. w ramach Generalnego 
Pomiaru Ruchu. Ponadto Oddział dysponował wynikami pomiarów ruchu 
w ekranach przecinających drogi płatne, przeprowadzonymi przez podmiot 
zewnętrzny w okresie 27 września – 11 października 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 463-488; tom II str. 36-70, 82-184, 335-336, 436) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., że gromadzenie takich 
danych wiąże się z posiadaniem zaawansowanych technologii automatycznych 
pomiarów, które planowane są do wdrożenia wraz z wprowadzeniem Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem. Potrzebne jest posiadanie odpowiednich serwisów 
lub hurtowni danych oraz obsługi informatycznej, na co obecnie Oddział nie jest 
przygotowany. Modelowanie prognoz ruchu drogowego, jak i obliczenia 
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przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów wykonuje się na potrzeby budowy 
nowych lub rozbudowy istniejących dróg. Wpływ robót drogowych 
na bezpieczeństwo ruchu, analizy przejezdności dróg, gdy nie występują zatory oraz 
w czasie wykonywanych prac i robót dokonywane były przez pracowników służby 
liniowej w Rejonach Oddziału podczas codziennych objazdów sieci drogowej. 
Wyniki tych analiz dokumentowane były w dziennikach objazdów. Nieprawidłowości 
stwierdzone podczas objazdów w ramach kontroli odcinków robót przekazywano 
wykonawcom ustnie lub telefonicznie, w celu ich bieżącego korygowania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 71, 79, 81, 335-336, 436; tom III str. 108, 
110-113, 153, 381) 

5.2. Jedynym określonym w badanym okresie wskaźnikiem w kontekście utrudnień 
w ruchu był zastosowany w dwóch zbadanych umowach utrzymaniowych z 2017 r. 
wskaźnik zakłóceń (limit utrudnień) spowodowanych prowadzonymi pracami 
utrzymaniowymi (wydłużenie czasu przejazdu o maksymalnie 30%), którego 
przekroczenie skutkować miało naliczeniem kar umownych.  
W Oddziale nie dokonywano pomiarów czasu przejazdu poszczególnych odcinków 
dróg w celu sprawdzenia, czy nie doszło do przekroczenia tego limitu w związku 
z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi. 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował, że wskaźnik ten wprowadzony został 
przez Centralę GDDKiA do wzorów umów od 2013 r.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 192-193; tom II str. 1, 403;  
tom III str. 97-98, 104, 153-154) 

5.3. Gromadzeniem i przekazywaniem informacji o warunkach ruchu na drogach 
krajowych zarządzanych przez Oddział zajmował się w badanym okresie Punkt 
Informacji Drogowej, wchodzący w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Przygotowań Obronnych Oddziału. Zgodnie z Regulaminem PID do jego zadań 
należało m.in.: udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o warunkach 
przejazdu (ruchu) po odcinkach dróg krajowych i występujących utrudnieniach; 
przygotowywanie informacji o aktualnej sytuacji na sieci dróg krajowych 
zarządzanych przez Oddział, aktualizacja danych na stronie internetowej GDDKiA; 
przekazywanie komunikatów (informacji) wszystkim jednostkom zaangażowanym 
w prowadzenie spraw i mediom oraz obsługa urządzeń telematyki drogowej.  
PID odpowiedzialny był za zamieszczanie na ww. stronie GDDKiA informacji 
o wypadkach, kolizjach, natomiast za zamieszczanie informacji o utrudnieniach na 
drogach związanych z pracami utrzymaniowymi i remontami odpowiedzialne były 
Rejony. 
W wyniku kontroli wybranych harmonogramów dyżurów oraz list obecności68 
stwierdzono, że zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi, PID funkcjonował 
w systemie całodobowym. 
Oddział zamieszczał na stronie internetowej GDDKiA („Serwis dla kierowców”, 
w zakładce „Lista utrudnień”) informacje o utrudnieniach na drogach krajowych 
województwa mazowieckiego (za pomocą programu UtrWin). 

