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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Najwyższa Izba Kontroli podjęła 
decyzję o przeprowadzeniu kontroli 
z uwagi na priorytetowy charakter  
tej inwestycji. 

 Budowa drogi ekspresowej S19,  
która stanowi główny element 
korytarza Via Carpatia, przyczyni się  
do realizacji celów określonych  
w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, które 
dotyczą rozwoju gospodarczego 
regionów Polski Wschodniej, 
szczególnie połączenia 
najważniejszych ośrodków 
gospodarczych i stolic województw,  
tj. Białegostoku, Lublina i Rzeszowa.  

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



 Czy Minister właściwy ds. transportu zapewnił ujęcie w Programie 
Budowy Dróg Krajowych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy 
drogi S-19 oraz ich finansowanie? 

 Czy minister właściwy ds. transportu należycie realizował nadzór nad 
przygotowaniem i realizacją zadań dotyczących budowy drogi S19? 

 Czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad należycie realizował 
zadania dotyczące planowania i przygotowania do realizacji inwestycji 
budowy drogi S19? 

 Czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prawidłowo 
wykonywał zadania dotyczące realizacji i rozliczania robót budowlanych 
związanych z budową drogi S19? 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Minister właściwy  
do spraw transportu 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Generalny Dyrektor  
Dróg Krajowych i Autostrad 

 Centrala GDDKiA 
 Oddział GDDKiA w Białymstoku 
 Oddział GDDKiA w Lublinie 
 Oddział GDDKiA w Rzeszowie 

 Ministerstwo Infrastruktury 



 Minister właściwy ds. transportu zapewnił ujęcie w Programie Budowy 
Dróg Krajowych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy drogi S-19 
oraz ich finansowanie. 

Stwierdzony stan – ujęcie budowy drogi S19  
w Programie Budowy Dróg Krajowych 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 W ocenie NIK, opracowane mechanizmy kontroli procesu 
inwestycyjnego pozwalały na sprawowanie stałego i rzetelnego nadzoru 
nad realizacją zadań budowy drogi S19, zarówno przez Ministra  
jak i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych. 

 

Stwierdzony stan – nadzór nad realizacją inwestycji 05 



Stwierdzony stan – terminy rozpoczęcia budowy 
poszczególnych odcinków drogi S19  06 

 Nie stwierdzono istotnych  
zagrożeń, które mogą  
spowodować nieterminowe  
rozpoczęcie inwestycji. 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie danych GDDKiA. 



Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GDDKiA. 

Stwierdzony stan – fazy realizacji poszczególnych zadań  
w ramach budowy drogi S19 

07 



Stwierdzony stan – realizacja inwestycji 08 

 Odcinki drogi S19 realizowane w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko były prowadzone zgodnie z zapisami umów 
o dofinansowanie.  
Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych) uznały poniesione przez Oddział 
wydatki za kwalifikowalne i poniesione zgodnie z warunkami umowy 
o dofinansowanie.  



Stwierdzony stan – nieprawidłowości 09 

 Niepełnej waloryzacji wartości prac wykonanych w Czasie na Ukończenie 
(co było wymagane warunkami kontraktu), w ramach realizacji umowy  
na budowę obwodnicy Lublina przez Oddział GDDKiA w Lublinie. 

 Niezgodnych z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych elementów 
postępowań przetargowych Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (dotyczących 
nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia). W konsekwencji 
jednostka była zobowiązywana do usunięcia stwierdzonych błędów,  
jak również ponosiła dodatkowe koszty na rzecz odwołujących się  
(łącznie 37 200 zł).  

 Nieuzgodnienia przez GDDKiA z Ministrem trzech Programów 
Inwestycyjnych. Nieprawidłowość ta wynikała ze spóźnionych działań 
byłego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
dotyczących uzyskania od Ministra Finansów interpretacji przepisów 
rozporządzenia ws. finansowania inwestycji. 



Ocena ogólna 10 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania prowadzone 
przez ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, mające na celu zbudowanie 
drogi ekspresowej S19.  
W ocenie NIK prace te prowadzone są w sposób rzetelny i właściwy. 



 Dokonanie analizy potrzeb dotyczących zatrudnienia pracowników 
w komórkach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji 
drogowych oraz zlikwidowanie ryzyka niewykonania zadań z powodu 
niedoborów kadrowych. 

11 Wnioski – Ministerstwo Infrastruktury  
i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 



 Dokonanie analizy możliwości wprowadzenia mechanizmów 
kontrolnych pozwalających na minimalizację wystąpienia przypadków 
przedłużających się odbiorów inwestycji.  

 Dokonanie analizy mechanizmów kontroli pracy Konsultanta,  
by uniknąć  przypadków niezrealizowania zapisów kontraktowych 
dotyczących np. waloryzacji wynagrodzenia wykonawców  
czy stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących danych 
umieszczanych w Przejściowych Świadectwach Płatności. 

12 Wnioski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament  Infrastruktury 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 
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