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GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalny Dyrektor,  
Inwestor,  

Zarządca Dróg, 
Generalny Dyrektor 

DKiA

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Przedsiębiorca Zgodnie z art. 4 pkt 1 Specustawy użyte w programie kontroli pojęcie oznacza 
przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej1 oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej2, który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego 
zamówienia publicznego.
Uwaga:
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca m2013 r. 
(sygn. akt K 37/123) powołana wyżej definicja przedsiębiorcy obowiązuje 
od 16 lipca 2014 r. Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem tego przepisu pojęcie 
przedsiębiorca oznaczało:
„przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104–106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej4 spełniającego wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, 
małego lub średniego przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą 
udzielonego zamówienia publicznego”.

Inwestor Podmiot o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane5. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, do obowiązków inwestora należy 
zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie 
realizacji zadań o których mowa w powołanym przepisie ustawy.

Wykonawca Oznacza wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz każdy z podmiotów, które wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane, który zawarł umowę z GDDKiA.

1  Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.

2  Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.

3  Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w świetle celów ustawy „rozmiar” podwykonawcy powinien mieć znaczenie 
drugoplanowe, a wykluczenie z jej zakresu zastosowania dużych przedsiębiorców może okazać się przeciwskuteczne 
także  ze  względów społecznych i  gospodarczych (upadłość dużego przedsiębiorcy może znacznie oddziaływać 
na rynek pracy i zdolności gospodarcze jego kooperantów). Istotną cechą podwykonawców nie jest bowiem poziom 
zatrudniania i wysokość obrotów handlowych, ale przede wszystkim sytuacja ekonomiczna, w jakiej znaleźli się za sprawą 
niezaspokojonych świadczeń pieniężnych za pracę wykonaną w związku z realizacją zamówienia publicznego na budowę 
dróg publicznych. Z tych powodów Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 4 pkt 1 ustawy o spłacie niektórych 
niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (u.s.n.n.p.) 
mw zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, 
małego lub średniego przedsiębiorcy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji.

4  Dz. U. Nr 47, poz. 278, ze zm.

5  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć



Solidarna 
Odpowiedzialność

Zasada określona w art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny6, zgodnie z którą7, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor 
i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Zabezpieczenie 
należytego 

wykonania umowy

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147–151a ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.

Usługa W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 
usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej8 użyte w niniejszym Programie 
określenie oznacza świadczenie wykonywane przez usługodawcę na własny 
rachunek, zwykle za wynagrodzeniem, w szczególności usługi budowlane, 
handlowe oraz usługi świadczone w ramach wykonywanego zawodu.

Okres objęty 
kontrolą

Lata 2011–2016 (I półrocze).

Specustawa Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych 
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień 
publicznych9.

Kodeks Cywilny, 
k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Prawo Zamówień 
Publicznych, pzp

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych10.

Nowelizacja 
Prawa Zamówień 

Publicznych

Ustawa z dnia 8  listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych11.

Ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12.

Procedura 
zgłaszania 

i rozpatrywania 
wniosków

Procedura zgłaszania i  rozpatrywania wniosków w  zakresie realizacji 
ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, 
wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Procedura). 
Procedura została przyjęta do stosowania przez Oddziały GDDKiA w dniu 
30 sierpnia 2012 r.13

678910111213

 6  Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.
 7  W brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.
 8  Dz. U. z 2016 r. poz. 893, ze zm.
 9  Dz. U. z 2016 r. poz. 837.

10  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.

11  Dz. U. poz. 1473.

12  Dz. U. z 2017 r. poz. 524.

13  Procedurę dwukrotnie zmieniano: 
–  11 października 2012 r. – usprawniono realizację roszczeń w  taki sposób, aby  w  sytuacjach, gdy  część zgłoszeń 

została zweryfikowana pozytywnie, nie było potrzeby oczekiwania na uzupełnienie dokumentów przez wszystkich 
przedsiębiorców kwalifikujących się do umieszczenia na liście;

–  20 września 2014 r. – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt 37/12), 
rozszerzono w  Specustawie krąg podmiotów uprawnionych do  świadczeń na  podstawie tej  ustawy. W  związku 
z powyższym, o wypłatę mogli się już ubiegać wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (przed zmianą Specustawy – jedynie spełniający warunki dla mikroprzedsiębiorcy, 
małego lub średniego przedsiębiorcy).
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W latach 2004–2016 z Krajowego Funduszu Drogowego i budżetu Państwa na zadania drogowe14 
wydatkowano 177,1 mld zł, z czego w latach 2008–201215 niemal 100,1 mld zł.

Wykres nr 1 
Wydatki na zadania drogowe w latach 2004–2015 w mld zł
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Źródło: program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), kontrole wykonania budżetu państwa w części 39 Transport, 
dane GDDKiA, wydatki nie uwzględniają wydatków obronnych oraz wydatków z paragrafu „7”.

Wybudowana infrastruktura autostrad, dróg ekspresowych i dróg szybkiego ruchu oraz poniesione 
na nią nakłady w okresie 2010–2012 były najwyższe od 2004 r. Zwłaszcza lata 2011–2012 
były szczególne pod względem wysokości nakładów oraz długości oddawanych dróg klasy 
A, S i GP16. Wynikało to głównie z wielkości środków z budżetu UE przeznaczonych na drogi krajowe 
oraz wypełnienia zobowiązań związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. 
W okresie objętym kontrolą GDDKiA realizowała inwestycje drogowe na podstawie Programów 
wieloletnich pn. „Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad”17. Pomimo tak dużego wzrostu 
nakładów na zadania drogowe, w 2011 roku zaczęły uwidaczniać się problemy branży budowlanej 
– wielu firmom tego sektora nie udawało się zachować płynności finansowej. Skutkowało 
to opóźnieniami w regulowaniu przez wykonawców, którzy zawarli z GDDKiA umowy o realizację 
inwestycji drogowych, należności wobec podwykonawców i przedsiębiorców za wykonane prace 
oraz dostarczone usługi i materiały lub wręcz zaprzestanie regulowania swoich zobowiązań.  
 
 
 

14 Pod pojęciem „zadania drogowe” rozumie się prócz budowy i przebudowy dróg krajowych również m.in.: zarządzanie, bieżące 
utrzymanie sieci drogowej, remonty sieci drogowej, proces przygotowania inwestycji, ochronę środowiska, regulacje stanów 
prawnych, nadzory, podatki, opłaty za grunty, obsługę prawną, Krajowy System Zarządzania Ruchem, inwestycje kubaturowe.

15 Tj. pierwotnym terminie obowiązywania pierwszego Programu Budowy Dróg Krajowych Zgodnie z treścią uchwały Rady 
Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” utraciła moc uchwała Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012” 
i jednocześnie ustanowiono nowy „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”.

16 „A” – autostrady, „S” – ekspresowe, „GP” – główne ruchu przyspieszonego.

17 Kolejne wersje programu obejmowały: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012” oraz jego kontynuację 
– „Program Budowy Dróg Krajowych na lata na lata 2011–2015”, „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 
(z perspektywą do 2025 r.)”.
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W związku z powyższym, z uwagi na nałożone na Inwestora przez przepisy Kodeksu Cywilnego 
obowiązki18, GDDKiA zobligowana była, zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności, do spłaty 
nieuregulowanych zobowiązań wykonawców, z którymi podpisała umowy. 

Przed wejściem w życie przepisów Specustawy, szczególną ochroną spośród podmiotów 
świadczących prace na rzecz wykonawców robót budowlanych nie byli natomiast objęci 
usługodawcy oraz dostawcy, z którymi umowę podpisał wykonawca. W związku z powyższym, 
ale przede wszystkim z uwagi na: 

 − narastające problemy związane z nieregulowaniem przez wykonawców, którzy zawarli z GDDKiA 
umowy o realizację zamówień na roboty budowlane, płatności na rzecz podmiotów nie mających 
(np. z uwagi na charakter wykonywanych prac lub świadczonych usług lub fakt braku zgłoszenia 
przez wykonawcę) prawa do skorzystania z ochrony określonej w art. 6471 § 5 k.c.; 

 − fakt, że zjawisko nieregulowania w terminie płatności na rzecz podwykonawców przyczynia się 
do opóźnień w realizacji umów zawartych przez GDDKiA i tym samym powoduje opóźnienie 
w realizacji celu publicznego jakim jest budowa dróg.

Minister przygotował projekt ustawy mającej na celu spłacenie roszczeń przedsiębiorców 
przez  Generalnego Dyrektora DKiA ze  środków Krajowego Funduszu Drogowego, 
przy  jednoczesnym przejęciu przez Skarb Państwa ryzyka związanego z odzyskiwaniem 
wypłaconych środków od wykonawców. Wejście w życie z dniem 3 sierpnia 2012 r. Specustawy, 
pozwoliło na rozpoczęcie przez GDDKiA procesu wypłat niezaspokojonych przez wykonawców 
należności przedsiębiorców19. 

18 Zgodnie bowiem z przepisem art. 6471 § 5 (a od 1 czerwca 2017 r zgodnie z art. 6471 § 1) Kodeksu Cywilnego, zawierający 
umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

19 Którzy zawarli umowy z wykonawcami zamówień publicznych na roboty budowlane udzielonych przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za zrealizowane i odebrane prace.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
       Temat i numer kontroli

Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji 
drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (P/16/030).

       Cel główny kontroli

Celem głównym kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności zabezpieczenia przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad interesów Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach 
o realizację inwestycji drogowych. 

       Cele szczegółowe

1. Ocena zapisów umów zawieranych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) pod kątem umieszczenia klauzul zmniejszających ryzyko podwójnej płatności za roboty 
budowlane oraz sposobu zabezpieczenia możliwości odzyskania środków wypłaconych z tytułu 
niezaspokojonych roszczeń podwykonawców.

2. Ocena prawidłowości uznania przez GDDKiA zasadności zgłoszonych roszczeń (podmiot, przedmiot 
i wysokość).

3. Ocena prawidłowości i skuteczności podejmowanych przez GDDKiA działań mających na celu 
odzyskanie wypłaconych kwot (na podstawie Kodeksu cywilnego i Specustawy).

4. Ocena nadzoru sprawowanego przez  ministra właściwego do  spraw transpor tu 
nad zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad.

       Zakres podmiotowy kontroli

Kontrolą objęto realizację zadań przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz ministra właściwego do spraw transportu.

       Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto lata 2011–2016 (I półrocze), natomiast w przypadku części zagadnień dotyczących 
w szczególności kształtowania zapisów umownych analizowane były także dokumenty i dane z lat 
wcześniejszych.

       Podstawa prawna, kryteria, standardy kontroli

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie ze Standardami kontroli NIK20, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
o NIK pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy).

20 Standardy kontroli NIK dostępne są pod adresem: www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik.
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 2.1  Ocena ogólna kontrolowanej działalności i jej uzasadnienie

Umowy na roboty budowlane21 zawierane przez Oddziały GDDKiA, dotyczące zadań ujętych 
w Programie Budowy Dróg Krajowych22, co do zasady zawierały zapisy23 zabezpieczające 
interes Skarbu Państwa na wypadek niezrealizowania przez wykonawcę płatności na rzecz 
podwykonawców. Jednakże, w ocenie NIK, dopiero wprowadzenie przez GDDKiA klauzul24 
wymuszonych Nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych w 2013 r. pozwoliło na ich optymalizację, 
polegającą na wprowadzeniu do umów mechanizmów nakładających na wykonawców obowiązek 
wykazania uregulowania płatności na rzecz podwykonawców i przedsiębiorców. 

W okresie poprzedzającym wprowadzenie przedmiotowych zmian, ustanowione przez GDDKiA 
klauzule umowne jak również nieefektywne mechanizmy kontroli25 dotyczące egzekwowania 
zapisów zamieszczonych w umowach, nie pozwalały na sprawowanie skutecznej kontroli rzetelności 
wywiązywania się wykonawców z płatności na rzecz podwykonawców26. W konsekwencji 
czas powzięcia przez GDDKiA informacji o zatorach płatniczych, był uzależniony głównie 
od – niezależnego od zapisów umownych – momentu ich zgłoszenia dokonanego przez samych 
podwykonawców. 

NIK ocenia pozytywnie podjętą przez ministra właściwego ds. transportu inicjatywę w zakresie 
opracowania założeń Specustawy, która pozwoliła na spłatę części należności przedsiębiorców, 
a także powołanie Rady Ekspertów, której prace doprowadziły do zmiany Szczególnych Warunków 
Kontraktu w umowach zawieranych przez GDDKiA m. in. w zakresie: klauzul waloryzacyjnych, 
mechanizmów kontrolnych procesu zgłaszania podwykonawców i przedsiębiorców oraz rzetelności 
regulowania zobowiązań przez wykonawców.

NIK pozytywnie ocenia prawidłowość rozpatrywania przez GDDKiA zasadności roszczeń zgłoszonych 
przez podwykonawców robót budowlanych w związku z Solidarną Odpowiedzialnością. Kontrola 
wykazała, że wypłaty były dokonywane na rzecz podmiotów do tego uprawnionych, a odmowa 
zaspokojenia roszczeń była wyrażona w uzasadnionych przypadkach. NIK pozytywnie ocenia 
również skuteczność działań dotyczących odzyskania środków wypłaconych z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności i Specustawy. Z łącznej kwoty 1.427.151,35 tys. zł27 wypłaconej podwykonawcom, 
dostawcom i usługodawcom, GDDKiA odzyskała 1.111.204,38 tys. zł co stanowiło 78%28. 

21 Zapisy umów zawieranych przez poszczególne Oddziały GDDKiA nieznacznie różniły się pomiędzy sobą. 

22 PBDK na lata 2008–2012, zastąpiony następnie PBDK na lata 2011–2015. 

23 Określające tryb procedowania w przypadku niewywiązywania się przez wykonawcę z obowiązku dokonania zapłaty 
na rzecz podwykonawców.

24 Szerzej na ten temat w rozdziale „3.2.1. Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w kontraktach zawieranych przez GDDKiA na roboty 
budowlane pod kątem stosowania zapisów zabezpieczających interes Skarbu Państwa w zakresie roszczeń wynikających z Kodeksu 
Cywilnego i Specustawy” w części „Uwzględnianie w umowach zmian związanych z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych”.

25 Pomimo faktu, że od 2008 roku GDDKiA posiadała informacje o częstych przypadkach przedkładania przez podwykonawców 
Robót wezwań do zapłaty z tytułu solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania Generalnego wykonawcy.

26 W wielu przypadkach GDDKiA nie wyegzekwowała obowiązku zgłaszania podwykonawców zgodnie z art. 6471 § 2 
Kodeksu Cywilnego. Skutkiem tego było złożenie roszczeń z tytułu art. 6471 Kodeksu Cywilnego przez 362 niezgłoszonych 
podwykonawców na łączną kwotę ponad 234 mln złotych. 

27 Dane dotyczące wypłat z tytułu solidarnej odpowiedzialności na koniec roku 2016 a w zakresie Specustawy na 30.06.2017 r.