   (dowód: akta kontroli tom I str. 150; tom II str. 437-438; tom III str. 107-108, 
245-291, 294-295, 391-432; tom IV str. 398-404) 

Ustalono, że spośród czterech przypadków utrudnień w ruchu drogowym 
stwierdzonych w trakcie oględzin przeprowadzonych 30 maja i 6 czerwca 2018 r.  
(opisanych w wystąpieniu w punkcie 2.3.), na stronie internetowej GDDKiA 

                                                      
68  Badaniami kontrolnymi objęto harmonogramy dyżurów w PIT oraz listy obecności za maj 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
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zamieszczone zostały informacje o jednym utrudnieniu spowodowanym wypadkiem 
drogowym na autostradzie A2.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 493-533) 
Informację o utrudnieniu na drodze krajowej nr 63 spowodowanym remontem 
wiaduktu kolejowego zamieszczono na stronie internetowej GDDKiA (w zakładce 
„Lista utrudnień”) następnego dnia po oględzinach, w związku z dokonanymi 
podczas nich ustaleniami. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 525, 533) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., iż PID nie rejestruje  
w dzienniku dyżurów oraz w programie UtrWIN utrudnień spowodowanych 
wzmożonym natężeniem ruchu. Na drodze ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa 
– węzeł Prymasa Tysiąclecia średniodobowej natężenie ruchu wynosi około 120 tys. 
pojazdów na dobę. Przy takim natężeniu zatory tworzą się przez całą dobę przy 
najmniejszym ograniczeniu przepustowości. Prace dotyczące bariery 
energochłonnej obejmowały jej zabezpieczenie, ponieważ stwarzała zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z warunkami umowy utrzymaniowej 
z 2012 r. (nr 182/2012) wykonawca tych prac nie miał obowiązku zgłoszenia do PID 
informacji o tych robotach. Był zobowiązany do planowania ich taki sposób, aby 
w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia dla użytkowników.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 531-533) 
W przypadku zatoru, który miał miejsce 13 czerwca 2018 r. w godzinach od 6:00 do 
9:00 na autostradzie A2 na węźle Wiskitki stwierdzono, że jego powstanie 
spowodowane było przedłużeniem o około jedną godzinę prowadzenia prac 
remontowych, które zgodnie z harmonogramem powinny zostać zakończone 
o godzinie 5:00. Na stronie internetowej GDDKiA (w zakładce „Lista utrudnień”) 
zamieszczono informację o utrudnieniu w ruchu na autostradzie A2 przy węźle 
Wiskitki, spowodowanym ww. pracami remontowymi, ze wskazaniem, że powinny 
one trwać do godziny piątej 13 czerwca 2018 r. Informacja ta nie została 
zaktualizowana w związku z przedłużeniem prowadzenia prac do godziny 6:00.  
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., iż dyżurny PID po 
otrzymaniu informacji o tworzącym się zatorze od wykonawcy umowy utrzymaniowej 
około godz. 7:00 telefonicznie polecił Kierownikowi Zespołu Technicznego w Rejonie 
Ożarów interwencję u wykonawcy remontu celem rozładowania zatoru. 
Z otrzymanej informacji zwrotnej wynikało, iż utrudnienie zostało już zakończone 
i trwa rozładowanie zatoru. Przyczyną przedłużenia prac remontowych była awaria 
sprzętu i brak możliwości usunięcia maszyn z pasa drogowego przez wykonawcę. 
W związku z tą sytuacją, Oddział dokonał zmian w harmonogramie prowadzonych 
prac, zmniejszając działkę roboczą przeznaczoną do frezowania i układania warstwy 
ścieralnej, aby wyeliminować sytuację przedłużającego się utrudnienia na godziny 
szczytów komunikacyjnych. Z informacji uzyskanych od pracowników terenowych 
wynika także, że pośrednią przyczyną zatoru była również kolizja drogowa, która nie 
została zgłoszona przez Policję do PID, ponieważ pojazdy w niej uczestniczące 
znajdowały się na pasie awaryjnym. Informacja o ww. zatorze była przekazywana 
przez dyżurnego PID na bieżąco użytkownikom dróg dzwoniącym na infolinię 
drogową 19 111.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 322-327) 

