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 Występowały wieloletnie zaniedbania w zakresie programowania  
i realizacji nowych ciągów autostrad, dróg ekspresowych i innych 
dróg krajowych; 

 Wyniki dotychczasowych kontroli wskazały, że Program na lata  
2011-2015 nie przebiegał w sposób zgodny z założeniami; 

 Występowały znaczne opóźnienia w budowie dróg krajowych 
(autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic); 

 Brak było zdecydowanej poprawy w połączeniach komunikacyjnych 
pomiędzy aglomeracjami miejskimi; 

 Odczuwalne były ograniczenia dostępności komunikacyjnej 
poszczególnych regionów kraju. 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 
 
 
 
 



Czy organy administracji państwowej podejmowały właściwe działania  
w zakresie prawidłowego określania celów oraz właściwego przebiegu 
realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015,  
a w tym w zakresie: 

– opracowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata  
2011-2015, z określeniem kryteriów ujęcia w Programie zadań  
i kolejności ich realizacji; 

– przygotowania inwestycji do realizacji;  

– zabezpieczenia środków na realizację planowanych zadań;  

– nadzoru i realizacji inwestycji drogowych w ramach Programu;  

– rozliczania finansowego poszczególnych zadań;  

– efektów uzyskanych w wyniku realizacji Programu. 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Kontrolę przeprowadzono w 6 jednostkach, tj. w:  

– Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;  

– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

– 4 Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

realizujących przedsięwzięcia drogowe, finansowane ze środków 
publicznych, tj. Krajowego Funduszu Drogowego oraz środków  
z budżetu państwa. 
 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Założenia PBDK na lata 2011-2015 04 

Źródło: Dane GDDKiA. 



Nie zrealizowano w pełnym zakresie zdefiniowanych w PBDK  
na lata 2011-2015 priorytetów dotyczących m.in.: 

– wszystkich kluczowych odcinków autostrad; 

– zakończenia wszystkich prac przygotowawczych dla dróg 
ekspresowych ujętych w Programie na lata 2008-2012; 

– zakończenia realizacji dróg ekspresowych na wybranych ciągach  
i uruchomienie realizacji na pozostałych ciągach priorytetowych; 

– zakończenia dostosowywania sieci dróg krajowych  
do przenoszenia nośności 11,5 tony/oś. 

Nie zostały w pełni osiągnięte efekty rzeczowe Programu poprzez 
uzyskanie m.in. pełnego efektu ciągłości sieci drogowej i jej 
funkcjonalności. 
 

Stwierdzony stan – efekty uzyskane w wyniku realizacji 
Programu Budowy Dróg Krajowych 05 



Efekty uzyskane w wyniku realizacji PBDK 2011-2015 06 

Źródło: Dane GDDKiA. 



07 Zestawienie odcinków oddanych do użytku  
- planowanych w ramach PBDK 2011-2015  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z GDDKiA. 
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08 Wydatki z KFD poniesione na realizację zadań z PBDK 
2011- 2015 obejmujące odcinki oddane do użytku 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z GDDKiA. 
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 Brak ustalenia kryteriów doboru zadań inwestycyjnych  
i określenia kolejności ich realizacji; 

 Brak dostosowania planowanego zakresu rzeczowego  
do możliwości finansowych realizacji inwestycji; 

 Brak właściwego przygotowania do realizacji inwestycji drogowych 
ujętych w PBDK.  

Stwierdzony stan - błędy na etapie opracowania projektu 
Programu  09 



 Ujęcie w Programie, bez zabezpieczenia środków finansowych,  
62 przedsięwzięć drogowych; 

 Poniesienie do końca 2014 r. kosztów na przygotowanie zadań 
inwestycyjnych, dla których nie przewidziano terminów dalszej 
realizacji w ramach PBDK 2011 – 2015; 

 Wiele projektów drogowych, które były istotne dla poprawy 
połączeń komunikacyjnych, znajdowały się nadal w 2015 r.  
w fazie planowania. 

Stwierdzony stan – skutki niewłaściwego opracowania 
PBDK na lata 2011-2015 10 



Niewłaściwe planowanie i przygotowania przez GDDKiA 
objętych Programem inwestycji, skutkowało podejmowaniem 
decyzji o konieczności wykonania robót dodatkowych  
i zwiększeniu wynagrodzenia wykonawców. 

Stwierdzony stan – realizacja PBDK na lata 2011-2015 11 



Ocena ogólna 12 

Planowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych  
na lata 2011-2015 efekty rzeczowe nie zostały w pełni 
osiągnięte.  
Spowodowane to było m.in. założeniem w PBDK zbyt 
szerokiego zakresu rzeczowego, w stosunku do możliwości 
realizacyjnych, brakiem prawidłowego przygotowania 
inwestycji do realizacji, skutkującym koniecznością 
wykonywania robót dodatkowych i tym samym 
wydłużaniem terminów realizacji zadań. 
 



Uwzględniając stwierdzone nieprawidłowości, zdaniem NIK konieczne 
jest podjęcie działań przez: 
 ministra ds. transportu, dotyczących: 

– zapewnienia planowania adekwatnego do zbilansowanych 
możliwości wykonawczych i środków przeznaczonych na inwestycje 
drogowe; 

– dokonanie stosownej weryfikacji zadań pod kątem ustalenia 
priorytetów inwestycyjnych dla wszystkich kluczowych odcinków 
autostrad i dróg ekspresowych; 

– zmiany w kolejności realizacji poszczególnych odcinków dróg, 
celem maksymalizacji efektów zapewnienia połączeń 
komunikacyjnych między ośrodkami miejskimi, zgodnie  
z Polityką Transportową Państwa na lata 2006-2025. 

 GDDKiA, w zakresie: 
– terminowego i rzetelnego przygotowania oraz realizowania  

i nadzorowania inwestycji drogowych. 

13 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Zdjęcie czarno-białe 
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