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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK.  
Inspiracją do jej przeprowadzenia były również: 

— interpelacje poselskie dotyczące miejsc obsługi podróżnych  

na autostradach i drogach ekspresowych (drogi klasy A i S), 

— publikacje poświęcone tym zagadnieniom dostępne na internetowych 

stronach czasopism i portali ogólnospołecznych oraz branżowych.  

Analiza tych źródeł wskazywała, że istotnym problemem dla podróżnych 
korzystających z dróg klasy A i S był brak obiektów i urządzeń przeznaczonych 
do obsługi uczestników ruchu na wielu odcinkach tych dróg.  

W szczególności dotyczyło to: 

— zbyt małej liczby parkingów dla samochodów ciężarowych, 

— braku miejsc obsługi podróżnych (tzw. „MOP”) wyposażonych w stacje 
paliw, tj. obiektów tego rodzaju zaliczanych do kategorii II lub III.  

Brak MOP tych kategorii na długich odcinkach autostrad i dróg ekspresowych 
pogarsza komfort podróżowania tymi drogami i niekorzystnie wpływa  
na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

 



Co kontrolowaliśmy? 02 

Czy procesy  projektowania, budowy i eksploatacji MOP były realizowane 
prawidłowo?  

W szczególności: 

 Czy przy projektowaniu i wyposażaniu dróg klasy A i S w MOP uwzględniono 
standardy ustalone w przepisach regulujących warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne tej klasy? 

 Czy w procesie realizacji budowy MOP przestrzegano wytycznych ustalonych 
przez Generalnego Dyrektora DKiA, dotyczących sposobu organizowania 
wykonawstwa tego rodzaju zadań ? 

 Czy procedury wyłaniania operatorów, którym powierzane jest 
zagospodarowanie stref usługowych i eksploatacja MOP, zapewniają  
odpowiednią konkurencję dostawców usług, a oferowane im warunki 
uwzględniają sytuację rynkową  i uzasadnione interesy operatora? 

 Czy umowy zawierane z operatorami MOP należycie zabezpieczają interes 
Skarbu Państwa, a nadzór GDDKiA nad ich wykonywaniem jest właściwy? 

 

 

 



 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)  

W ramach GDDKiA odrębnymi kontrolami jednostkowymi objęto następujące 
jednostki organizacyjne tego centralnego urzędu administracji rządowej: 

─ Centralę GDDKiA w Warszawie 

─ Oddział GDDKiA w Lublinie 

─ Oddział GDDKiA w Łodzi 

─ Oddział GDDKiA w Poznaniu 

─ Oddział GDDKiA w Warszawie  

─ Oddział GDDKiA we Wrocławiu 

─ Oddział GDDKiA w Zielonej Górze  

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



 Podstawową funkcją MOP jest zapewnienie użytkownikom autostrad i dróg 
ekspresowych usług niezbędnych do bezpiecznego i w miarę komfortowego 
odbycia podróży. Potrzebne są do tego rozmieszczone w regularnych 
odstępach na drogach tej klasy: stacje paliw, parkingi z sanitariatami i strefami 
wypoczynku oraz obiekty gastronomiczne i niekiedy także noclegowe. 

 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za zapewnienie 
projektowania i budowania autostrad oraz dróg ekspresowych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Dotyczy to także ich 
wyposażenia w miejsca obsługi podróżnych, w tym MOP kategorii II i III,  
na których podróżujący tymi drogami powinni mieć możliwość skorzystania  
– oprócz parkingu oraz strefy wypoczynkowej i toalety – także z szerszego 
zakres usług zwiększających komfort podróży. 

 Oddawane do użytku odcinki autostrad i dróg ekspresowych poprawiają 
infrastrukturę komunikacyjną Polski, jednak przez długi okres czasu po 
przekazaniu do ruchu drogowego nie są wyposażone w miejsca obsługi 
podróżnych z poszerzonym zakresem usług (MOP kategorii II lub III), 
przewidziane w koncepcji programowej drogi. 

 
 

Wprowadzenie 04 



Autostrady  (A1, A2, A4, A6 i A18) oraz główne drogi ekspresowe w Polsce 
wchodzą w skład europejskiej sieci międzynarodowych dróg „E”, objętych 
Umową europejską  o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR),   
tzw. „Umową AGR”. 

Umowa ta, której stroną od 1985 r. jest także Polska oraz krajowe przepisy 
określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, 
obligują do wyposażenia autostrad i dróg ekspresowych w miejsca obsługi 
podróżnych. Na MOP – w zależności od kategorii – oprócz miejsc postojowych 
powinny znajdować się także: urządzenia wypoczynkowe i sanitarne, stacja paliw, 
obiekty gastronomiczno-handlowe, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty 
noclegowe.  