5.4. W kontrolowanym okresie informacje o utrudnieniach w ruchu na drogach 
krajowych Oddział przekazywał użytkownikom za pośrednictwem infolinii drogowej 
19111, strony internetowej GDDKiA, profili Oddziału i Rzecznika Prasowego 
w serwisie społecznościowym Twitter, wiadomości e-mail kierowanych do mediów, 
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w tym rozgłośni radiowych i serwisów informacyjnych oraz poprzez nadawanie przez 
CB-radio komunikatów z Obwodów drogowych.  
Oddział nie korzystał z technologii Traffic Mesage Channel do przekazywania 
kierowcom informacji o ruchu drogowym. 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował, że za wdrażanie wszelkiego rodzaju 
systemów na terenie całego kraju odpowiedzialna jest Centrala GDDKiA. Oddział 
nie posiada wiedzy na temat przyczyn niekorzystania z tej technologii. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 493-508; tom II str. 1, 432-433, 439-466; tom III 
str. 85, 108, 110-137, 433-446, 457-458) 

Z prowadzonej przez PID ewidencji zgłoszeń i utrudnień na drogach krajowych 
wynika, że informacje o zdarzeniach drogowych oraz utrudnieniach w ruchu 
drogowym PID otrzymywał w szczególności do Straży Pożarnej, Policji, 
wykonawców prac utrzymaniowych, pracowników GDDKiA oraz użytkowników dróg. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 543) 
Oględziny przeprowadzone 21 czerwca 2018 r. wykazały m.in.,  
iż w pomieszczeniach zajmowanych przez PID znajdowała się ściana wizyjna 
z dziewięcioma monitorami z bieżącym podglądem na mapy Google z wizualizacją 
natężenia ruchu drogowego w obrębie województwa mazowieckiego oraz obrazami 
z kamer monitorujących ruch na drodze S8, na odcinku węzeł Konotopa – węzeł 
Prymasa Tysiąclecia (przekazujących obraz na bieżąco) i na innych drogach 
krajowych znajdujących się w zarządzie GDDKiA (przekazujących obraz 
odświeżany co 3-5 min). Pracownicy PID mieli możliwość bezpośredniego 
zarządzania informacjami wyświetlanymi na znakach zmiennej treści użytkowanych 
przez Oddział na drogach krajowych. Zarządzanie treściami wyświetlanymi na ww. 
tablicach umieszczonych nad drogą S8 oraz na dwóch przyczepkach mobilnych 
odbywało się za pośrednictwem systemu dostępnego przez przeglądarkę 
internetową. W systemie zdefiniowano scenariusze wyświetlania komunikatów, 
zgodnie ze scenariuszami zatwierdzonymi przez Zastępcę Dyrektora Oddziału. 
System dawał m.in. możliwość tworzenia scenariuszy na jedną lub kilka wybranych 
tablic.    

(dowód: akta kontroli tom III str. 293) 
W związku ze stwierdzonym podczas oględzin przeprowadzonych 30 maja 2018 r. 
wypadkiem drogowym na autostradzie A2 (417 km), w wyniku którego 
na południowej jezdni zablokowany był jeden pas ruchu i utworzył się zator, 
kontrolerom NIK przeprowadzającym oględziny udało się bez problemów 
skontaktować w tej sprawie z dyspozytorką z PID w Oddziale obsługującą infolinię 
drogową 19 111, która przekazała informacje o wypadku, zgodne ze stanem 
zaobserwowanym na drodze.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 493-508) 