28 Z kwot 1.129.901,36 tys. zł wypłaconej z  tytułu solidarnej odpowiedzialności odzyskano odpowiednio ponad 90% 
(1.025.620,02 tys. zł). Z kwoty 297.249,99 tys. zł wypłaconej z tytułu Specustawy, GDDKIA odzyskała niespełna 29% 
(85.584,36 tys. zł). Niskie kwoty odzyskanych środków z tytułu Specustawy wynikały z przyczyn niezależnych od GDDKiA, 
związanych z sytuacją ekonomiczną i finansową wykonawców.
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NIK negatywnie ocenia dokonaną przez GDDKiA interpretację i stosowanie zapisów Specustawy, 
które bezzasadnie ograniczyły krąg podmiotów mogących ubiegać się o wypłatę należności 
oraz stworzyły bezpodstawne utrudnienia w dochodzeniu przez przedsiębiorców swoich roszczeń. 
W konsekwencji doprowadziło to do niezasadnego obniżenia wypłat na łączna kwotę 1 045,7 tys. zł, 
potencjalnego niewypłacenia kwoty ponad 40 000 tys. zł oraz narażeniem przedsiębiorców 
na poniesienie kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem wymaganego niezasadnie 
przez GDDKiA postępowania upadłościowego wtórnego. Do wystąpienia nieprawidłowych 
działań w tym zakresie przyczynił się brak skutecznego nadzoru29 nad GDDKiA ze strony ministra 
właściwego ds. transportu. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli30:

1. Podlegające koordynacji Centrali GDDKiA31 umowy na roboty budowlane, zawierane przez Oddziały 
GDDKiA (dotyczące zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012), 
w ograniczonym zakresie zawierały zapisy zabezpieczające interes Skarbu Państwa na wypadek 
niezrealizowania przez wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców. Przedmiotowe umowy 
nie dawały GDDKiA uprawnień do sprawowania monitoringu rzetelności dokonywania 
przez wykonawców płatności na rzecz podwykonawców. Nie zawierały również zapisów 
pozwalających na prawidłową identyfikację podmiotów realizujących prace w ramach 
zamówienia publicznego. W ocenie NIK, odpowiednio wczesne uzyskanie wiedzy na temat 
zatorów płatniczych, pozwoliłoby na wykorzystywanie bezpieczniejszych i pewniejszych 
dla Inwestora narzędzi odzyskiwania środków finansowych wypłaconych na rzecz 
podwykonawców na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Skutkiem tego był fakt, że z tytułu art. 6471 § 5 
Kodeksu cywilnego do GDDKiA roszczenia złożyło 362 niezgłoszonych podwykonawców na łączną 
kwotę ponad 234 mln złotych. W większości przypadków jako przyczyna nieuwzględnienia 
w podpisywanych kontraktach32, ryzyka nierzetelnego dokonywania płatności na rzecz 
podwykonawców, wskazywany był brak tego rodzaju problemów we wcześniej 
realizowanych kontraktach. Tymczasem ustalenia kontroli wskazują, że już w 2008 r. 
GDDKiA miała wiedzę o częstych przypadkach przedkładania przez podwykonawców 
Robót wezwań do zapłaty, związanych z Solidarną Odpowiedzialnością zamawiającego 
za zobowiązania Generalnego wykonawcy. W ocenie NIK rzetelnie wykonana analiza 
potencjalnych zagrożeń związanych z uruchomieniem mechanizmów określonych w art. 6471 
§ 5 Kodeksu Cywilnego, powinna doprowadzić do opracowania i wdrożenia – we wszystkich 

29 Jednym z efektywnych narzędzi tego nadzoru należy uznać kontrolę zarządczą, rozumianą zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem.

30 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

31 W odniesieniu do zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych przewidzianych do współfinansowania 
ze środków Unii Europejskiej, w dniu 25 listopada 2009 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził 
„Podręcznik beneficjenta projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko dla  GDDKiA” (Edycja I)”. 
Podręcznik określał między innymi procedurę koordynacji postępowań o udzielenie zamówień dla zadań inwestycyjnych 
zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. 
W ramach koordynacji Oddziały przekazywały do weryfikacji i akceptacji Centrali GDDKiA projekty Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). W skład SIWZ wchodził Tom II zawierający między innymi Szczególne Warunki Kontraktu 
(SWK). Do listopada 2013 r. Oddziały we własnym zakresie opracowywały SWK. Zapisy SWK były następnie sprawdzane 
i ewentualnie korygowane przez Centralę GDDKiA. Po weryfikacji Centrala GDDKiA przekazywała Oddziałowi dokumenty 
uzgodnione pod względem formalno-prawnym.

32 Nie zawierających zmian wprowadzonych przez Centralę GDDKiA wzorcem Szczególnych Warunków Kontraktu z 2013 r.
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realizowanych projektach – skutecznych mechanizmów kontrolnych procesu regulowania 
zobowiązań przez wykonawców i zachowania maksymalnej dyscypliny przy realizacji zadań. 
Dlatego wprowadzane przez GDDKiA zmiany w zapisach kontraktowych od 2013 r. NIK 
ocenia jako zasadne, ale w kontekście zaistniałych problemów spóźnione. Przepisy nowelizacji 
Prawa Zamówień Publicznych z 2013 r. zostały rzetelnie zaimplementowane do warunków 
kontraktowych i w ocenie NIK, pozwalają na obniżenie poziomu ryzyka zbyt późnego uzyskania 
przez Inwestora wiedzy o problemach płatniczych wykonawców. [str. 26–36]

2. Niektóre z zawieranych od 2011 r. przez Oddziały GDDKiA kontraktów, niepodlegające koordynacji 
przez Centralę GDDKiA, pozwalały na pełniejsze zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. 
W umowach zawieranych np. przez Oddział w Olsztynie, umieszczono klauzule uprawniające 
do naliczania kar umownych w przypadku wykonywania prac przez podmiot inny niż zatwierdzony 
zgodnie z procedurą podwykonawca, a także zobowiązujących wykonawcę (w przypadku powierzenia 
części robót podwykonawcy) do przekazywania poświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz 
podwykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty. Do dnia 12 listopada 2013 r.33 
Centrala nie upowszechniła wzorca Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) uwzględniającego 
stosowane przez niektóre Oddziały zapisy pozwalające na pełniejsze zabezpieczenie interesów Skarbu 
Państwa. W ocenie NIK, jeżeli w ciągu czterech lat34 obowiązywania SWK w niektórych Oddziałach 
GDDKiA stosowano zapisy umów udoskonalające przekazany uprzednio wzór, to Centrala GDDKiA 
powinna dążyć do uwzględniania tych „dobrych praktyk” poprzez modyfikację wzorca i przekazanie 
go do wszystkich Oddziałów35 w celu stosowania. [str. 26–36]

3. GDDKiA w zawieranych do połowy 2013 r. umowach na nadzór nie zobowiązała Inżyniera 
Kontraktu do monitorowania płatności wykonawców na rzecz podwykonawców, oraz nie nałożyła 
na niego obowiązku identyfikowania podwykonawców i raportowania przypadków realizacji 
robót budowlanych przez niezgłoszone podmioty36. W ocenie NIK, pomimo że przepisy prawa 
nie nakładały na GDDKiA obowiązku umieszczania tego rodzaju zapisów w kontraktach, to z punktu 
widzenia dbałości o prawidłowość wydatkowania środków publicznych – byłoby działaniem 
pożądanym. [str. 26–36]

4. Istnieje wysokie ryzyko, że z uwagi na dokonaną przez Centralę GDDKiA interpretację 
zapisów Specustawy, nie dokonano spłaty wszystkich należności przedsiębiorców, którzy 
zawarli umowy z wykonawcami w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty 
budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ocenie 
NIK w opracowanej przez Centralę Procedurze Spłaty Należności nieprawidłowo zastosowano 
przepisy Specustawy: [str. 39–41]
a. art. 2 – poprzez zawarcie w pkt 4 Procedury zapisu zmniejszającego wysokość limitu 

wypłat dla przedsiębiorców ze względu na zwrócenie przez GDDKiA na rzecz wykonawcy 
części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czym w ocenie NIK bezpodstawnie 
ograniczono ustawowe uprawnienia przedsiębiorców do otrzymania spłaty należności. Skutkiem 
tego było niezasadne obniżenie wypłat dla 17 przedsiębiorców, o łączną kwotę 1 045,7 tys. zł;

33 Data wydania nowych Szczególnych Warunków Kontraktu.

34 W latach 2009–2013.

35 Zarówno w trakcie czynności kontrolnych NIK, jak i w zgłoszonych zastrzeżeniach nie przedstawiono dowodów takich 
działań, w szczególności w formie aktualizacji stosowanych przez Oddziały GDDKiA procedur.

36 Dopiero w drugiej połowie 2013 r. nałożono na Inżynierów obowiązki związane z identyfikowaniem podwykonawców 
i raportowania przypadków realizacji robót budowlanych przez niezgłoszone podmioty.
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b. art. 1 ust. 2, poprzez zawarcie w pkt 1 Procedury zapisu, zgodnie z którym ustawa 
nie ma zastosowania w stosunku do przedsiębiorców będących podwykonawcami 
robót budowlanych37. W ocenie NIK taka interpretacja ww. przepisu Specustawy stwarza 
nieuzasadnioną różnicę w sposobie rozstrzygania o roszczeniach podwykonawców robót 
budowlanych oraz pozostałych przedsiębiorców, na niekorzyść tych pierwszych. W ocenie NIK 
mogło38 to doprowadzić do niewypłacenia z tego powodu kwoty ok. 36 mln zł należności.

5. Przyjęte przez GDDKiA mechanizmy realizacji przepisów Specustawy w niektórych przypadkach 
stwarzały bezpodstawne utrudnienie w dochodzeniu przez przedsiębiorców swoich należności 
z uwagi na nieprawidłowe zastosowanie: [str. 41–43]

a. art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy, poprzez ustalenie w pkt 19 ppkt 3 Procedury oraz przyjęcie 
przez GDDKiA w praktyce przy rozpatrywaniu zgłoszeń należności na podstawie 
tej ustawy – zasady, zgodnie z którą całość należności wypłacana jest przedsiębiorcy 
po dostarczeniu sądowego odpisu listy wierzytelności wydanego jedynie w polskim 
postępowaniu upadłościowym, co skutkowało pozbawieniem należytej ochrony prawnej 
podwykonawców świadczących prace na rzecz wykonawcy zagranicznego. Ponadto 
konsekwencją ww. błędnej interpretacji przepisów Specustawy było również bezpodstawne 
niewypłacenie 14 przedsiębiorcom kwoty w łącznej wysokości 4 847,5 tys. zł oraz narażeniem 
97 przedsiębiorców na poniesienie kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem 
wymaganego bezprawnie przez GDDKiA postępowania upadłościowego wtórnego,

b. art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez bezpodstawne określenie w pkt 20 Procedury wymogu, 
aby oświadczenia przedsiębiorców, o których mowa w tych przepisach, były składane przez nich 
osobiście lub z podpisem notarialnie poświadczonym. W ocenie NIK Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nie jest uprawniona do stosowania wobec przedsiębiorców wymagań, 
które nie wynikają wprost z przepisów ustawy, nawet ze względu na przyjęcie celowości 
dodatkowych warunków.

6. GDDKiA prawidłowo stosowała w zawieranych kontraktach przepisy Nowelizacji Prawa Zamówień 
Publicznych, co w ocenie NIK znacząco obniży ryzyko wystąpienia niekorzystnych konsekwencji 
związanych z ewentualną koniecznością uruchomienia procedury solidarnej odpowiedzialności 
w odniesieniu do zadań, do których znowelizowane przepisy miały zastosowanie. [str. 33–35]

7. W ocenie NIK istnieje bardzo wysokie ryzyko, że odzyskanie części środków finansowych wypłaconych 
przedsiębiorcom, z uwagi na sytuację finansową wykonawców (upadłość podmiotów z jednocześnie 
niewystarczającą do zaspokojenia zobowiązań masą upadłościową) nie będzie możliwe. 
Do 30 czerwca 2017 r. z tytułu Specustawy wypłacono przedsiębiorcom 297 249,99 tys. zł. W trakcie 
rozpatrywania pozostawały zgłoszenia w wysokości 18 276,38 tys. zł. Odzyskano od generalnych 
wykonawców dla KFD środki z tytułu dokonanych wypłat dla przedsiębiorców w wysokości 
85 584,36 tys. zł, tj. niespełna 29% kwoty przyznanej przedsiębiorcom. Ustalenia kontroli wskazują, 
że w przypadku 5 kontraktów o największej kwocie pozostałych do odzyskania środków finansowych 
wypłaconych w trybie Specustawy (łącznie 201 702,8 tys. zł), w odniesieniu do przynajmniej 3 istnieje 
wysokie ryzyko braku możliwości ich skutecznego dochodzenia39. [str. 48–50]

37 Również takich podwykonawców robót budowlanych, których należności (niezależnie od przyczyn tego stanu) nie mogą 
być zaspokojone na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

38 NIK nie przesądza o obligatoryjności dokonania takich wypłat, z uwagi na fakt konieczności uprzedniego przeprowadzenia 
postępowania sprawdzającego posiadania przez przedsiębiorcę udokumentowanych uprawnień do zaspokojenia roszczeń 
na podstawie przepisów Specustawy.

39 O wartości ponad 94 000 tys. zł. 
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8. W odniesieniu do prawidłowego stosowania przez Generalnego Dyrektora DKiA przepisów 
Specustawy, Minister od dnia wejścia w życie Specustawy, tj. 3.08.2012 r., nie zapewnił 
funkcjonowania – w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej – adekwatnej, skutecznej 
i efektywnej kontroli zarządczej: [str. 50–51]

a. którą zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych40 stanowi 
ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób m.in. zgodny 
z prawem,

b. której celem, zgodnie z art. 68 ust. 2, pkt 1 ww. ustawy, jest zapewnienie w szczególności 
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

 Mając już w 2012 r. wiedzę, że stosowana przez GDDKiA „Procedura zgłaszania i rozpatrywania 
wniosków w zakresie realizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 
przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych” jest niezgodna 
z przepisami Specustawy, nie wykorzystał określonych obowiązującymi przepisami narzędzi 
nadzoru w celu spowodowania zmiany sposobu działania jednostki nadzorowanej.

9. NIK pozytywnie ocenia powołanie działającej od połowy 2016 r. przy Ministrze Infrastruktury 
mi Budownictwa Rady Ekspertów, mającej na celu wypracowanie wzoru umowy na roboty 
budowlane. Kierunek przyjętych działań i wyniki dotychczasowych prac, które znalazły 
odzwierciedlenie w opublikowanych przez GDDKiA Szczególnych Warunkach Kontraktu powinien 
pozwolić (na kontraktach, które uwzględniają przedmiotowe zmiany) uniknąć części problemów, 
które wystąpiły w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W ocenie NIK istotnym 
jest, aby działania te zakończyć w terminie umożliwiającym uwzględnienie ich wyników mw 
maksymalnie dużej liczbie kontraktów realizowanych w ramach aktualnie obowiązującego 
Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). [str. 50]

 2.2  Uwagi końcowe i wnioski

Odnotowana w latach 2011–2013 fala upadłości podmiotów realizujących kontrakty drogowe 
miała wiele przyczyn. Do najważniejszych należy zaliczyć: kumulację znacznej liczby inwestycji 
drogowych w krótkim czasie, związany z tym wzrost cen materiałów budowlanych, brak klauzul 
waloryzacyjnych w umowach na roboty budowlane, dopuszczenie do realizacji inwestycji 
podmiotów, które samodzielnie nie posiadały niezbędnego doświadczenia ani odpowiednego 
zaplecza technicznego41.