 

 
 

Wprowadzenie 05 



Drogi w Polsce zaliczone do międzynarodowej sieci  
europejskich dróg „E” 

Źródło: Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Highways_PL.svg   (pobrano 4.04.2018 r.)  
Licencja:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode.pl 
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Zakres usług dostępnych na MOP różnych kategorii 

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie przepisów ustalających warunki techniczne dla dróg publicznych. 
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 GDDKiA założyła, że obiekty usługowe na MOP II i III wybudują wyłonieni 
w przetargu dzierżawcy/operatorzy, działający na zasadach komercyjnych, 
którzy sfinansują budowę obiektów usługowych przewidzianych  
w przygotowanym przez GDDKiA obligatoryjnym programie funkcjonalnym 
MOP. Dzierżawcy mieli zapewnić także obsługę funkcjonowania tych MOP  
i oprócz czynszu podstawowego za wydzierżawioną nieruchomość, płacić 
GDDKiA  także czynsz od przychodu osiąganego z tytułu sprzedaży prowadzonej 
na MOP.  

 GDDKiA nie miała alternatywnej strategii – innej niż pozyskanie komercyjnych 
operatorów – pozwalającej na wyposażenie MOP kategorii II i III, 
rozmieszczonych w „niedochodowych” lokalizacjach, w urządzenia i obiekty 
usługowe przewidziane w obligatoryjnym programie funkcjonalnym 
przygotowanym dla tych MOP. 

Stwierdzony stan 08 



Do 30 września 2017 r. GDDKiA zawarła umowy na dzierżawę 45 MOP kat. II i III 
zlokalizowanych na oddanych do użytku odcinkach autostrad, zarządzanych przez 
GDDKiA.  

Dzierżawcami/operatorami tych MOP zostały następujące podmioty: 

 PKN ORLEN S.A.: dla 14 MOP, 

 LOTOS PALIWA Sp. z o.o.: dla 13 MOP, 

 BP EUROPA SE O/POLSKA: dla 10 MOP, 

 SHELL POLSKA Sp. z o.o.: dla 6 MOP, 

 CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o.: dla 2 MOP.  

W wykonaniu tych umów do 30.09.2017 r. udostępniono podróżnym 42 z tych 
MOP. 

Stwierdzony stan – dzierżawcy/operatorzy MOP  
na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA 
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Do 30 września 2017 r. GDDKiA zawarła umowy na dzierżawę 23 MOP kat. II i III 
zlokalizowanych na oddanych do użytku odcinkach dróg ekspresowych. 
Dzierżawcami/operatorami tych MOP zostały następujące podmioty: 

 PKN ORLEN S.A.: dla 6 MOP, 

 LOTOS PALIWA Sp. z o.o.: dla 6 MOP, 

 BP EUROPA SE O/POLSKA: dla 7 MOP, 

 SHELL POLSKA Sp. z o.o.: dla 4 MOP.  

W wykonaniu tych umów do 30.09.2017 r. udostępniono podróżnym 15 z tych 
MOP. 

Stwierdzony stan – dzierżawcy/operatorzy MOP  
na drogach ekspresowych w zarządzie GDDKiA 
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Stwierdzony stan – poziom „nasycenia” autostrad i dróg 
ekspresowych MOP wyposażonymi w stacje paliw 

Źródło: Opracowanie własne NIK,  
na podstawie danych przekazanych 
przez GDDKiA. 
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Stwierdzony stan – realizacja MOP kat. II I III na odcinkach 

autostrad zarządzanych przez GDDKiA [stan na 30.09.2017 r.] 

Źródło: Opracowanie własne NIK,  
na podstawie danych przekazanych  
przez GDDKiA. 
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Stwierdzony stan – czas jaki upływał od oddania do użytku 

odcinka autostrady do udostępnienia podróżnym MOP ze stacją paliw  

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie danych przekazanych przez GDDKiA. 
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Stwierdzony stan – realizacja MOP kat. II i III na drogach 

ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA /na 30.09.2017 r./ 

Źródło: Opracowanie własne NIK,  
na podstawie danych przekazanych 
 przez GDDKiA. 
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Stwierdzony stan – czas jaki upływał od uruchomienia odcinka 

drogi ekspresowej do udostępnienia podróżnym MOP ze stacją paliw  

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie danych przekazanych przez GDDKiA. 
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Stwierdzony stan – sytuacja na zachodnim odcinku A4 16 

 Oględziny przeprowadzone na zachodnim odcinku autostrady A4 oraz  
na  istniejącym odcinku A18 (ok. 6 km od węzła Golnice do połączenia  
z autostradą A4 na  węźle Krzyżowa), wykazały brak tam miejsc obsługi 
podróżnych spełniających wymagania ustalone w przepisach określających 
warunki technicznych jakie muszą spełniać drogi publiczne tej klasy. Dotyczyło 
to A4 na odcinku od Krzyżowej do Wrocławia oraz A18 na odcinku od Golnic  
do Krzyżowej.  