5.5. Spośród wykorzystywanych w badanym okresie przez Oddział 28 tablic 
zmiennej treści (VMS) do sterowania ruchem i informowania kierowców 
o utrudnieniach na drogach (w tym 26 stacjonarnych oraz dwóch mobilnych 
na przyczepach), 12 tablic stacjonarnych było zintegrowanych ze stacjami 
pogodowymi. Jedna z nich umożliwiała wyświetlanie piktogramów predefiniowanych 
znaków69, temperatury powietrza i jezdni oraz dodatkowo dowolnego tekstu 

(o określonej maksymalnej liczbie znaków); pięć  piktogramów predefiniowanych 

znaków oraz temperatury powietrza i jezdni; dwie  piktogramów predefiniowanych 

                                                      
69  Sygnalizujących możliwość wystąpienia wiatru, gołoledzi, śliskiej lub mokrej nawierzchni, ograniczonej widoczności, 

prowadzenia robót drogowych, wystąpienia wypadku lub zatoru lub nakazujących ograniczenie prędkości. 
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znaków oraz dowolnego tekstu; cztery  tylko temperatury powietrza i jezdni. 
Z pozostałych 14 tablic stacjonarnych, które nie były zintegrowane ze stacjami 
pogodowymi, 11 miało możliwość wyświetlania piktogramów predefiniowanych 

znaków oraz dowolnego tekstu, a trzy  tylko piktogramów. Dwie tablice mobilne, 
które Oddział wykorzystywał w badanym okresie miały możliwość wyświetlania 
piktogramów i dowolnego tekstu.  
Od 2017 r. na przebudowywanej drodze S8 zainstalowane zostały przez wykonawcę 
tej inwestycji dwa stacjonarne znaki pryzmatyczne. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 114-117, 296-301, 319-321, 433-441) 
Zastępca Dyrektora Oddziału 16 października 2015 r. zatwierdził do stosowania 
przez dyspozytorów PID scenariusze najczęściej występujących zdarzeń w podziale 
na kierunki do wyświetlania na tablicach zmiennej treści na drodze S8 na odcinku 
węzeł Prymasa Tysiąclecia – węzeł Konotopa, zgodnie z którymi na tablicach 
biorących udział w scenariuszu miały być wyświetlane na stałe piktogramy znaku  
B-33 „ograniczenie prędkości do 80 km/h” dla ciągu głównego i A-30 „inne 
niebezpieczeństwa” dla łącznic oraz tekst zmienny zawierający wskazanie rodzaju 
utrudnienia (utrudnienie w ruchu lub spowolnienie w ruchu) oraz dane 
dotyczące miejsca jego występowania.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 139-141) 
W wyniku oględzin przeprowadzonych 30 maja 2018 r. (tj. w dniu poprzedzającym 
święto Bożego Ciała i tzw. długi weekend) kontrolerzy NIK stwierdzili, że tablice 
zmiennej treści umieszczone na drodze S8 na odcinku węzeł Prymasa Tysiąclecia - 
węzeł Konotopa były zlokalizowane przed zjazdami/ wjazdami na poszczególnych 
węzłach, tj. w sposób umożliwiający użytkownikom wybór trasy alternatywnej. 
Jednak mimo narastającego w godzinach 12-14:30 utrudnienia w ruchu drogowym 
(znaczne spowolnienie a następnie zator), wynikającego ze zwiększonego 

natężenia ruchu na jezdni południowej drogi S8 na odcinku węzeł Wisłostrada  
węzeł Prymasa Tysiąclecia, a później do węzła Bemowo, na tablicach zmiennej 
treści poprzedzających miejsce powstania utrudnienia nie zamieszczono stosowych 
informacji o utrudnieniach w ruchu, przy wykorzystaniu opracowanych scenariuszy. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 504-505) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., iż PID nie wyświetlił  
w tym przypadku na tablicach zmiennej treści informacji o utrudnieniach w ruchu, 
ponieważ podczas tak dużego natężenia ruchu, jakie występowało w tym dniu 
(poprzedzającym długi weekend), możliwości przejazdu przez Warszawę drogami 
alternatywnymi były znacznie utrudnione i ograniczone. Przy wyborze trasy 
alternatywnej kierujący wjechaliby w jeszcze większe utrudnienia na terenie miasta 
(ograniczenia w przepustowości dróg wynikające m.in. z sygnalizacji świetlnych 
i skrzyżowań jednopoziomowych).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 531) 