Łączna kwota środków wypłaconych z tytułu solidarnej odpowiedzialności (ok. 1,13 mld zł) 
i Specustawy (ok. 0,3 mld zł) stanowił około 1% wartości wydatków na zadania drogowe 
w latach 2008–2015 wynoszących około 135 mld zł. NIK zwraca jednak uwagę, że ostateczną 
wielkość przedmiotowych wydatków będzie można określić po zakończeniu toczących się 
postępowań sądowych, w których z roszczeniami wystąpili zarówno wykonawcy, podwykonawcy 
jak i przedsiębiorcy.

40 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.

41 Szczegółowa analiza tych zagadnień znajduje się w rozdziale „Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych”. 
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Mając na uwadze wyniki kontroli NIK wnioskuje:

1. Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o: 

 − zintensyfikowanie prac działającej od połowy 2016 r. przy Ministrze Infrastruktury 
i Budownictwa Rady Ekspertów, w celu niezwłocznego wypracowania ostatecznych 
– uzgodnionych pomiędzy zainteresowanymi stronami – wzorów umów, warunków 
przetargowych i dokumentów wzorcowych składających się na kontrakt, w celu objęcia 
nowymi wytycznymi możliwie największej liczby zadań drogowych;

 − podjęcia, w ramach sprawowanego nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad, skutecznych działań mających na celu prawidłowe stosowanie przepisów 
Specustawy. 

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o: 

 − określenie warunków udziału42 w postępowaniu przetargowym, umożliwiających udzielenie 
zamówienia jedynie wykonawcom posiadającym adekwatną/proporcjonalną do skali 
realizowanego przedsięwzięcia wiedzę, doświadczenie i zabezpieczenie finansowe 
– gwarantujących możliwość terminowego i rzetelnego wykonania zamówienia publicznego;

 − ustanowienie mechanizmów kontroli zarządczej pozwalających na rzetelną implementację 
przepisów Prawa Zamówień Publicznych dotyczących zarówno prawidłowości regulowania 
zobowiązań przez wykonawców jak i zapewnienia realizacji procesu inwestycji wyłącznie 
przez zatwierdzonych wykonawców/przedsiębiorców;

 − upowszechnianie „dobrych praktyk” wypracowanych zarówno przez poszczególne Oddziały 
GDDKiA jak i działającą przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów 
w ramach całej organizacji, poprzez bezzwłoczne nowelizowanie wzorców Szczególnych 
Warunków Kontraktu;

 − zwiększenie nadzoru nad prawidłowością realizacji umów w celu bezwzględnego 
egzekwowania zapisów kontraktowych.

42 O których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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 3.1  Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych 

Sytuacja na rynku firm budowy infrastruktury drogowej w Polsce

Zaprezentowane w  niniejszym rozdziale informacje, stanowiące podsumowanie opinii 
zamieszczonych w  branżowych opracowaniach43 dotyczących sytuacji  budownictwa 
infrastrukturalnego w Polsce oraz wyników wcześniej prowadzonych kontroli NIK44 i mają na celu 
ogólne przedstawienie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa drogowego.

Uruchomienie unijnej perspektywy budżetowej 2007–2013 i  inwestycji zaplanowanych 
na EURO 2012 stwarzało szansę na  rozwój firm sektora budowlanego. Jednakże na  rok 
przed piłkarskimi mistrzostwami i w połowie okresu wydatkowania unijnych funduszy nowej 
perspektywy okazało się, że firmy działające w branży budowlanej zaczynają borykać się 
z problemami i jednocześnie pojawiają się oznaki zbliżającego się kryzysu. Charakterystycznym jest, 
że spośród podmiotów branży budowlanej najgorsze wyniki, w okresie poprzedzającym przyjęcie 
Specustawy, odnotowywał segment infrastrukturalny, którego wyniki miały decydujący wpływ 
na rentowność całej branży budowlanej.

Wykres nr 2 
Wskaźniki rentowności przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 pracowników  
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Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2010–2012 rentowność branży budowlanej spadała 
rok do roku i osiągała wyniki na poziomie niższym niż gospodarka ogółem. Wyniki uzyskiwane 
przez polskie firmy realizujące inwestycje drogowe i mostowe były znacznie poniżej poziomu 
przedsiębiorstw w pozostałych krajach europejskich, w których wskaźnik rentowności wynosi 
nie mniej niż 7%45. 

43 W Analizie przedmiotowego zagadnienia wykorzystano wyniki wcześniejszych kontroli NIK, opracowania: „Analiza 
rynku infrastruktury drogowej w Polsce” z 14.02.2014 r. firmy EY, „Raport o sytuacji w drogownictwie 2012” z lipca 2012 r. 
przygotowany przez zespół pod kierownictwem Janusza Piechocińskiego, „Program budowy dróg krajowych w Polsce. 
Założenia i uwarunkowania – Przebieg i efekty realizacji – Skutki dla sektora drogowego” opracowany przez Polski Kongres 
Drogowy, Raporty o firmach drogowych firmy ARCATA Partners za lata 2010–2013 i 2016, Uchwała nr 156/2015 Rady 
Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.

44 Kontrole „Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na  rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót 
drogowych” z marca 2015 r., „Wykonywania przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych” z 2014 r.

45 Pismo Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa OIGD 158/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. do Prezesa Rady Ministrów.
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Analitycy branży budowlanej46 zwracają uwagę na pewne nietypowe objawy kryzysu, który wystąpił 
w szczególności od 2010 roku. Klasyczna sytuacja kryzysowa (w sensie ekonomicznym) 
charakteryzuje się jednoczesnym spadkiem: produkcji (zamówień), rentowności i zatrudnienia. 
Jednakże, od 2007 roku, gwałtownemu wzrostowi rynku zaczął towarzyszyć znaczący spadek 
rentowności firm tej branży. Na początku tego okresu, w latach 2007–2008, rynek robót drogowych47 
wzrósł o 47 proc., podczas gdy rentowność spadła o 1,7 punktu procentowego. W tym okresie 
spadek rentowności został zrekompensowany wzrostem rynku, co pozwoliło na zachowanie sumy 
zysków branży na niezmienionym poziomie. Szansa na odwrócenie niekorzystnego trendu zaistniała 
w roku 2009, kiedy to rynek bardzo wzrósł, a rentowność utrzymała się na prawie niezmienionym 
poziomie. Jednakże rok 2010 był nieco odmienny – dalszemu wzrostowi rynku towarzyszył bowiem 
spadek rentowności na poziomie sprzedaży na tyle gwałtowny (o 1 punkt procentowy, do poziomu 
2,8 proc.), że spadła suma zysków całej branży. W roku 2011 nastąpiło pogłębienie tego trendu. 
Bezpośrednio do spadku rentowności kontraktów przyczyniła się wojna cenowa pomiędzy firmami 
drogowymi, wyrażająca się w składaniu ofert z bardzo niskimi (czasami wręcz nierealnymi) cenami 
ofertowymi48.

W 2011 roku liczba upadłości firm budowlanych w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o niemal 
30%, mimo że dane GUS podsumowały wzrost produkcji budowlanej za cały ten rok na poziomie 
16,3%. Oznacza to, że w tym czasie większość realizacji inwestycji przeprowadzono na kredyt 
– nie ten zaciągany w instytucjach finansowych, lecz w formie zaległości płatniczych. Na przykład 
dostawcy materiałów budowlanych w ostatnim miesiącu 2011 r. nie otrzymali w terminie blisko 
połowy swoich należności.

W okresie trzech kwartałów 2012 r. łącznie ogłoszono upadłość 233 firm budowlanych. 
Było to o 80% więcej niż w roku poprzednim i aż czterokrotnie więcej, niż w tym samym okresie 
w 2008 r., kiedy zaczął się globalny kryzys. Tylko w październiku 2012 r. upadłości ogłosiły 3349. 
Ostatecznie Monitor Sądowy i Gospodarczy podał, że w 2012 r. upadło 941 firm. Przedsiębiorstwa 
budowlane w tej liczbie stanowiły 25%. W czerwcu 2013 r. sądy poinformowały o upadłości 
85 firm (wobec 77 w czerwcu 2012 r.), zatrudniających około 3,7 tys. osób. Natomiast od stycznia 
do czerwca 2013 r. nastąpiła upadłość kolejnych 483 przedsiębiorstw (wobec 472 w tym samym 
okresie 2012 r.). Te dane pokazały, że mimo rozpoczęcia sezonu budowlanego nie nastąpiło 
inwestycyjne ożywienie i nie odnotowano żadnej poprawy sytuacji branży. W sierpniu i wrześniu 
sądy poinformowały o upadłości kolejnych ponad 130 firm, przy czym trzy czwarte tej liczby 
dotyczyło firm produkcyjnych, obsługujących budowy i zajmujących się handlem hurtowym. 
Hurtownicy stracili płynność dostarczając na potrzeby budownictwa artykuły metalowe, drewno 
konstrukcyjne czy materiały ogólnobudowlane50.

46 Arcata Partners.

47 Pod uwagę zostały wzięte środki trafiające do firm branży, czyli przeznaczane na roboty drogowe na wszystkich rodzajach dróg.

48 Osobliwy kryzys branży – czy można go było przewidzieć?, Jacek Stefański, Jarosław Laskowski, Arcata Partners, Polskie 
Drogi, Lipiec 2012.

49 W latach 2011–2012 odnotowano m.in.: rozwiązanie przez GDDKiA umowy z firmą NDI/Granit(budowa autostrady A4), 
rozwiązanie przez GDDKiA umowy z firmą Covec (budowa autostrady A2), bankructwo firmy Wakoz partnera Bilfinger 
Berger (budowa południowej obwodnicy Gdańska), bankructwo firmy Unidex podwykonawcy konsorcjum SRB/Budbaum 
(budowa autostrady A1), bankructwo firmy Budbaum partnera SRB(budowa autostrady A1), bankructwo Hydrobudowy, 
partnera SRB (Budowa autostrady A1), 2012 Budowa autostrady A4 – bankructwo i rozwiązanie umowy przez GDDKiA 
z firmą Radko, Budowa autostrady A4 – bankructwo firm z grupy Hydrobydowa, ogłoszenie upadłości, najpierw Budostal-5, 
likwidacja wykonawcy autostrad – tarnowskiej firmy Poldim.

50 Budownictwo drogowe pod kreską – edroga.pl.
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Najważniejsze czynniki ryzyka, które wpłynęły na sytuację wykonawców

W okresie objętym kontrolą wielu wykonawców realizujących zamówienia na rzecz GDDKiA 
doświadczyło problemów z terminową płatnością swoich zobowiązań lub wręcz z uwagi na swoją 
sytuację ekonomiczną przestawali płacić za zrealizowane prace podwykonawcom i innym 
przedsiębiorcom. Analiza działań prowadzonych przez GDDKiA oraz sytuacji branży w tamtym 
okresie wskazuje na nałożenie się w latach 2010–2012 wielu czynników, które doprowadziły 
do znaczącego wzrostu ryzyka prowadzenia działalności na rynku budowy infrastruktury drogowej 
w Polsce. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że dostępne opracowania wskazują na wynikającą 
z wcześniejszej współpracy dużą wzajemną nieufność stron zaangażowanych w proces 
inwestycyjny. Główne strony procesu inwestycyjnego (GDDKiA i wykonawcy) wzajemnie oskarżają 
się o doprowadzenie do upadłości wielu podmiotów, przedstawiając w wielu przypadkach 
zupełnie odmienne przyczyny tych samych problemów. Jest to niepokojąca sytuacja, w kontekście 
realizacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”51 
i spodziewanym wzrostem inwestycji w przeciągu najbliższych kilku lat. 

Niedostateczne przygotowanie inwestycji ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych: 
w informacji z kontroli „Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie 
inwestycji drogowych” NIK wskazywała na występowanie czynników niekorzystnie wpływających 
na sprawność realizacji Programów Budowy Dróg Krajowych. Zaliczono do nich m.in. bariery prawne 
i administracyjne (częste zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjny, wprowadzające 
dodatkowe wymagania wobec przygotowywanych już inwestycji, brak ich jednolitej interpretacji 
oraz wpisywanie do systemu Natura 2000 obszarów, na których znajdowały się już realizowane 
inwestycje, długotrwałość postępowań przy wydawaniu decyzji administracyjnych), organizacyjne 
i kadrowe (GDDKiA nie była przygotowana pod względem instytucjonalnym i kadrowym 
do sprawnej i oszczędnej realizacji powierzonych jej działań w zakresie inwestycji drogowych. 
Sytuacji nie ułatwiały również występujące w GDDKiA braki kadrowe). 

Na nieprzygotowanie zarówno branży budowlanej jak i administracji na absorpcję w krótkim czasie 
tak dużych środków już w 2008 r. zwracała uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
przewidując jednocześnie upadłość wielu firm lub wycofywanie się z rynku52.

Niezrównoważona podaż ogłaszanych przez GDDKiA przetargów na roboty budowlane: 
z uwagi na występujące bariery (w szczególności prawne53) ale dodatkowo również konieczność 
zintensyfikowania prac związanych z realizacją inwestycji drogowych w zawiązku z organizacją 
w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 – nastąpiła kumulacja 
inwestycji drogowych w bardzo krótkim czasie, co przyczyniło się do wzrostu cen materiałów 
budowlanych, a także zwiększonego popytu na pracowników i usługi związane z procesem 
budowlanym. 

51 Stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.

52 Pismo Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa OIGD 158/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. do Prezesa Rady Ministrów.

53 Częste zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjny, wprowadzające dodatkowe wymagania wobec 
przygotowywanych już inwestycji, brak ich jednolitej interpretacji oraz wpisywanie do systemu Natura 2000 obszarów, 
na których znajdowały się już realizowane inwestycje miało negatywny wpływ na terminową i oszczędną ich realizację. 
Bezpośredni wpływ na przebieg inwestycji miały zmiany przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku; 
dotyczących norm dopuszczalnego hałasu ; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad 
i dróg ekspresowych, w którym dokonano w 2009 r. i 2015 r. zmiany załącznika ustalającego przebieg dróg krajowych.
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Infografika nr 1 
Wybrane czynniki ryzyka mające wpływ na realizację planów budowy dróg, oraz kondycję finansową 
podmiotów realizujących kontrakty drogowe

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie dotychczas przeprowadzonych kontroli i dostępnych analiz branżowych. 