 Funkcjonowały tam natomiast obiekty obsługujące podróżnych z dostępem 
bezpośrednim do jezdni autostrady, niespełniające jednak standardów 
ustalonych dla MOP rozmieszczanych na drogach publicznych tej klasy. 
Ponadto część z tych obiektów była zlokalizowana w miejscach, w których ich 
działalność lub zastosowane rozwiązania komunikacyjne stwarzały potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 



Stwierdzony stan – „parkingi” udostępniane przez GDDKiA 

kierowcom samochodów ciężarowych na zachodnim odcinku A4   

Źródło: Materiały własne NIK. 

17 

Zdjęcia z oględzin przeprowadzonych na A4 



 Na odcinkach drogi ekspresowej S8 powstających na terenie województwa 
łódzkiego, w wyniku rozbudowania istniejącej drogi krajowej nr 8 do 
parametrów drogi ekspresowej (klasa S), GDDKiA umożliwiła części 
istniejących obiektów usługowych (stacje paliw, hotele, restauracje) pełnienie 
roli przewidzianej dla MOP. Obiekty te uzyskały bezpośredni dostęp do jezdni 
drogi ekspresowej S8 (wjazd i wyjazd na jezdnię drogi klasy S), bez ich 
włączenia do pasa drogowego i przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa.  

 GDDKiA nie zawarła z właścicielami tych obiektów umów umożliwiających 
egzekwowanie dostosowania tych nieruchomości do standardów technicznych 
ustalonych dla obiektów skomunikowanych bezpośrednio z drogą klasy S.  

 Nieruchomości, na których są położone tego rodzaju obiekty często nie były 
ogrodzone i były wykorzystywane do przejazdu z dróg lokalnych na jezdnię 
drogi klasy S z pominięciem węzłów drogowych, co nie powinno być możliwe 
na drogach tej klasy. 

Stwierdzony stan – nierzetelne działania w kwestiach MOP 
w trakcie budowy S8 na terenie województwa łódzkiego 
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 Przy prowadzeniu rozbudowy drogi krajowej nr DK8 do parametrów drogi 
klasy S na odcinku Radziejowice – Paszków (województwo mazowieckie),  
dla wyposażenia drogi S8 w obiekty usługowe przeznaczone dla uczestników 
ruchu zastosowano rozwiązania oparte na zasadach partnerstwa  
publiczno-prywatnego. 

 Podjęto działania formalnoprawne w celu doprowadzenia do utworzenia 
kompleksów usługowych wyposażonych zgodnie ze standardami MOP II lub 
III,  złożonych z części publicznej (MOP I wyposażony w miejsca postojowe 
oraz urządzenia wypoczynkowe i sanitarne) oraz z części prywatnej (obiekty 
usługowe np.: stacja paliw, restauracja, hotel, położone na nieruchomości 
ogrodzonej i dostępnej jedynie przez MOP). 

 Dla realizacji tej koncepcji zawarto z dotychczasowymi właścicielami 
istniejących już w tych miejscach obiektów usługowych umowy  
– porozumienia intencyjne w sprawie funkcjonowania MOP. W umowach 
uregulowano zasady współpracy GDDKiA, zarządzającej MOP I pozostającym 
własnością Skarbu Państwa, z prywatnymi właścicielami obiektów 
usługowych, którym zagwarantowano ustanowienie służebności drogi 
koniecznej przez MOP do ich nieruchomości. 

Stwierdzony stan – wykorzystanie partnerstwa  
publiczno-prywatnego do zapewnienia dostępu do usług na S8 
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Ocena ogólna 20 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji miejsc obsługi podróżnych 
przy autostradach i drogach ekspresowych.  

 GDDKiA prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi standardami ustalała 
rozmieszczenie MOP na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych 
wytyczonych po nowym szlaku. 