5.6. W badanym okresie Oddział wykorzystywał 160 kamer do prowadzenia 
monitoringu ruchu drogowego.  
Wg stanu na 1 stycznia 2016 r. Oddział wykorzystywał do prowadzenia monitoringu 
ruchu drogowego 101 kamer, których był właścicielem. Pod koniec tego roku liczba 
kamer zwiększyła się o 59. Dodatkowe kamery stanowiły własność podmiotu, 
któremu Oddział na podstawie umowy z 6 grudnia 2016 r. zlecił wykonanie usług 
dotyczących wizualizacji i rejestracji obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg 
krajowych administrowanych przez Oddział. Od 19 maja 2018 r. liczba kamer 
wykorzystywanych przez Oddział do prowadzenia monitoringu ruchu drogowego 
zmniejszyła się do 71, w związku końcem obowiązywania umowy z 28 marca 
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2014 r., zawartej na okres czterech lat, której przedmiotem była obsługa 
i konserwacja m.in. ww. kamer70.  
Kamery monitorujące były umieszczone przy wszystkich 26 drogach krajowych 
zarządzanych przez Oddział. 
Długość dróg objętych systemem monitorowania za pośrednictwem ww. kamer 
kształtowała się w badanym okresie następująco71:  

 stan na dzień 1 stycznia 2016 r. – 11,9 km, co stanowiło 11,0% ogólnej długości 
dróg krajowych zarządzanych przez Oddział objętych systemem kamer 
monitorujących; 

 stan na koniec 2016 r. i 2017 r. – 16 km, co stanowiło odpowiednio 23,0%; 

 stan na dzień 19 maja 2018 r. – 7,1 km, co stanowiło odpowiednio 15,6%.  
(dowód: akta kontroli tom III str. 77, 85, 93-96, 296-311, 433-446) 

Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., że zainstalowanie  
59 dodatkowych kamer monitorujących miało na celu uzupełnienie istniejącej już 
infrastruktury w tym zakresie. Nowe punkty monitoringowe zlokalizowane zostały  
w miejscach gdzie nie istniały żadne punkty kamerowe. Analiza wyznaczenia tych 
punktów odbyła się w porozumieniu z właściwymi Rejonami. Wskazał także, że po 
stwierdzeniu zatoru przy użyciu kamer monitorujących dyżurny PID kieruje na 
miejsce patrol służby drogowej w celu weryfikacji, bądź kontaktuje się z Policją  
w celu potwierdzenia czy miało miejsce zdarzenie na drodze. Po potwierdzeniu 
utrudnienia na drodze dyżurny rejestruje je w bazie utrudnień, co zostaje 
zwizualizowane na stronie internetowej GDDKiA. Głównymi, zidentyfikowanymi 
przez Oddział przyczynami powstawania zatorów były zdarzenia drogowe, poranne  
i popołudniowe szczyty komunikacyjne, zwiększone natężenia w okresach wyjazdów 
np. wakacyjnych i świątecznych oraz pikiety i demonstracje obejmujące obszar pasa 
drogowego. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 108-109, 357-379) 
Od 19 maja 2018 r., do czasu zakończenia czynności kontrolnych (6 lipca 2018 r.) 
Oddział nie wykorzystywał do monitoringu i zarządzania ruchem drogowym  
89 kamer zintegrowanych z 61 stacjami pogodowymi i 14 tablicami zmiennej treści, 
w związku z końcem obowiązywania umowy nr 17/2014 z 28 marca 2014 r., której 
przedmiotem była konserwacja i obsługa tego sprzętu.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 77, 85, 296-301, 433-446) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Od 19 maja 2018 r. Oddział nie korzystał z części posiadanej infrastruktury 
służącej do monitorowania ruchu drogowego i warunków pogodowych oraz 
sterowania ruchem (tj. 89 kamer zintegrowanych z 61 stacjami pogodowymi 
i 14 tablicami zmiennej treści). Pomimo wiedzy o końcowym terminie (27 marca 
2018 r.) obowiązywania umowy nr 17/2014 na obsługę tych urządzeń Oddział nie 
podjął działań na rzecz wprowadzenia w odpowiednim terminie nowych, 
planowanych do wdrożenia rozwiązań oraz nie zapewnił możliwości korzystania 
z istniejącej infrastruktury do czasu wprowadzenia nowych rozwiązań. W ocenie 
NIK było to działanie nierzetelne, bowiem na skutek przerwania od 19 maja 
2018 r. łączności z ww. urządzeniami, znacznemu ograniczeniu uległy 
możliwości monitorowania przez Oddział ruchu drogowego i warunków 