Mechanizmy wyboru uczestników procesu inwestycyjnego: W  postępowaniach 
przetargowych prowadzonych przez GDDKiA najczęstszym kryterium wyboru wykonawcy 
była cena oferty54. Dodatkowym problemem przy stosowaniu tego kryterium były nieskuteczne 
mechanizmy kontroli czy składana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W publikowanych 

54 Informacja o  wynikach kontroli „Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad na  rzecz zapewnienia 
odpowiedniej jakości robót drogowych” z marca 2015 r. – w odniesieniu do 181 umów na realizację inwestycji drogowych 
zawartych w okresie 2008 r. – I półrocze 2013 r. przy udzielaniu zamówień publicznych, dla 96% z nich, przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty jedynym stosowanym kryterium oceny ofert było kryterium ceny.
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informacjach NIK wskazywała55, że GDDKiA nie dołożyła należytej staranności przy formułowaniu 
treści wezwań skierowanych mdo wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych. W treści wezwań nie wskazywano jakich wyjaśnień się żąda i do jakich kwestii 
wykonawca ma się ustosunkować. W związku z tym udzielone wyjaśnienia były ogólnikowe 
i nie dawały podstawy do stwierdzenia, że ofertowa cena jest realna i umożliwiająca realizację 
inwestycji. Dopiero w maju 2013 r. GDDKiA wdrożyła zasady dobrych praktyk w zakresie 
ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Należy 
jednak zaznaczyć, że kryterium najniższej ceny nie było jedynym czynnikiem skutkującym 
powstaniem w późniejszym okresie zatorów płatniczych. Według informacji GDDKiA różnice 
pomiędzy kosztorysami inwestorskimi a kosztorysami ofertowymi były podobne dla kontraktów, 
gdzie zarejestrowano zgłoszenia o wypłatę należności na podstawie przepisów Specustawy 
lub art. 6471 Kodeksu Cywilnego, jak i dla kontraktów gdzie nie zarejestrowano takich zgłoszeń. 
Dlatego w ocenie NIK szczególnie niekorzystnym czynnikiem było połączenie stosowania 
kryterium najniższej ceny w połączeniu m.in. z: 

 − Wyłączeniem przez  GDDKiA stosowania określonej w  FIDIC56 klauzuli 13.8 „Korekty 
uwzględniające zmiany Kosztu” stanowiącej, że kwoty płatne wykonawcy będą korygowane 
dla uwzględnienia wzrostu lub spadku kosztów robocizny, Dostaw czy też innych nakładów 
na Roboty przez dodanie lub odjęcie kwot ustalonych za pomocą określonych wzorów. 
Spowodowało to wystąpienie sytuacji, w której w przypadku gwałtownej zmiany cen środków 
produkcji (jaka miała miejsce w latach 2010–2012), GDDKiA nie miała możliwości zareagowania 
przy pomocy adekwatnej korekty ceny kontraktu57.

 − Określanymi przez GDDKiA warunkami udziału w postępowaniu potencjalnych wykonawców58 
(odnośnie warunków przewidzianych w art. 22 ust 1 Pzp. które powinni spełniać) skutkującymi 
dopuszczaniem do realizacji inwestycji podmiotów, które samodzielnie nie posiadały 
niezbędnego doświadczenia ani odpowiedniego zaplecza technicznego.

 − Trudnością związaną z interpretacją definicji „rażąco niskiej ceny”59.

55 Informacja o  wynikach kontroli „Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad na  rzecz zapewnienia 
odpowiedniej jakości robót drogowych” z marca 2015 r.

56 Wzory umów funkcjonujących w obrocie międzynarodowym pod nazwą „Warunki Kontraktowe FIDIC”, których twórcą 
jest Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów z siedzibą w Genewie, znana szerzej jako FIDIC.

57 W opracowaniu „Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy” firmy PWC, przedstawiono przykład dwóch 
pilotażowych inwestycji na odcinkach autostrady A4 realizowanych w latach 2009–2013, w których dokonano waloryzacji 
cen niezwiązanych z warunkami rynkowymi. Zakres waloryzacji nie przekroczył 1% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

58 W informacji z kontroli „Wykonywania przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych” z 2014 roku, 
NIK stwierdził, że określane przez GDDKiA warunki w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej wykonawcy nie pozwalały 
na wyeliminowanie z postępowania firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W październiku 2008 r. Generalny 
Dyrektor w celu umożliwienia uczestnictwa w ogłaszanych postępowaniach przetargowych szerszemu gronu wykonawców, 
polecił Dyrektorom Oddziałów zaprzestać stosowania wobec wykonawców warunku w  zakresie „płynności bieżącej” 
oraz sformułował wzory dotyczące określenia wymaganego średniego przychodu i wymaganej kwoty środków własnych 
w dyspozycji wykonawcy. Wymagania określone przez Generalnego Dyrektora były bardzo liberalne, szczególnie w zakresie 
środków własnych, których wielkość określono jako iloraz dwukrotnej wartości szacunkowej zamówienia i oczekiwanej liczby 
miesięcy jego realizacji. Wobec ustaleń umownych dotyczących płatności za wykonane prace spełnianie tego warunku 
nie dawało gwarancji, że sytuacja finansowa wykonawcy pozwoli mu na sprawną realizację zamówienia, tym bardziej, że GDDKiA 
jako posiadane przez wykonawcę środki własne traktowała również oświadczenia banku o gotowości jego kredytowania.

59 W opracowaniu „Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy” firmy PWC, przedstawiono przykład 
inwestycji na drodze krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie, która została opóźniona o sześć miesięcy z uwagi 
na postępowanie sądowe prowadzone w związku odrzuceniem przez GDDKiA ofert ze względu na rażąco niską ceną 
oraz związanymi z tym postępowaniami prowadzonymi przed KIO i na dalszym etapie Sądem okręgowym w Olsztynie 
(który orzekł o zmianie zaskarżonego wyroku KIO).
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Na niewłaściwie dobrane warunki udziału w postępowaniu może również wskazywać fakt, że w latach 
2008–2013 (I półrocze), spośród 181 umów na realizację inwestycji drogowych, GDDKiA rozwiązała 
12, tj.: jedną w 2010 r. (umowa podpisana w 2008 r.), trzy w 2011 r. (dwie umowy podpisane w 2009 r. 
i jedna umowa podpisana w 2010 r.), cztery w 2012 r. (wszystkie umowy podpisane w 2010 r.) 
i cztery w 2013 r. (dwie umowy podpisane w 2010 r. i po jednej umowie podpisanej w 2011 r. 
i 2012 r.). Podstawowymi przesłankami do rozwiązania ww. umów były m.in.: brak przestrzegania 
harmonogramu robót oraz zbyt wolny postęp prac, jak również bankructwo oraz niewypłacalność 
wykonawcy i samowolne zejście wykonawcy z terenu budowy60.

Niedostateczna jakość dokumentacji projektowej: podobnie jak w przypadku zamówienia 
na roboty budowlane, wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji 
projektowej61 dokonywano na podstawie kryterium ceny. W połączeniu ze zbyt krótkimi terminami 
dla opracowania dokumentacji projektowej (w ocenie uczestników procesu budowlanego62) 
skutkowało to jej niedostateczną jakością przejawiającą się w błędach projektowych dotyczących 
np.  badania podłoża, niekompletnością dokumentacji projektowej, nierealistycznych 
harmonogramach realizacji. Drobne oszczędności w zamówieniach publicznych na przygotowanie 
projektu mogą stać się przyczyną znacznego wzrostu kosztów inwestycji w budowie. We wcześniej 
przeprowadzonych kontrolach NIK wskazywała, że niewłaściwie opracowana przez GDDKiA 
dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców związanych 
z koniecznością wykonania robót dodatkowych i prac naprawczych, które zwiększały koszty 
realizowanych inwestycji. 

Asymetria podziału ryzyka pomiędzy Inwestora a wykonawców: z uwagi na złożoność procesu 
inwestycyjnego i czas trwania inwestycji realizacja inwestycji infrastrukturalnych obarczona 
jest znacznym ryzykiem, na którego poziom wpływ ma wiele czynników związanych z otoczeniem 
rynkowym, stanem gospodarki, popytem i związanym z nim poziomem cen na materiały budowlane, 
warunkami pogodowymi oraz jakości dokumentacji projektowej kończąc. W opinii przedstawicieli 
branży budowlanej w stosowanych przez GDDKiA w okresie prowadzenia największych inwestycji 
w  latach 2010–2013 postanowienia Szczególnych Warunków Kontraktu (modyfikujących 
Ogólne Warunki Kontraktów FIDIC) przenosiły większość ryzyk związanych z realizacją inwestycji 
na wykonawców. Wynika to z faktu, że GDKIiA stosuje63 w prowadzonych inwestycjach tzw. żółty FIDIC 
„zaprojektuj i zbuduj”64 ze stałą ceną – w którym wykonawca odpowiada za uzyskanie wszystkich 
pozwoleń oraz ponosi odpowiedzialność za projekt, ryzyka związane z odszkodowaniami, z terminami, 
ceną materiałów i usług. Firma EY wskazuje65, że przedmiotowa asymetria w podziale ryzyka pomiędzy 

60 Informacja o  wynikach kontroli Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad na  rzecz zapewnienia 
odpowiedniej jakości robót drogowych.

61 Odnosi się to do kontraktów realizowanych wg. „Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez zamawiającego”, czyli tzw. tzw. Czerwonej książki. Jest to umowa o wykonanie robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Inwestora (zamawiającego). 

62 W badaniu firmy EY uczestniczyły m.in. firmy budowlane, Inżynierowie Kontraktu czy liderzy opinii.

63 Dla inwestycji ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

64 Zestaw warunków zleceń przewidziany dla kontraktów obejmujących zaprojektowanie oraz realizację inwestycji. Różni się 
on przekazaniem wykonawcy części obowiązków zamawiającego. Zamawiający przekazuje jedynie wstępną dokumentację, 
na przykład w formie programu funkcjonalno-użytkowego, w której określa cele oraz parametry jakie ma osiągnąć inwestycja. 
Według części analityków Propozycje zawarte w żółtym FIDIC są szczególnie użyteczne w przypadku zamówień jednostkowych 
oraz w przypadku gdy pożądany przez zamawiającego efekt można osiągnąć za pomocą wielu rozwiązań, z czego część 
nie jest mu znana. Przy tego rodzaju zamówieniu zamawiający kupuje nie tylko samą usługę budowy ale również kapitał 
intelektualny (know how) wykonawcy. Projekty realizowane w tym trybie to na przykład spalarnie śmieci, terminale gazowe 
lub elektrownie atomowe. Co do zasady żółty FIDIC nie jest stosowany do realizacji inwestycji liniowych.

65 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce, EY, 2014.
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zamawiającego a wykonawcę, ze względu na konieczność uwzględnienia dodatkowego ryzyka 
w ofercie, powinna doprowadzić do istotnego wzrostu cen ofertowych. W praktyce, ze względu 
na wiele czynników ryzyko nie było odpowiednio wkalkulowane w ceny ofertowe. W takiej sytuacji 
asymetria w podziale ryzyka prowadzi m.in. do zwiększenia wrażliwości kondycji finansowej firm 
budowlanych na zewnętrzne, niezależne od firmy warunki realizacji inwestycji. Ponadto stwarza ryzyko 
do ograniczenia przez wykonawców kosztów inwestycji (np. kosztem jakości lub przenosząc ryzyko 
na swoich podwykonawców); wzrostu prawdopodobieństwa niewykonania przez firmę budowlaną 
powierzonego zadania z powodu zerwania kontraktu lub ogłoszenia bankructwa; a także wydłużenia 
czasu trwania, a przez to również kosztu inwestycji, w sytuacji zejścia firmy budowlanej z placu budowy.

Z drugiej jednak strony należy zwrócić uwagę na różnice w zakresie działania inwestorów 
prywatnych i publicznych takich jak GDDKiA. Działalność tych drugich jest determinowana 
przepisami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych, m.in. określającymi zasady 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób realizujących określone 
czynności w imieniu zamawiającego – co może tłumaczyć ich, uznawaną przez branżę budowlaną 
za nadmierną, awersję do podejmowania ryzyka przez GDDKiA.

Wiarygodność wykonawców: analitycy branży budowlanej zwracali uwagę na występowanie 
przypadków dopuszczania do realizacji inwestycji podmiotów, które samodzielnie nie posiadały 
niezbędnego doświadczenia ani odpowiedniego zaplecza technicznego. W połączeniu z faktem, 
że firmy udzielające tym podmiotom referencji nie zawsze wywiązywały się ze swoich zobowiązań 
wynikających ze złożonych oświadczeń i ostatecznie nie uczestniczyły w realizacji inwestycji, mogła 
być to kolejna przyczyna problemów niektórych wykonawców, którzy podpisali umowę z GDDKiA.

Zawieranie przez wykonawców umów z podwykonawcami na kwoty wyższe niż określone 
w umowie pomiędzy GDDKiA a wykonawcą: w wielu przypadkach kwoty roszczeń zgłaszanych 
do Inwestora przez podwykonawców w ramach procedury solidarnej odpowiedzialności określonej 
w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego były wyższe niż określone w umowie pomiędzy GDDKiA 
a wykonawcą. Był to kolejny czynnik wpływający na obniżenie marży wykonawców, którzy 
niejednokrotnie musieli dokonywać zakupów usług budowlanych powyżej kosztów określonych 
w kosztorysach ofertowych66.

Wzrost cen materiałów budowlanych: W okresie największego spiętrzenia prac wykonawcy robót 
drogowych doświadczyli wysokich wzrostów cen materiałów do budowy dróg. 

W latach 2010–2012 można było zaobserwować wzrost cen wszystkich podstawowych materiałów 
wykorzystywanych przy budowie dróg. Spektakularne wzrosty sięgające 14% w 2010 r. i ponad 26% 
w 2011 roku odnotowano w przypadku asfaltów, a także paliw które wzrosły odpowiednio 
o ponad 13% w 2010 r. i ponad 17% w 2011 r. Stosunkowo najmniejszy wzrost odnotowano 
na cenach cementu i kruszyw. Natomiast od 2013 r. zauważalny jest wyraźny spadek cen 
analizowanych materiałów budowlanych.

Według Raportu o sytuacji w drogownictwie67 prefabrykowana stal zbrojeniowa kosztowała 
pod koniec roku 2009 ok. 1 600 zł/t, a w 2012 r. 2 500 zł/t. Oznacza to tyle, że jeśli na 20 km odcinku 
autostrady zaplanowano wybudowanie kilkunastu obiektów inżynierskich i zużycie 20 000 ton 
stali, strata na tej jednej pozycji mogła wynieść 18 mln zł netto. Ceny asfaltu wzrosły przez 2 lata 

66 GDDKiA przekazała informację o 158 roszczeń podwykonawców zgłaszanych w trybie art. 6471 k.c. z powodu zawyżania 
kwoty w umowach z podwykonawcami.

67 Raport z lipca 2012 roku przygotowany przez zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego. 
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od 45% do 52% (cenniki Lotosu i Orlenu), a ceny paliwa, które stanowi około 30% kosztów robót 
ziemnych, wzrosły w okresie 1,5 roku ponad 40%. Wykonawcom niewątpliwie bardzo trudno 
było przewidzieć tak duży wzrost kosztów. Podział ryzyka inflacyjnego między zamawiającego, 
a wykonawcę jest stosowany w niektórych krajach i wielu modelach umów o dużej i potencjalnie 
zmiennej wartości.

Dane wynikające z rocznych Raportów o firmach drogowych firmy Arcata zawiera poniższe 
zestawienie:

Wykres nr 3 
Ceny wybranych materiałów budowlanych w latach 2009–2016

Źródło: Arcata Partners, w 2014 r. nie przeprowadzano badania.

Według Raportu „Ewolucja cen asfaltów w Polsce z 2012 r.”68 w którym autorzy dokonali 
analizy kształtowania się cen najpopularniejszych rodzajów asfaltów drogowych: zwykłych69 
i modyfikowanych70 w zależności od długości kontraktu wskazano, że największe wzrosty cen 
– wynoszące średnio 33,5% – zostały zanotowane dla kontraktów długich71, czyli takich, w których 
pomiędzy złożeniem oferty przetargowej, a głównymi zakupami asfaltu do ich realizacji upłynęło 
18 miesięcy72. Wyniki raportu wskazały, że wielkość zmiany ceny asfaltu jest w dużej mierze zmienną 
losową o bardzo nietypowym rozkładzie, która jest w praktyce (z uwagi na kształtujące ją czynniki) 
nie do przewidzenia. Analizie została poddana również wrażliwość rentowności firm na zmiany cen 

68 Arcata Partners „Ewolucja cen asfaltów w Polsce oraz wrażliwość firm budownictwa drogowo mostowego na ceny 
materiałów”, kwiecień 2012. Raport sporządzony dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w Warszawie.