 Do nieprzestrzegania standardów i nierzetelnych działań, dochodziło przy 
wyposażaniu w MOP II i III dróg ekspresowych na odcinkach prowadzonych 
po śladzie istniejącej drogi. 

 W trakcie realizacji budowy MOP nie przestrzegano ściśle wytycznych 
Generalnego Dyrektora DKiA, zakładających organizowanie wykonawstwa 
tych zadań w taki sposób, aby udostępnić podróżnym MOP II i III wraz  
z oddaniem do użytku wybudowanej drogi. Udostępnienie podróżnym 
MOP zaplanowanych jako obiekty tych kategorii następowało wiele 
miesięcy, a niekiedy nawet kilka lat po oddaniu odcinka autostrady lub 
drogi ekspresowej do użytkowania. 

 

 

 

 

  

 



Ocena ogólna 21 

 Procedury wyłaniania dzierżawców/operatorów MOP, którym powierzano 
zagospodarowanie i eksploatację MOP II i III na autostradach i drogach 
ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniały odpowiednią 
konkurencję dostawców usług, a oferowane im warunki uwzględniały 
sytuację rynkową i uzasadnione ich interesy. 

 Umowy zawarte przez GDDKiA z dzierżawcami MOP II i III należycie 
zabezpieczały interes Skarbu Państwa, a nadzór GDDKiA nad ich 
wykonywaniem był prawidłowy. 

 Przyjęta przez GDDKiA strategia komercyjnego zagospodarowania stref 
usługowych MOP II i III, nie zapewnia  budowy stacji paliw, restauracji 
i obiektów noclegowych na MOP tych kategorii położonych w lokalizacjach 
nieatrakcyjnych dla komercyjnych operatorów. 

 

 

 

  

 



 Za celowe i zgodne z europejskimi standardami oznakowania sieci 
międzynarodowych dróg „E” NIK uważa umieszczenie na tablicach 
informujących o zbliżaniu się do MOP, oprócz piktogramów z zakresem 
oferowanych usług, także aktualnej informacji wskazującej odległość  
do następnego miejsca obsługi podróżnych ze strefą usług obejmującą stację 
paliw. Zamieszczenie takich informacji przewiduje zmieniony załącznik nr II 
(część IV pkt 7.1 i 7.2) do skonsolidowanej w 2008 r. wersji Umowy AGR. 

 Tablice informacyjne MOP umieszczone na autostradach i drogach 
ekspresowych w Polsce dotychczas takich informacji nie zawierają. 
Niezamieszczanie tego rodzaju informacji GDDKiA wyjaśnia brakiem 
odpowiednich postanowień w przepisach regulujących treść i zasady 
rozmieszczania znaków drogowych. 

 Umieszczenie takiej informacji, istotnej dla osób podróżujących drogami klasy 
A i S, ułatwi kierowcom podejmowanie prawidłowych decyzji o zatankowaniu 
pojazdu. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż 
ograniczy ryzyko przymusowego zatrzymania pojazdu na jezdni drogi szybkiego 
ruchu z powodu braku paliwa. 

22 Uwagi 



Do Ministra Infrastruktury 

 Podjęcie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, 
działań niezbędnych do ogłoszenia aktualnej, skonsolidowanej wersji Umowy 
AGR w polskiej wersji językowej, w trybie przewidzianym dla tego rodzaju 
umowy międzynarodowej.  

 Podjęcie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, 
działań w celu wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych przepisów określających zasady umieszczania na 
tablicach informacyjnych dotyczących zakresu usług dostępnych na MOP, 
także informacji o odległości do kolejnego MOP z zakresem usług 
obejmującym stację paliw.  

 Podjęcie działań w celu uzupełnienia przepisów rozporządzenia MTiGM  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, o postanowienia ustalające, że na drogach klasy 
A i S zabronione jest nie tylko stosowanie zjazdów, ale także wyjazdu z drogi 
oraz wjazdu na drogę stanowiących połączenie jezdni drogi klasy A lub S 
z nieruchomością lub obiektem obsługi uczestników ruchu nie wchodzącymi 
w skład pasa drogowego.  

23 Wnioski 



 

Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

 Opracowanie i przekazane do jednostek organizacyjnych GDDKiA 
uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych, zaktualizowanych 
wytycznych dotyczących budowy MOP przy autostradach i drogach 
ekspresowych.  

 Opracowanie skutecznej strategii doprowadzenia do wyposażenia MOP 
kategorii II i III rozmieszczonych w „niedochodowych” lokalizacjach, w obiekty 
i urządzenia przewidziane obligatoryjnym programem funkcjonalnym (OPF).  
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 