                                                      
70  Pomimo wygaśnięcia 27 marca 2018 r. umowy z 28 marca 2014 r., transmisja z ww. 89 kamer była utrzymywana  

do 18 maja 2018 r. 
71  Przy przyjęciu założenia, że obraz z kamery obejmuje odcinek 100 m drogi. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pogodowych za pośrednictwem należących do Oddziału kamer i stacji 
pogodowych oraz sterowania tym ruchem za pośrednictwem tablic o zmiennej 
treści. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 357-360, 433-446) 
Zastępca Dyrektora Oddziału podał w wyjaśnieniach m.in., iż ze względu na 
wyeksploatowanie i częste awarie kamer, które były w użyciu od wielu lat, 
podjęto decyzje o ich likwidacji, a po wygaśnięciu umowy nr 17/2014, 
o rozbudowie systemu monitoringu, który zostanie poszerzony o około 221 
punktów monitoringu wizyjnego. Planowane jest udzielenie zamówienia na 
rejestrację i wizualizację obrazów z kamer, zbieranie i prezentowanie danych 
z drogowych stacji pogodowych oraz konserwację, przeglądy i naprawy stacji 
pogodowych, tablic i znaków zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji 
pojazdów. Rozbudowa systemu monitoringu wynika przede wszystkim z potrzeby 
lepszej kontroli wykonania i zarządzania zimowym utrzymaniem dróg. Obecnie 
trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na 
rozbudowę i doposażenie systemu monitoringu. Prace te są wydłużone z uwagi 
na założenia znacznej rozbudowy systemu kamer, w tym zwiększenie liczby 
punktów kamerowych oraz ich doposażenie w czujniki temperatury nawierzchni. 
Oddział nie prowadził rozwiązań doraźnych do czasu wyboru nowych podmiotów 
i wprowadzenia nowych rozwiązań, ponieważ koszty związane z ich 
utrzymaniem przekroczyłyby dopuszczalne kwoty w postępowaniu z tzw. wolnej 
ręki. Wydatkowanie kolejnych środków na ten cel uznano za niezasadne  
i niegospodarne. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 319-321, 359-360) 
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zauważa, że Oddział powinien 
przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór nowego podmiotu 
świadczącego usługi w tym zakresie w takim terminie, aby nie miało to 
negatywnego wpływu na realizowane zadania w zakresie zarządzania ruchem 
drogowym. 