69 Asfalt 35/50 oraz 50/70.

70 Asfalt 30B oraz 80B.

71 Najbardziej charakterystycznych dla dużych inwestycji drogowych prowadzonych przez GDDKiA.

72 Przy założeniu że najwcześniejszym możliwym dniem złożenia oferty był 1 stycznia 2009 r. zaś ostatnim 22 września 2010 r.
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materiałów ogółem oraz ceny samego asfaltu. Należy mieć na uwadze, że wrażliwość ta jest bardzo 
różna i wprost proporcjonalna do udziału kosztów materiałów w kosztach operacyjnych73 (inna 
w przypadku np. podmiotu budującego autostradę czy drogę ekspresową, a inna w przypadku 
producenta mas bitumicznych). W 2010 r. było 21% firm74 o ujemnej rentowności ze sprzedaży. 
Przeprowadzone symulacje wykazały, że w przypadku wzrostu cen materiałów75 o 7,5%, odsetek 
nierentownych przedsiębiorstw wzrastał do 50%. Natomiast w przypadku firm plasujących się 
w medianie branżowej, tj. ponoszących koszty materiałów na poziomie 40% kosztów operacyjnych 
i zysk ze sprzedaży 2,8%, przy zmianie cen materiałów o 7% zysk malał do zera. Przeprowadzono 
ponadto analizę wrażliwości rentowności firm drogowych na zmianę ceny samego asfaltu76, 
która wykazała, że dla 20% wzrostu cen asfaltów, liczba firm z ujemną rentownością wzrosłaby  
z 21% do 50%.

Na wzrost kosztów wykonawców niewątpliwie miało też wpływ, determinowane organizacją 
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, rozpoczęcie w 2010 r. 
większości inwestycji drogowych zamawianych przez GDDKiA, co bardzo znacząco zwiększyło 
popyt na specjalistyczne usługi podwykonawcze oraz te same materiały i kadry w krótkim czasie.

Ogólne wskaźniki wzrostów kosztów budowy dróg obiektów mostowych i wiaduktów 
drogowych: Według Raportu „Ceny i koszty w budownictwie w latach 2008–2013. Wskaźniki 
i prognozy” przygotowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 
PROMOCJA sp. z o.o. (wydawca cenników Sekocenbud) globalne ceny związane z budową dróg 
wzrosły na niższym poziomie niż ceny omawianych wcześniej wybranych materiałów. Jednakże mw 
porównaniu do przedstawionych wcześniej informacji dotyczących wysokości marż podmiotów 
działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i tak należy uznać je za wysokie.

Wykres nr 4 
Zmiany kosztów budowy dróg narastająco
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Oddziały w Rzeszowie i Warszawie  

63% zgłoszonych roszczeń 

Źródło: Ceny i koszty w budownictwie w latach 2008–2013. Wskaźniki i prognozy, Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjne IV kw. 2007 = 100.

73 Najbardziej typowe udziały poddane analizie w raporcie wyniosły 20%, 30%, 40%, 50% i 60% kosztów operacyjnych.

74 W całej populacji badanych firm – niezależnie od udziału kosztów operacyjnych.

75 Przy założeniu braku zmian w pozostałych pozycjach kosztowych oraz w przychodach.

76 Udział asfaltu w kosztach materiałów wahał się od 5 do nawet 70%.
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W porównaniu do IV kwartału roku 2007 największy wzrost według Zagregowanych Wskaźników 
Waloryzacyjnych odnotowano od 2008 r. do 2010 r. Większą dynamikę wzrostów odnotowano 
w zakresie kosztów budowy mostów i wiaduktów drogowych, które były na wyższym poziomie 
niż to miało miejsce w przypadku dróg. 

Wykres nr 4 
Zmiany kosztów budowy mostów i wiaduktów drogowych  
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63% zgłoszonych roszczeń 

Źródło: Ceny i koszty w budownictwie w latach 2008–2013. Wskaźniki i prognozy, IV kw.2007 = 100.

W szczególności od trzeciego kwartału 2011 r. rozpoczął się okres ponad dziesięcioprocentowych 
wzrostów, które spadły poniżej tej wartości dopiero w drugim kwartale 2013 r., a więc w momencie 
zmniejszenia wydatków publicznych na zadania drogowe.

Powyższe analizy pokazują skalę niepewności i problemów z jakimi musieli zmierzyć się wykonawcy 
robót budowlanych. W takiej sytuacji dużo zależało również od efektywności mechanizmów 
zarządzania u samych wykonawców budowlanych, z których część wyrażała opinię, że opłaca 
się składać niskie oferty, jeśli uszczelni się budowy, z których dotychczas duża część materiałów 
wyciekała. Przejawem takich działań było wprowadzanie własnych metod kontroli, np. montażu 
wag oraz skanerów dla ciężarówek przy wjazdach i wyjazdach czy awansowanie na kierownicze 
stanowiska osób z „samego dołu”, które mają świadomość, w jaki sposób „uciekają” pieniądze. Dzięki 
nowej organizacji prac jeden z wykonawców tylko na budowie A4 zaoszczędził ok. 50 mln zł77. 

Sposób stosowania procedur FIDIC: w sierpniu 2012 r.78 Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców79 krytycznie odniosło się do zmian wprowadzonych do wzorcowych warunków 
kontraktowych FIDIC przez GDDKiA. Na podstawie analizy prowadzonych przez GDDKiA 

77 „Plaga upadłości wśród wykonawców autostrad to wina GDDKiA”, Dziennik Gazeta Prawna z 10 maja 2013 r.

78 http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/sidir-gddkia-agresywnie-ingeruje-w-zapisy-fidic-27895.html

79 SIDiR od 1991 r. jest członkiem i jedynym w Polsce przedstawicielem FIDIC.
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postępowań80 SIDiR stwierdziło, że wprowadzone modyfikacje wykraczają poza ramy akceptowalne 
przez środowisko konsultantów zmian, uszczegółowień i uzupełnień warunków kontraktowych 
FIDIC. Zamawiającemu zarzucono, że w zapisach kontraktowych przerzuca część działań 
na wykonawcę, mimo, że w pewnym stopniu zależą one od zamawiającego. W ten sposób 
wykonawca odpowiada za coś, na co nie ma wpływu. W wielu zapisach wykazano, że zamawiający 
przerzuca ryzyka na wykonawcę, który nie jest w stanie ich oszacować ani skalkulować81. 

Podsumowanie

W ocenie NIK, wiele czynników ryzyka, które zmaterializowały się w trakcie realizacji kontraktów 
zawartych w  szczególności przed  2013 r., zostało rozpoznanych, a  prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia obniżone poprzez kolejne – przyjmowane od 2013 r. – nowelizacje Prawa Zamówień 
Publicznych, jak również kolejne modyfikacje klauzul w Szczególnych Warunkach Kontraktu.

Niemniej jednak, w celu uniknięcia kryzysu firm budowlanych w przyszłości, propozycje 
działań prewencyjnych w tym zakresie, poza wnioskami skierowanymi do ministra właściwego 
do spraw transportu i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, należy zaadresować 
do wykonawców inwestycji drogowych. W szczególności powinny one dotyczyć uwzględnienia 
w ofercie cenowej wszystkich czynników ryzyka mogących mieć wpływ na koszty realizacji 
kontrakty oraz unikanie wojny cenowej, która w ostatecznym rachunku prowadzi do redukcji marż 
zysku, realizacji kontraktów za cenę poniżej kosztów działalności. 

80 Dotyczące kontynuacji budowy autostrady A4 Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny oraz na kontynuację projektowania 
i przebudowy drogi S8 Powązkowska–Marki.

81 Część z nich dotyczyła między innymi ryzyk wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, których 
przewidzenie jest niemożliwe. Kolejne zastrzeżenie dotyczyły wprowadzonej zmiany pozwalającej zamawiającemu żądać 
dodatkowej dokumentacji, której kosztów oraz czasu przygotowania wykonawca nie może oszacować. Eksperci FIDIC 
stwierdzają, że wszystkie zmiany są błędami popełnionymi na etapie przygotowania przetargów i stwarzają największe 
zagrożenie dla poprawnej realizacji kontraktów.
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 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w kontraktach zawieranych przez GDDKiA 
na roboty budowlane pod kątem stosowania zapisów zabezpieczających interes  
Skarbu Państwa w zakresie roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego

Umowy na roboty budowlane realizowane w oparciu o warunki FIDIC

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dla zawieranych przez Oddziały kontraktów 
na realizację inwestycji ujętych w Programach Budowy Dróg Krajowych, które były koordynowane

przez Centralę GDDKiA82, wykorzystywała83 międzynarodowe „Warunki kontraktowe” „FIDIC” [zwane 
dalej również Ogólnymi Warunkami Kontraktu (OWK)], stanowiące „standardowy wzór kontraktu, 
opublikowany w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC”. 
W celu dostosowania dokumentacji projektów ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 
2008–201284 realizowanych w pierwszej perspektywie unijnej OWK do przepisów prawa polskiego, 
specyfiki danego kontraktu (np. w przypadkach gdy wykonawca był również odpowiedzialny 
za opracowanie dokumentacji projektowej) a także określenia pożądanego przez Inwestora 
podziału zadań i ryzyk:

 − Centrala GDDKiA w 2009 r. – dla realizowanych w oparciu o FIDIC umów na roboty inżynieryjno-
-budowlane projektowane przez zamawiającego (dla Projektowania i Budowy od 2013 r.) 
opracowywała dodatkowe klauzule specjalne – Szczególne Warunki Kontraktu (SWK);

 − Oddziały – do 2013 r. dla realizowanych w oparciu o FIDIC umów w zakresie Projektowania 
i Budowy – opracowywały dodatkowe, zatwierdzane każdorazowo przez Centralę, klauzule 
specjalne – Szczególne Warunki Kontraktu (SWK). 

Pierwotne zapisy FICIC w subklauzuli „4.4 Podwykonawcy” OWK zapisy dotyczące podwykonawców 
stanowiące m.in., że wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy tak jak za swoje uchybienia oraz postanowienia, że: 

 − nie będzie się wymagało od wykonawcy uzyskania zgody na dostawców materiałów, 
ani na podzlecenie, dla którego podwykonawca jest wymieniony w kontrakcie;

82 W odniesieniu do zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych przewidzianych do współfinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w dniu 25 listopada 2009 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził 
„Podręcznik beneficjenta projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA” (Edycja I)”. Podręcznik 
określał między innymi procedurę koordynacji postępowań o udzielenie zamówień dla zadań inwestycyjnych zawartych 
w Programie Budowy Dróg Krajowych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. W ramach 
koordynacji Oddziały przekazywały do weryfikacji i akceptacji Centrali GDDKiA projekty Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). W skład SIWZ wchodził Tom II zawierający między innymi Szczególne Warunki Kontraktu (SWK). 
Do listopada 2013 r. Oddział we własnym zakresie opracowywał SWK. Zapisy SWK były następnie sprawdzane i ewentualnie 
korygowane przez Centralę GDDKiA. Po weryfikacji Centrala GDDKiA przekazywała Oddziałowi dokumenty uzgodnione 
pod względem formalno-prawnym.

83 W okresie objętym kontrolą GDDKiA stosowała zarówno „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez zamawiającego”, czyli (tzw. Czerwona książka) –  jest  to umowa o wykonanie 
robót budowlanych na  podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez  inwestora (zamawiającego), 
jak również „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
oraz robót budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (tzw. Żółta książka) – czyli kontrakt, przy którym to wykonawca 
projektuje w uzgodnieniu z zamawiającym i wykonuje roboty budowlane. W latach 2008–2013 GDDKiA realizowała 
w systemie „Projektuj i Buduj” (Żółta książka) jedynie 21 odcinków dróg spośród 181 realizowanych w tych latach, co oznacza, 
że inwestycje realizowane w tym systemie stanowiły niecałe 12% wszystkich inwestycji realizowanych w latach 2008–2013. 
Pozostałe realizowano w systemie tradycyjnym czyli zlecania wykonania robót na podstawie projektu dostarczonego 
przez Inwestora (Czerwona książka). W kolejnej perspektywie szerzej stosowano „żółtą książkę” FIDIC.

84 Stanowiący załącznik do uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r., zastąpiony następnie Programem Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2011–2015 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
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 − dla innych proponowanych podwykonawców będzie wymagana uprzednia zgoda Inżyniera;

 − wykonawca powiadomi Inżyniera z Wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni o zamierzonej dacie 
rozpoczęcia pracy przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy;

 − a także zapisy dotyczące postanowień dokonywanych podzleceń,

od 16 września 2009 r.85 przy pomocy SWK zostały przez Centralę GDDKiA uzupełnione o zapisy 
regulujące kwestie odpowiedzialności inwestora na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego, 
stanowiące, że:

 − wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie wykonawcy bez zgody 
zamawiającego;

 − wykonawca, nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy 
do wykonania Robót, przedłoży zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt 
umowy z podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję 
w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. W przypadku gdy zamawiający w terminie 14 dni 
od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody 
zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub jeżeli zamawiający nie zgłosi sprzeciwu 
lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, wykonawca przed skierowaniem 
podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży zamawiającemu zawartą umowę;

 − w przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji Robót podwykonawcy, wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą zatwierdzonym przez zamawiającego, 
wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
a  podwykonawca zwróci się z  żądaniem zapłaty tego  wynagrodzenia bezpośrednio 
przez zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność 
takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór fakturowanych robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana 
w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między wykonawcą a podwykonawcą;

 − zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy według zasady 
solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 k.c., będzie miał prawo potrącić kwotę 
równą tej należności z wierzytelności wykonawcy względem zamawiającego, zgodnie z zapisami 
Subklauzuli 2.5 [Roszczenia zamawiającego];

 − ponadto na końcu Subklauzuli dodano zapisy, że warunki umowy z podwykonawcą nie mogą być 
gorsze od Warunków Kontraktu zawartego pomiędzy GDDKiA a wykonawcą a także określono, 
że Umowa z podwykonawcą:

 � będzie zawierać następujące postanowienia:
a) w przypadku zwiększenia wartości umowy powyżej 10% wykonawca poinformuje 

o tym zamawiającego na piśmie;

85 Wykorzystywany był przez Oddziały GDDKiA podczas prac związanych z przygotowaniem SIWZ, przy czym dokumenty 
dla konkretnych zadań podlegały modyfikacjom z uwagi na specyfikę tych zadań, a także wraz z nabywaniem doświadczeń. 
Nie istniał obowiązek opiniowania tego zgodności tego wzoru z zawieranymi umowami.
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b) w przypadku nie zapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane 
przez podwykonawcę roboty, zamawiający zapłaci podwykonawcy żądaną kwotę 
wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych 
przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez Inżyniera, przy cenach jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym część oferty;

c) prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy będzie oparte na zamkniętym katalogu 
zdarzeń, które uprawniają go do odstąpienia;

 � nie będzie zawierała zapisów:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę przejściowego świadectwa płatności 

od wykonawcy, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

b) warunkujących podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez wykonawcę, 
od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz wykonawcy przez zamawiającego.

Określono również, że wraz z projektem umowy wykonawca przedłoży odpisy podwykonawcy z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, 
wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy”.

W ocenie NIK zamieszczony przez GDDKiA w powyższym – obowiązującym do 12 listopada 
2013 r. – wzorze umowy na roboty budowlane z 16 września 2009 r., Subklauzuli 4.4. pkt „e” zapis 
o treści: „wykonawca nie później niż 28 dnia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy 
do wykonywania Robót, przedłoży zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy 
z podwykonawcą” był niezgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 6471 § 2 k.c. 
w zw. z art. 6471 § 6 k.c. Zmiana warunków umów określonych w art. 6471 § 2 k.c. – również w sposób 
przyjęty w  Subklauzuli 4.4 pkt „e”, poprzez  wprowadzenie możliwości przedstawienia 
przez wykonawcę do akceptacji zamawiającego jedynie projektu umowy z podwykonawcą 
oraz poprzez ograniczenie terminu przedstawienia projektu umowy – powoduje ich nieważność 
z mocy prawa. Fakt naruszenia powołanych przepisów Kodeksu cywilnego poprzez wyznaczanie 
terminu przedstawienia inwestorowi przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą 
jest potwierdzany w orzecznictwie86. 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, GDDKiA dokonywała zasadnych, ale jednocześnie 
spóźnionych modyfikacji ww. wzorów OWK. Były one wymuszone albo koniecznością 
dostosowania do zmian wynikających z nowelizacji przepisów Prawa Zamówień Publicznych 
albo reakcją na sytuację rynkową, kiedy okazało się że wykonawcy dużych kontraktów 
drogowych mają problemy finansowe, a zapisy umów nie przewidywały mechanizmów 
monitorowania płatności na rzecz podwykonawców. W wyniku wspólnej inicjatywy GDDKiA 
oraz środowiska inżynierów i wykonawców, od końca 2012 r. rozpoczęto prace, których głównym 
zadaniem było zidentyfikowanie rodzajów ryzyka, jakie wystąpiły w poprzedniej perspektywie 
finansowej oraz wprowadzenie postanowień umownych, które minimalizowałyby ich wystąpienie 

86 W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r. (sygn. akt VI ACa 30/16) Sąd stwierdził 
m.in., że : „(...) art. 6471 § 2 k.c. nie wskazuje terminu końcowego do jakiego momentu podwykonawca może być zgłoszony. 
W orzecznictwie wskazuje się, iż powiadomienie inwestora o podwykonawcy może nastąpić w różnym czasie, nie tylko 
przed rozpoczęciem prac, lecz również do czasu ich zakończenia, a nawet później (Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku 
z 25 czerwca 2015 r. I ACa 553/15 oraz w wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r. I ACa 197/15). W ocenie Sądu Apelacyjnego 
– podwykonawca może być zgłoszony do czasu zakończenia wykonywania robót budowlanych. Skoro przepis nie wskazuje 
wyraźnie końcowego terminu, a zgodnie z § 5 tego przepisu odmienne postanowienia umów są nieważne, to strony nie mogły 
narzucić mniej korzystnego dla podwykonawcy terminu, bowiem istotą tego przepisu jest ochrona podwykonawcy. (...)”.
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w przyszłości. Skutkiem tego było m.in. wypracowanie wzorcowych warunków umownych 
dla postępowań przetargowych wszczynanych w ramach nowej pespektywy 2014–2020. 
W przekazanych do Oddziałów GDDKiA nowego wzorca87 SWK (opracowanego dla kontraktów 
„Projektuj i Buduj” ale stosowanego również z modyfikacjami do kontraktów „Buduj”), w zakresie 
przedmiotu kontroli wprowadzono zmiany, które polegały m.in. na:

1. określeniu we wzorze z dnia 12 listopada 2013 r.88 zapisów modyfikujących treść subklauzul 
4.4 „Podwykonawcy” i 14.3 „Wnioski o przejściowe świadectwo płatności” OWK. W subklauzuli 
4.4 rozszerzono krąg podmiotów, o dostawców i usługodawców, a w subklauzuli 14.3 dokonano 
zmiany (w porównaniu do wzorca z 2009 r.) katalogu zapisów jakie nie mogą znaleźć się 
w umowach z podwykonawcami89, oraz zapisu zobowiązującego wykonawcę do złożenia, 
wraz z wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności, oświadczenia o dokonaniu wszelkich 
wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców. Zmieniono 
również subklauzulę 8.7 – poprzez dodanie do zamieszczonego tam katalogu kar umownych, 
kar związanych z nieprzedkładaniem do akceptacji umów z podwykonawcami oraz subklauzulę 
15.2 – poprzez dodanie do katalogu przyczyn odstąpienia od umowy przez zamawiającego, 
podzlecania robót bez akceptacji zamawiającego. Jak ważnym problemem było zjawisko 
niezgłaszania podwykonawców świadczy fakt, że z tytułu art. 6471 Kodeksu Cywilnego do GDDKiA 
roszczenia złożyło 362 niezgłoszonych podwykonawców na łączną kwotę ponad 234 mln złotych. 
Ponadto wcześniejsze wprowadzenie w umowie do katalogu przyczyn możliwości odstąpienia 
od umowy przez zamawiającego zlecania robót objętych zamówieniem podwykonawcom 
przez generalnego wykonawcę, bez uzyskania akceptacji GDDKiA, dawałoby inwestorowi 
dodatkowe narzędzie dyscyplinujące wykonawców, jednocześnie nie przymuszając do wykonania 
sankcji, bez przeanalizowania związanego z nią ewentualnego ryzyka; 

2. Dodaniu w aktualizacji wzoru z dnia 12 listopada 2013 r., przekazanej Oddziałom GDDKiA w dniu 
12 lutego 2014 r., zapisów zmieniających subklauzulę 14.3 poprzez zamieszczenie wymogu 
dołączenia dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem 
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT do drugiego i następnych Rozliczeń wykonawcy. 
Ponadto, w subklauzuli 4.4 dodano nowe zapisy w katalogu minimalnych wymogów umów 
zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami;

87 Zastępującej wzorzec z 2009 r.

88 Opracowany w  związku z  wejściem w  życie Nowej perspektywy programowo-finansowej UE na  lata 2014–2020. 
Wprowadzono obowiązek opiniowania przez Departament Realizacji Inwestycji zgodności zawieranych umów z wzorem. 
Wraz z wprowadzeniem wzoru, w dniu 12 listopada 2013 r. poinformowano Oddziały, że SWK do umów typu „Projektuj 
i buduj” mogą być, ze względu na powtarzalność znacznej część postanowień umownych, podstawą do przygotowania 
umów realizowanych w systemu „Buduj”.

89 (a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru 
wykonanych przez  podwykonawcę robót, od  wystawienia przez  Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub od dokonania przez zamawiającego na rzecz wykonawcy 
płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę;  
(b) warunkujących podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia 
Wykonania na rzecz wykonawcy przez zamawiającego.
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3. Dodaniu w aktualizacji wzoru z dnia 12 listopada 2013 r., przekazanej Oddziałom GDDKiA w dniu 
16 listopada 2016 r,. zapisów zmieniających subklauzulę 4.4. poprzez zamieszczenie postanowień 
umownych jakie nie mogą znaleźć się w umowach zawieranych z podwykonawcami90, oraz rozdziału 
dot. bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców przez inwestora; 

Centrala GDDKiA siedmiokrotnie aktualizowała wzór z dnia 12 listopada 2013 r., przekazując 
je Oddziałom GDDKiA odpowiednio w dniach: 28 marca 2014 r., 25 czerwca 2014 r., 30 października 
2014 r., 25 maja 2015 r., 21 stycznia 2016 r., 18 lutego 2016 r., 7 września 2016 r. Wymienione 
aktualizacje nie wprowadzały jednak modyfikacji subklauzul istotnych z punktu widzenia 
zabezpieczenia interesów Skarbu państwa. 

Zawierane przez Oddziały umowy realizowane w oparciu o warunki FIDIC były, co do zasady, 
zgodne z wzorcami przesyłanymi przez Centralę GDDKiA i zawierały określone w nich zapisy 
służące zabezpieczeniu interes Skarbu Państwa, doprecyzowywane w miarę wydawania kolejnych 
wzorców. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w okresie największego nasilenia zarówno 
procesu podpisywania kontraktów jak i realizacji robót budowlanych, tj. w latach 2009–2012 
umowy w większości nie zawierały zapisów zapewniających należyte zabezpieczenie interesy 
Skarbu Państwa. Co prawda, w umowach zawarto zapisy: 

90 (c) określających karę umowną za  nieterminowe wykonanie zobowiązania przez  podwykonawcę lub  dalszego 
podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę;  
(d) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego 
wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną 
formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych;  
(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  
(f) przewidujących, iż wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy podwykonawczej będą rozstrzygane 
przez sąd polubowny;  
(g) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy podwykonawczej będzie sąd z siedzibą 
poza Rzeczpospolitą Polską;  
(h) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uprawnienia do dochodzenia roszczeń 
od analogicznego uprawnienia przysługującego wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi okolicznościami;  
(i) zobowiązujących podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i odpowiedzialności, jakie 
obciążają wykonawcę zgodnie z Kontraktem;  
(j) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka się 
względem wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczeń dotyczących Placu Budowy;  
(k) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedłużenia terminu realizacji Umowy 
podwykonawczej od przedłużenia przez zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót;  
(l) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powiadomienia o roszczeniu;  
(m) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość dochodzenia 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego;  
(n) uprawniających wykonawcę, podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę do  dokonania potrącenia swoich 
niewymagalnych wierzytelności;  
(o) na mocy których podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka się roszczeń od wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub  
(p) rozszerzających odpowiedzialność podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody 
powstałe na budowie, za działania lub zaniechania wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających 
odpowiedzialność podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy za  szkody na  obiektach budowlanych powstałe 
po zakończeniu robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  
(q) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;  
(r) ustalających kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości wyższej niż wysokość 
tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;  
(s) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 
(t) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w związku z naruszeniem 
jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – przewiduje się kary 
umowne w określonej procentowo oznaczonej wysokości.
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 − zobowiązujące wykonawcę przed  planowanym skierowaniem do  wykonania robót 
podwykonawcy do przedłożenia umowy z podwykonawcą na realizację powierzanego 
mu do wykonania zakresu robót;

 − umożliwiające Inwestorowi wyrażenia odmowy akceptacji umowy z podwykonawcą, jeżeli 
wynagrodzenie podwykonawcy zostało obliczone z zastosowaniem cen jednostkowych 
przekraczających ceny jednostkowe określone w kontrakcie;

 − mechanizmu postępowania w przypadku zgłoszenia przez podwykonawców braku płatności 
ze strony wykonawców;

to jednocześnie nie zawierały postanowień dotyczących uprawnienia GDDKiA do monitorowania 
procesu zgłaszania podwykonawców (i dalszych podwykonawców), prawidłowości rozliczeń 
finansowych wykonawców z podwykonawcami, a także określających sankcje za niewywiązywanie 
się wykonawców z tych obowiązków. W związku z tym, uzyskanie przez GDDKiA informacji 
o niewywiązaniu się wykonawców z płatności wobec podwykonawców zależało w dużej mierze 
od czasu, w którym ci drudzy podejmowali decyzję o skierowaniu swoich roszczeń do GDDKiA. 
Mając (przynajmniej od kwietnia 2008 r.91) świadomość ryzyka konieczności dokonywania 
płatności na rzecz zarówno podmiotów zaakceptowanych w sposób określony w Kodeksie 
Cywilnym jak i w sposób dorozumiany (wg. uchwały Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2008 roku, 
do zgody wymaganej przez art. 6471 § 2 i 3 k.c. nie stosuje się art. 63 § 292 k.c. – zgoda ta może 
być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny (art. 6093 k.c.); 
niezależnie od tego zgodę uważa się za wyrażoną w razie ziszczenia się przesłanek określonych 
w art. 6471 § 2 zdanie drugie94 k.c.) opracowywane przez Centralę GDDKiA wzory kontraktów, 
jak również podpisywane na ich podstawie umowy, powinny zawierać zapisy pozwalające na szybkie 
i prawidłowe określenie podmiotów, którym wykonawcy podzlecili wykonanie robót budowlanych. 
W kontekście powyżej przedstawionych ustaleń NIK negatywnie ocenia fakt, że w związku 
przedmiotową uchwałą Sądu Najwyższego, w dniu 2 października 2008 r. Z-ca Dyrektora 
Departamentu Realizacji Inwestycji GDDKiA, informując Oddziały „w związku z częstymi 
przypadkami przedkładania przez podwykonawców Robót wezwań do zapłaty, związanych 
z solidarną odpowiedzialnością zamawiającego za zobowiązania Generalnego wykonawcy, 
z uwagi na budzące wątpliwości zapisy art. 6471 oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w ww. 
zakresie”, zamiast podjąć czynności mające na celu opracowanie jednolitych dla całej GDDKiA 
mechanizmów kontrolnych i dokonanie stosownych zmian w akceptowanych przez Centralę 
GDDKiA Szczególnych Warunkach Kontraktu, jedynie prosił o „dopilnowanie aby podwykonawcy 
wykonujący roboty działali w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego i Generalnego 
wykonawcę (w przypadku dalszych podwykonawców) umowy”. Nieumieszczenie, w tamtym 
okresie, w zawieranych przez GDDKiA umowach mechanizmów wymuszających prowadzenie 

91 W związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2008 r. w dniu 2 października 2008 r.

92 Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej 
powinno być złożone w tej samej formie.

93 Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona 
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie 
tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

94 Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
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monitoringu rzetelności regulowania zobowiązań wykonawców na rzecz podwykonawców, 
w ocenie NIK, mógł dla niektórych podmiotów stanowić zachętę dla nieuczciwych działań. 
W wyjaśnieniach GDDKiA wskazała m.in.:, że przez kilka miesięcy wykonywania prac na rzecz danego 
zadania, płatności ze strony generalnego wykonawcy na rzecz danego podwykonawcy były realizowane, 
a po tym okresie następował okres od jednego do kilku miesięcy, gdy podwykonawca nie otrzymywał 
zapłaty. W następnych miesiącach realizacji zadania płatności były częściowo realizowane, co sprawiało, 
że większość podwykonawców nie decydowała się na kontakt z zamawiającym celem poinformowania 
go o problemie, myśląc, że pod koniec realizacji zadania zaległości wykonawcy zostaną uregulowane. 
Ostatecznie podwykonawcy kontaktowali się z zamawiającym w momencie, gdy wykonawca całkowicie 
„przestawał płacić”,a niewypłacone należności dotyczyły już długiego okresu realizacji prac i opiewały 
na kwoty, których nieotrzymanie oznaczało dla podwykonawcy upadłość, a niekiedy i odpowiedzialność 
z majątku osobistego. Opisany powyżej scenariusz narastania problemów może świadczyć o tym, 
że  niejednokrotnie sytuacja ta  mogła wynikać z  przemyślanego, nieuczciwego postępowania 
wykonawców w stosunku do podmiotów, z którymi zawarli umowę podwykonawczą. Jednocześnie 
w takim przypadku istniało niebezpieczeństwo, że zamawiający dokonał już na rzecz wykonawcy części 
płatności na poczet tych robót, za które teraz – z tytułu solidarnej odpowiedzialności – zobowiązany był 
zapłacić podwykonawcy. W takiej sytuacji (klasycznej podwójnej płatności) powstawała konieczność 
egzekwowania od generalnego wykonawcy roszczeń regresowych, co było długotrwałe i nie zawsze 
możliwe (np. w razie upadłości generalnego wykonawcy). 