2. NIK zwraca uwagę, że informacje zamieszczone na stronie internetowej GDDKiA 
dotyczące utrudnień w ruchu na drogach zarządzanych przez Oddział nie 
zawsze były rzetelne. W wyniku oględzin przeprowadzonych 6 czerwca 2018 r. 
stwierdzono występowanie utrudnienia na drodze krajowej nr 63 (275 km) 
spowodowanego pracami remontowymi prowadzonymi przy wiadukcie 
kolejowym przebiegającym nad ww. drogą. Mimo iż oznakowanie na drodze 
wskazywało, że ww. utrudnienie rozpoczęło się 26 marca 2018 r., to do czasu 
oględzin na stronie internetowej GDDKiA (w zakładce „Lista utrudnień”) nie 
zamieszczono informacji o jego występowaniu. Informacja o ww. utrudnieniu 
została zamieszczona przez Oddział na stronie internetowej GDDKiA dopiero 
następnego dnia po oględzinach, w związku z dokonanymi ustaleniami. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 520-521, 525, 533) 
Zastępca Dyrektora Oddziału poinformował m.in., iż informacja o utrudnieniu na 
drodze krajowej 63 nie została wprowadzona na czas do systemu w wyniku 
nieporozumienia pomiędzy Rejonem a Oddziałem. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 533) 

Oddział nie zbierał w badanym okresie bieżących danych dotyczących faktycznego 
natężenia ruchu na poszczególnych drogach, w celu oceny wpływu prowadzonych 
prac utrzymaniowych i remontowych na ruch drogowy. Do opracowywania projektów 
czasowej organizacji ruchu na potrzeby prowadzonych prac remontowych 
i utrzymaniowych wykorzystywane były wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 

Ocena cząstkowa 
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wykonanego w 2015 r. Jedynym przyjętym przez Odział wskaźnikiem w kontekście 
tworzenia się utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych prowadzeniem prac 
remontowych lub utrzymaniowych był, wskazany w umowach utrzymaniowych, 
wskaźnik zakłóceń (limit utrudnień) w ruchu spowodowanych prowadzonymi 
pracami utrzymaniowymi (wydłużenie czasu przejazdu o maksymalnie 30%). Nie był 
on jednak w praktyce wykorzystywany, z uwagi na niedokonywanie pomiarów czasu 
przejazdu poszczególnych odcinków dróg w celu sprawdzenia, czy nie doszło 
do przekroczenia tego limitu. Oddział gromadził i przekazywał użytkownikom dróg, 
nie zawsze w sposób rzetelny, informacje o warunkach ruchu, w tym o utrudnieniach 
i zdarzeniach na drogach krajowych, m.in. za pośrednictwem infolinii drogowej, 
internetowego serwisu dla kierowców i tablic zmiennej treści. Wykorzystywał 
do monitowania warunków ruchu drogowego oraz do sterowania ruchem różnego 
rodzaju sprzęt (kamery, stacje pogodowe, tablice zmiennej treści). Nie podjął jednak 
skutecznych działań na rzecz zapewnienia wprowadzenia nowych rozwiązań 
niezwłocznie po upływie terminu obowiązywania dotychczasowej umowy na obsługę 
części tych urządzeń, bądź kontynuacji wykorzystania istniejącej infrastruktury, 
ograniczając sobie możliwości nadzoru i sterowania ruchem na zarządzanych 
drogach. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli72, wnosi o: 

1) podjęcie działań na rzecz wykorzystania całości posiadanej przez Oddział 
infrastruktury służącej do monitoringu ruchu i warunków pogodowych 
na drogach oraz zarządzania ruchem, do czasu wdrożenia nowych rozwiązań 
w tym zakresie; 

2) zamieszczanie w dziennikach objazdów wszystkich wymaganych informacji 
o zauważonych usterkach, brakach i uszkodzeniach oraz wyznaczonym 
terminie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych w tej sprawie; 

3) bezzwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej GDDKiA, w zakładce „Lista 
utrudnień”, wszystkich informacji o utrudnieniach powstałych na drogach 
krajowych zarządzanych przez Oddział. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

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

                                                      
72  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,      14     sierpnia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy:  

Robert Kaczmarczyk 
doradca prawny 

 

 
 

 

Łukasz Jarocki 
starszy inspektor k.p. 

 

 