Według przekazanych przez GDDKiA informacji, występowały przypadki w których podwykonawcy 
– działając de facto na swoją niekorzyść – „ukrywali” swoją obecność poprzez działanie w strojach 
i na sprzęcie wykonawcy lub zawieranie umów na usługi, a nie roboty budowlane. Należy mieć 
na uwadze, że żadne mechanizmy nie zredukują do zera prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 
dotyczącego niepełnej wiedzy Inwestora dotyczącej spłaty wszystkich należności podwykonawców, 
jednakże wprowadzone nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych zapisy, o których mowa w dalszej 
części niniejszej informacji, w ocenie NIK pozwalają obniżyć jego poziom. Ustalenia kontroli 
wskazują, że Oddziały GDDKiA z (różnym co do czasu) wyprzedzeniem uwzględniały w umowach 
zapisy, które były wprowadzane przez Centralę kolejnymi modyfikacjami SWK, np.:

 y w Oddziale w Krakowie w warunkach kontraktowych (np. kontynuację budowy autostrady A4 w 2011 r.) w związku 
z negatywnymi doświadczeniami z wykonawcami w szczególności w zakresie zgłaszania podwykonawców i powszechną 
praktyką przedstawiania projektów umów nie zawierających istotnych95 postanowień umowy podwykonawczej, 
w tym wynagrodzenia, a następnie zgłaszaniu roszczeń przez podwykonawców na kwoty wyższe niż odpowiadające 
wycenie z oferty wykonawcy w Subklauzuli 4.4 dodatkowo wprowadzono wymóg aby przedstawiany przez wykonawcę 
projekt umowy podwykonawczej zawierał wszystkie istotne postanowienia, w tym również kwotę wynagrodzenia 
przysługującemu podwykonawcy, jak również aby zawarta już umowa, przedstawiana zamawiającemu, zawierała 
istotne postanowienia, była kompletnie oznaczona i zawierała załączniki. Ponadto Oddział GDDKiA zapewnił 
sobie prawo odmowy akceptacji przedmiotowej umowy w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy zostało 
obliczone z zastosowaniem cen przekraczających ceny jednostkowe określone w umowie z wykonawcą. Wprowadzono 
także zapis, który stanowił, że skierowanie do realizacji robót podwykonawcy, z którym wykonawca zawarł umowę 
na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez zamawiającego będzie traktowane na równi z niezgłoszeniem 
podwykonawcy. Ponadto stwierdzono, że już od połowy 2012 r. wykonawcy składali oświadczenia o nieposiadaniu 
zaległych wymagalnych płatności wobec zaakceptowanych podwykonawców; 

 y w Oddziale w Warszawie stwierdzono, że w SWK, akceptowanych przez Centralę w lipcu 2012 r., znalazły 
się zapisy odnoszące się do dostawców i usługodawców m.in. stanowiące, że: wykonawca jest zobowiązany 
do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, 

95 Ze względu na powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa.
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z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu; nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 
wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia zamawiającego 
do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania Umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 
podwykonawców, dostawców lub usługodawców; zobowiązujące wykonawcę do zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu 
wszystkich dostawców i usługodawców (zawierającego nazwę dostawcy lub usługodawcy, kopię zawartej umowy, 
zakres rzeczowy i wartość świadczeń) oraz comiesięcznej aktualizacji wykazu tych podmiotów; uprawnień GDDKiA 
do wstrzymania (w całości lub w części) płatności na rzecz wykonawcy dokonania spłaty należności wykonawcy 
wobec dostawcy lub usługodawcy z wierzytelności wykonawcy względem zamawiającego lub dokonać spłaty 
należności wykonawcy wobec dostawcy lub usługodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania 
w przypadku nieprzedstawienia dowodów, że należne im sumy zostały zapłacone, albo że zobowiązanie do zapłaty 
wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę);

 y w umowach zawieranych w 2011 r. w Oddziale GDDKiA w Olsztynie96, umieszczono klauzule uprawniające 
do naliczania kar umownych w przypadku wykonywania prac przez podmiot inny niż zatwierdzony zgodnie 
z określoną w umowie procedurą „podwykonawca”, ma także zobowiązujących wykonawcę do przekazywania 
poświadczeń wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawców 
w przypadku powierzenia im części robót. Należy zwrócić uwagę, że tego typu zapisy we wzorcach przekazywanych 
przez Centralę GDDKiA znalazły się dopiero we wzorze z dnia 12 listopada 2013 r.

W ocenie NIK wskazane powyżej pozytywne przykłady pokazują, że zapisy pozwalające na lepsze 
zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa, w kontekście skutków realizacji przepisów Kodeksu 
Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności, mogły zostać umieszczone w umowach dotyczących 
wszystkich zadań wskazanych w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Chociaż 
obowiązujące wówczas przepisy nie nakazywały umieszczania tego typu klauzul mw umowach, 
jednakże w ocenie NIK świadomość istnienia ryzyka, związanego z ewentualnym brakiem 
regulowania płatności przez wykonawców na rzecz podwykonawców, powinna skutkować 
(na co pozwalała zasada swobody zawierania umów) umieszczeniem dodatkowych zabezpieczeń, 
mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z uruchomienia procedury solidarnej 
odpowiedzialności. Na ryzyko związane z niewystarczającym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa  
w umowach z wykonawcami robót budowlanych, w przypadku niewywiązywania się wykonawców 
ze zobowiązań płatniczych wobec podwykonawców, NIK zwracała również uwagę w informacji z kontroli 
„Wykonywanie przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych”97.

Uwzględnianie w umowach zmian związanych z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych

Szczególnie istotne, z punktu widzenia tematu kontroli, zmiany Prawa Zamówień Publicznych 
zostały wprowadzone (od 24 grudnia 2013 r.) ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych, polegające m.in. na dodaniu art. 143a–143d, które miały na celu 
przede wszystkim:

1) wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych; 

2) wzmocnienie ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji 
zamówień publicznych, w szczególności zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego 
im wynagrodzenia; 

96 Niepodlegających koordynacji przez Centralę GDDKiA.

97 W  informacji z  przedmiotowej kontroli stwierdzono m.in.: „Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w  tych  umowach 
nie było dostateczne: w umowach z wykonawcami robót budowlanych nie stosowano żadnych zapisów zabezpieczających interesy 
Skarbu Państwa w przypadku niewywiązywania się wykonawców ze zobowiązań płatniczych wobec podwykonawców. Tylko Oddział 
w Warszawie, w jednej umowie zawartej 12 sierpnia 2009 r., uzależnił dokonywanie płatności za faktury wystawiane przez wykonawcę 
od załączenia przy tych fakturach oświadczeń wszystkich podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za roboty 
odebrane w poprzednim miesiącu rozliczeniowym. W późniejszych umowach Oddział w Warszawie nie stosował już tego zapisu. 
W ocenie NIK, wprowadzenie zapisów warunkujących zapłatę poszczególnych faktur wykonawcy od braku zaległości wobec 
podwykonawców obniżyłoby poziom ryzyka Skarbu Państwa związanego z niewłaściwą realizacją kontraktu”.
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3) ograniczenie ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca 
– dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych. 

Kontrolą w oddziałach GDDKiA objęto umowy, które nie podlegały – zgodnie z postanowieniami 
art. 2 ustawy nowelizującej – wyłączeniu ze stosowania jej przepisów, tj.:

a. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych, a niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy nowelizującej; 

b. umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia ustawy nowelizującej;
c. umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, 

w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia 
w życie tej ustawy98.

W odniesieniu do umów do których miały zastosowanie znowelizowane przepisy ustawy 
pzp stwierdzono, że Oddziały GDDKiA, poza nielicznymi wyjątkami, prawidłowo włączyły 
je do zawieranych kontraktów poprzez m.in.: zapisy uzależniające wypłatę wynagrodzenia 
lub kolejnej zaliczki na rzecz wykonawcy od przedłożenia przez niego dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; zobowiązujące 
wykonawcę do przedkładania projektu umowy z podwykonawcą i uprawniające GDDKiA 
do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy; zapisy przewidujące możliwość dokonania 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez GDDKiA umowę o podwykonawstwo na roboty 
budowlane lub dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, jak i upoważaniające GDDKiA 
do potrącenia wypłaconych kwot z wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku dokonania 
przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; zapisy 
nakładające na wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przekazania 
GDDKiA przez wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo; określajace na rzecz GDDKiA terminy do zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu 
do projektu umowy o podwykonawstwo, a także zapisy przewidujące karę umowną dla wykonawcy 
za:

a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom;

b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

Jednocześnie, w toku kontroli stwierdzono, że w trzech99 spośród siedmiu analizowanych umów 
zawartych przez Oddział GDDKiA w Krakowie nie wskazano postanowień przewidujących 
uzależnienie wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
lub udzielenia kolejnej zaliczki od przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w art. 143a ust. 1 PZP i art. 143a ust. 2 PZP. W tych samych umowach nie przewidziano kary umownej 
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. W przypadku Oddziału 
GDDKiA w Warszawie stwierdzono, m.in, że:

98 Do tych umów miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją.

99 Umowa nr I/87/ZI/I-4/2014 14.06.2014 r., z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA, Umowa nr I/32/
ZI/I-4/2014 z 10.03.2014 r. z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe „Godrom” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o. oraz Umowa nr I/130/ZI/I- 4/2014 
z 22.07.2014 r. z Konsorcjum: Strabag sp. z o.o. oraz Heilit + Woerner sp. z o.o.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

35

 − w  jednej umowie brak było postanowień dotyczących zasad zapłaty wynagrodzenia 
wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
co było niezgodne z art. 143d ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

 − cztery umowy100, zawarte po 24 grudnia 2013 r. nie zawierały zapisów określających wysokość 
kar umownych z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
do czego zobowiązywał art. 143 d ust. 1 pkt7 lit. d ustawy Pzp.

Zapisy umów z Inżynierem kontraktu 

W latach 2009–2016 w GDDKiA obowiązywał wzór umów na zarządzanie projektem. Pierwsza wersja 
wzoru została przesłana przez Centralę Oddziałom GDDKiA 14 sierpnia 2009 r., kiedy to przekazano 
zatwierdzone przez Biuro Prawne uaktualnione wersje wzorcowych dokumentów przetargowych 
dla postępowań przetargowych na roboty budowlane, w których jednym z elementów był  
„Tom II SIWZ”, tj. „Istotne dla stron postanowienia umowy”101. W ocenie NIK, choć w trakcie realizacji 
kolejnych kontraktów i nabywania doświadczeń stopniowo wprowadzano do umów zapisy mające 
na celu wzmocnienie kontroli nad działalnością wykonawców i podwykonawców, to w okresie 
realizowania największych wydatków na inwestycje i w którym wystąpiło zjawisko nieregulowania 
płatności przez wykonawców zawierały one istotne braki, m.in.:

1. Dopiero 7 października 2013 r. został przekazany do Oddziałów GDDKiA kolejny wzór umowy, 
w którym zawarto m.in. zapis, zobowiązujący Konsultanta w trakcie bieżącego nadzorowania 
realizacji robót do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację podwykonawcy, 
który te roboty wykonał. 

2. Dopiero od 30 kwietnia 2014 r. wprowadzono obowiązek prowadzenia przez Konsultanta rejestru 
podwykonawców (do których od tego dnia zaliczano również dostawców i usługodawców) 
oraz obowiązek wskazywania Kierownikowi Kontraktu każdego niezgłoszonego podwykonawcy 
wykonującego prace na terenie budowy.

W umowach o pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów 
nie zawarto zapisów zobowiązujących do dokonywania kontroli uregulowania przez wykonawców 
zobowiązań wobec podwykonawców. W ocenie NIK umieszczenie przez GDDKiA takich 
zapisów w podpisywanych przez Oddziały GDDKiA kontraktach znacząco obniżyłoby ryzyko 
związane z koniecznością uruchomienia solidarnej odpowiedzialności określonej w art. 6471 

§ 5 k.c., w szczególności biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone przez pełniącego obowiązki 
Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi. Stwierdził on, m.in. że: Inżynier Kontraktu pełnił funkcję 
zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Warunkach Szczególnych Kontraktu dotyczących poszczególnych 
inwestycji i nie miał uprawnień do kontrolowania rozliczeń wykonawcy z podwykonawcami. W zakresie 
monitorowania terminowości regulowania należności podwykonawców przez wykonawców 
– powyższe płatności były dokonywane na podstawie stosunku zobowiązaniowego łączącego 
podwykonawcę z wykonawcą, którego źródłem były zawarte umowy podwykonawcze. Mając 
na uwadze fakt, iż ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ani Inżynier 
Kontraktu nie były stronami powyższego stosunku zobowiązaniowego, nie mieli oni podstaw do żądania 

100 Nr 79/2014, 83/2014, 141/2014 i 131/2014.

101 Wzory te były wykorzystywane przez Oddziały podczas prac związanych z przygotowywaniem SIWZ, przy czym dokumenty 
dla konkretnych zadań podlegały modyfikacjom z uwagi na specyfikę tych zadań, a także wraz z nabywaniem kolejnych 
doświadczeń.
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od wykonawcy czy też podwykonawcy przedstawiania rozliczeń zawartej umowy podwykonawczej. 
Inwestor nie jest natomiast uprawniony do ingerowania w warunki umowy podwykonawczej 
jak i do sprawdzania jej rozliczenia, gdyż nie jest stroną umowy. 

W ocenie NIK tego rodzaju podejście do kwestii związanych z monitoringu płatności na rzecz 
podwykonawców utrudniały skuteczne prowadzenie kontroli regulowania przez wykonawców 
zobowiązań wobec podwykonawców. Wprowadzone zmiany we wzorach umów dokonane 
przez Centralę GDDKiA, a także zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w 2013 r., 
wprowadziły stosowne regulacje w tym zakresie. 

NIK zwraca uwagę, na dobre praktyki związane z podejmowaniem prób monitorowania 
płatności na rzecz podwykonawców. Pomimo braku zapisów dot. monitoringu płatności 
na rzecz podwykonawców w umowach zawieranych przez Inwestora zarówno z wykonawcami 
jak i Inżynierem Kontraktu, stwierdzono, że Oddział w Krakowie – poza jednym przypadkiem102 
– prowadził monitoring regulowania przez wykonawców płatności na rzecz zaakceptowanych 
podwykonawców. Wykonawcy, bądź zatwierdzeni podwykonawcy składali zamawiającemu 
(bezpośrednio albo poprzez Inżyniera Kontraktu) oświadczenia potwierdzające niezaleganie 
z płatnościami przez wykonawców wobec podwykonawców. Dopiero po otrzymaniu takich 
oświadczeń Oddział GDDKiA w Krakowie dokonywał ostatniej płatności na rzecz wykonawców.

102 Dot. zadania Przebudowa skrzyżowania DK4 z  drogą powiatową Wola Dębińska–Sterkowiec wm. Wola Dębińska  
w ok. km 490+600 wraz zatokami autobusowymi i budową ciągów pieszych na odcinku ok. km 490+450 do ok. km 491+550.
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3.2.2. Rozpatrywanie roszczeń składanych przez podwykonawców i przedsiębiorców 
wykonujących prace z tytułu realizacji zamówień publicznych udzielanych przez GDDKiA 
i prawidłowość rozstrzygania przedmiotowych roszczeń przez GDDKiA. Realizacja wypłat 
na rzecz podwykonawców i przedsiębiorców wykonujących prace na rzecz realizacji 
zamówień publicznych udzielanych przez GDDKiA

Rozpatrywanie roszczeń i dokonywanie wypłat na podstawie Specustawy

W ramach realizacji przepisów Specustawy, przedsiębiorcy złożyli wnioski o spłatę należności 
na łączną kwotę 881 409,61 tys. zł. 

Wykres nr 5 
Kwota zgłoszeń, które wpłynęły do poszczególnych Oddziałów GDDKiA na 30.06.2017 r. (w mln zł) 

Źródło: Na podstawie danych GDDKiA.

Charakterystyczne jest nierównomierne rozłożenie liczby i kwot składanych roszczeń w ramach 
poszczególnych Oddziałów GDDKiA. Najwięcej pod względem wartości zgłoszeń roszczeń 
wpłynęło do oddziałów w Rzeszowie i Warszawie, gdzie przedsiębiorcy skierowali 63% wniosków. 
Do 30.06.2016 r., GDDKiA dokonała wypłat należności dla przedsiębiorców na łączną kwotę 
297 249,99 tys. zł. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że wysokość zgłoszonych roszczeń, 
niepodlegająca odrzuceniu, była na dużo wyższym poziomie i wyniosła na 31 grudnia 2016 r. 
379 807,67 tys. zł. 
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Wykres nr 6 
Zgłoszenia należności w ramach Specustawy na 30.06.2017 r. (w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA.

Powyższe wskazuje na fakt, że ustawa, pomimo niewątpliwej pomocy udzielonej przedsiębiorcom, 
pozwoliła na zaspokojenie uznanych roszczeń na poziomie ok 78% (wypłacono o 82 557,68 tys. zł 
mniej niż kwoty należności wynikające z zaakceptowanych wniosków przedsiębiorców). W ocenie 
NIK proporcja ta prawdopodobnie jest w rzeczywistości niższa, z uwagi na zastosowanie 
przez Centralę GDDKiA niezgodnej ze Specustawą interpretacji przepisów Specustawy, wyłączającej 
z zakresu jej stosowania podwykonawców robót budowlanych i zmniejszaniu kwoty dostępnego 
limitu środków w przypadku zwrotu zabezpieczenia na podstawie art. 151 ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych. 

Około 68% (201.702.804,63 zł) wypłat ogółem, dotyczyło pięciu kontraktów:

 − W Oddziale w Rzeszowie: 

 � „budowy autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odc. od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia  
km 502+796,97 do ok. 537+550, realizowanej przez: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Lider), PBG S.A.,  
APRIVIA S.A., SIAC CONSTRUCTION LTD.” – dokonano wypłat w wysokości 81 584 384,43 zł;

 � budowy autostrady A4, odc. węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi 
ekspresowej S-19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza, realizowanej przez:  
„RADKO Sp z o.o. (Lider), AUTOSTRADA WSCHODNIA sp z o.o., PUNJ LLOYD LTD.” – dokonano 
wypłat w wysokości 18 084 454,55 zł;

 − w Oddziale w Warszawie: budowy Autostrady A2, odcinek C, Kontrat II na kontynuację, 
realizowanej przez: konsorcjum firm DSS i Bogl a Krysl – dokonano wypłat w wysokości 
67 244 726,56 zł;
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 − w Oddziale w Poznaniu: Budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) 
– Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Kaczkowo–Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa 
i Rawicza, realizowanej przez: „Alpine Bau GmbH (Lider), PBG S.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa 
Polska S.A. s.c.” – dokonano wypłat w wysokości 36 841 763,26 zł;

 − w Oddziale w Bydgoszczy: budowy Autostrady A1 Toruń–Stryków odc. III Brzezie–Kowal, 
realizowanej przez: PBG S.A. w upadłości układowej (Lider), Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości 
likwidacyjnej, Aprivia S.A. w upadłości likwidacyjnej, SRB Civil Engineering Ltd – John Sisk&Son” 
– dokonano wypłat w wysokości 12 861 347,51 zł.

W celu realizacji obowiązku spłaty niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych 
przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego 
na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
GDDKiA opracowała wewnętrzną „Procedurę zgłaszania i rozpatrywania wniosków”. Procedura została 
przyjęta do stosowania przez Oddziały GDDKiA w dniu 30 sierpnia 2012 r.103 (po wcześniejszym 
przekazaniu jej projektu do uzgodnienia Oddziałom GDDKiA oraz do Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w celu jej skonsultowania z resortem). W większości zapisów 
Procedury prawidłowo powołano przepisy Specustawy i zawarto szczegółowe postanowienia w celu 
jej wykonania, określające wymogi formalne, po spełnieniu których przedsiębiorcom zostanie 
wypłacona należność. W Procedurze uregulowano m.in.: przesłanki po wystąpieniu, których 
przedsiębiorca może złożyć zgłoszenie należności; dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku 
(w tym dokumenty uprawdopodobniające oraz udowadniające istnienie należności); terminy 
weryfikacji wniosku; oraz sposób i terminy wypłaty należności przedsiębiorcom. W ocenie NIK 
w czterech przypadkach Procedura zawierała zapisy stosujące nieprawidłową interpretację 
przepisów Specustawy, z czego dwa miały kluczowy charakter dla ustalenia podmiotów 
uprawnionych do wypłat oraz wysokości kwoty limitu wypłat. W szczególności GDDKiA 
nieprawidłowo zinterpretowała w Procedurze następujące przepisy Specustawy:

1. art. 1 ust. 2 poprzez zawarcie w pkt 1 Procedury zapisu, zgodnie z którym ustawa 
nie ma zastosowania w stosunku do przedsiębiorców będących podwykonawcami robót 
budowlanych. W ocenie NIK taka interpretacja ww. przepisu Specustawy stwarza nieuzasadnioną 
różnicę w sposobie rozstrzygania o roszczeniach podwykonawców robót budowlanych 
oraz pozostałych przedsiębiorców, na niekorzyść tych pierwszych. Na niewłaściwie dokonaną 
przez GDDKiA interpretację przepisów Specustawy wskazują: wyrok Trybunału Konstytucyjnego104, 
uzasadnienie projektu Specustawy, oraz wielokrotnie sygnalizowane GDDKiA stanowisko ministerstwa 
właściwego ds. transportu. W uzasadnieniu prawnym powołanego wyroku Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził m.in., że: „Spłata podwykonawców przez GDDKiA stanowi mechanizm subsydiarny względem 
solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy powstającej na zasadach ogólnych. Z ochrony 

103 Procedurę dwukrotnie zmieniano: 
–  11 października 2012 r. – usprawniono realizację roszczeń w taki sposób, aby w sytuacjach, gdy część zgłoszeń 

została zweryfikowana pozytywnie, nie było potrzeby oczekiwania na uzupełnienie dokumentów przez wszystkich 
przedsiębiorców kwalifikujących się do umieszczenia na liście,

–  20 września 2014 r. – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt 37/12), 
rozszerzono w Specustawie krąg podmiotów uprawnionych do świadczeń na podstawie tej ustawy. W związku 
z powyższym, o wypłatę mogli się już ubiegać wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przed zmianą Specustawy – jedynie spełniający warunki 
dla mikroprzedsiebiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy).

104 TK K 37/12 z 18 czerwca 2013 r.
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gwarantowanej przez ustawę o spłacie, podwykonawcy mogą korzystać wówczas, gdy – niezależnie 
od przyczyn takiego stanu rzeczy – nie dysponują roszczeniami płynącymi z art. 6471 i art. 6491–6495 
k.c. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, należy wykluczyć możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę 
z procedur ustawy o spłacie (Specustawy) również w wypadku, gdy zobowiązanie Skarbu Państwa 
jako dłużnika solidarnego względem przedsiębiorcy wygasło, na przykład wskutek zwolnienia z długu 
lub odnowienia. Mechanizm zaspokajania należności określony w Specustawie ma więc charakter 
nie tylko epizodyczny, ale również uzupełniający względem obowiązujących środków ochrony 
podwykonawców robót budowlanych przed skutkami nieregulowania lub nieterminowego regulowania 
przysługujących im należności”. W uzasadnieniu projektu Specustawy (druk nr 451) stwierdzono, że: 
„(...) w omawianym projekcie wprowadzono mechanizm ochrony obejmujący szerszy krąg podmiotowy 
niż ten, który wynika z ww. art. 6471 § 5 ustawy – Kodeks cywilny. W celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych posłużono się nowym pojęciem, które obejmować będzie nie tylko podwykonawców 
robót budowlanych lecz również dostawców maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 
budowlanych, a także innych przedsiębiorców, którzy spełniać będą kryteria wskazane w ustawie, a więc 
zawrą umowę z wykonawcą (generalnym wykonawcą), a wykonywane przez nich prace będą miały 
związek z realizacją zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane”. Ponadto 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zarówno na etapie opiniowania 
Procedury, jak i później – wskazywało przyjęcie przez GDDKiA niewłaściwej interpretacji Specustawy. 
W piśmie z 19 kwietnia 2013 r. stwierdzono, że: ,,(...) spod działania ustawy nie zostały wykluczone 
należności podwykonawców robót budowlanych, którzy mieli z wykonawcą zawarta umowę na piśmie, 
ale nie wyraził na nią zgody inwestor, bowiem należności podwykonawcy nie mogą być zaspokojone 
na podstawie art. 6471 kc z powodu braku przesłanki dla solidarnej odpowiedzialności wykonawcy 
i inwestora (...).Taka interpretacja wpisuje się w ideę uszczelnienia systemu ochrony podwykonawców”;

W czasie kontroli w Centrali GDDKiA105 stwierdzono, że ww. nieprawidłowa interpretacja art. 1 
ust. 2 Specustawy skutkowała niezasadnym odrzuceniem 76 wniosków ww. przedsiębiorców 
dla których wyłącznym uzasadnieniem był fakt posiadania statusu podwykonawcy 
robót budowlanych, co mogło106 doprowadzić do niewypłacenia z tego powodu kwoty 
36.086,3 tys. zł należności. 

2. art. 2 poprzez zawarcie w pkt 4 Procedury107 zapisu zmniejszającego limitu wypłat dla 
przedsiębiorców ze względu na zwrócenie przez GDDKiA na rzecz wykonawcy części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy czym bezpodstawnie ograniczono ustawowe uprawnienia 
przedsiębiorców do otrzymania spłaty należności. W ocenie NIK, zgodnie ze stanowiskiem 
doktryny108 oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa, wysokość zabezpieczenia wyznaczającą 
maksymalny zakres spłaty należności na podstawie Specustawy należy uwzględniać na moment 
wniesienia tego zabezpieczenia. Zabezpieczenie służy wyłącznie pokryciu roszczeń z tytułu 

105 Kontrole o Oddziałach GDDKiA przeprowadzane były pod kątem zgodności działań jednostek z transpozycją przepisów 
ustawy dokonaną w „Procedurze zgłaszania i rozpatrywania wniosków”. Z uwagi na fakt, że nie stwierdzono działania 
Oddziałów niezgodnego z Procedurą nie formułowano ocen negatywnych w tym zakresie. 

106 NIK nie przesądza o obligatoryjności dokonania takich wypłat, z uwagi na fakt konieczności uprzedniego przeprowadzenia 
postępowania sprawdzającego posiadania przez przedsiębiorcę udokumentowanych uprawnień do zaspokojenia roszczeń 
na podstawie przepisów Specustawy.

107 Zgodnie z pkt 4 Procedury, zwrócenie przez GDDKiA na rzecz wykonawcy całości lub części zabezpieczenia zmniejsza 
limit wypłat środków dla przedsiębiorców.

108 Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z  realizacji udzielonych zamówień 
publicznych. Komentarz – P. Duma, B. Lanckoroński, J. Łagowska, Lex 2013 oraz Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa 
roszczeń podwykonawców w sektorze budowalnym – analiza krytyczna, P. Drapała, PPH 2013 nr 7.
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niewykonania lub nienależytego wykonania umowy głównej (art. 147 ust. 2 pzp). Limit spłaty 
powyższych należności, odnoszony do kwoty zabezpieczenia, jest wartością abstrakcyjną, 
w tym znaczeniu, że następuje jego „oderwanie” od późniejszych zmian (obniżenia) kwoty 
zabezpieczenia w stosunku do wysokości pierwotnej, w jakiej go udzielono. Z tych względów 
wysokość zabezpieczenia wyznaczającą maksymalny zakres spłaty należności na podstawie 
Specustawy należy uwzględniać na moment wniesienia zabezpieczenia. Zatem limit środków, 
do którego odpowiada GDDKiA, wynosi w dalszym ciągu 100% wysokości zabezpieczenia, nawet 
w sytuacji, kiedy została zwrócona wykonawcy część zabezpieczenia w oparciu o art. 151 pzp;

W trakcie kontroli Centrali GDDKiA109 ustalono, że stosowanie powołanego zapisu Procedury 
przez GDDKiA, skutkowało obniżeniem wypłat dla 17 przedsiębiorców, o łączną kwotę 
1.045,7 tys. zł.

3. art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy, poprzez ustalenie w pkt 19 ppkt 3 Procedury oraz przyjęcie 
przez GDDKiA w praktyce przy rozpatrywaniu zgłoszeń należności z tytułu Specustawy – zasady, 
zgodnie z którą całość należności wypłacana jest przedsiębiorcy po dostarczeniu sądowego 
odpisu listy wierzytelności wydanego jedynie w polskim postępowaniu upadłościowym. W ocenie 
NIK oraz zgodnie z treścią opinii prawnej sporządzonej110 na prośbę111 GDDKiA przez Prokuratorię 
Generalną Skarbu Państwa przyjęcie restrykcyjnej, literalnej wykładni art. 7 Specustawy mogłoby 
pozbawić ochrony prawnej podwykonawców świadczących prace na rzecz wykonawcy 
zagranicznego, do którego – ze względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę – nie stosuje 
się przepisów polskiego prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Specustawa 
nie ogranicza możliwości dokonywania przez GDDKiA spłaty jedynie do należności niezaspokojonych 
przez polskich wykonawców, ale również przez podmioty zagraniczne. Krzywdzącym i niezgodnym 
z celem zarówno Specustawy, jak też Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania 
upadłościowego112, było stanowisko GDDKiA, zgodnie z którym od podwykonawców zagranicznego 
wykonawcy wymagano uzyskania listy wierzytelności w przeprowadzonym w Polsce wtórnym 
postępowaniu upadłościowym, pomimo że postępowanie upadłościowe zostało wszczęte 
w innym państwie członkowskim UE. Prokuratoria Generalna wskazała, że zgodnie z art. 3 
ust. 2 ww. Rozporządzenia Rady (WE), wtórne postępowanie upadłościowe może być wszczęte 
wyłącznie w państwie, w którym dłużnik posiada swój oddział – miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej niemającej charakteru tymczasowego. Nie można zatem wykluczyć, że zainicjowanie 
w Polsce wtórnego postępowania upadłościowego byłoby w niektórych sytuacjach niemożliwe 
z tej przyczyny, że wykonawca nie będzie posiadał na terytorium Polski swojego oddziału. Pewna 
kategoria podwykonawców zostałaby w takiej sytuacji całkowicie pozbawiona możliwości uzyskania 
należności w trybie Specustawy. Ponadto, celem postępowania upadłościowego wtórnego 
jest ochrona interesów wierzycieli, a dopuszczalność jego wszczęcia stanowi ich dodatkowe 
uprawnienie. Ze względu na odmienne regulacje postępowania upadłościowego w poszczególnych 
państwach członkowskich w sytuacji, gdy majątek dłużnika znajduje się w więcej niż jednym 
z nich, wierzyciele mogą skuteczniej (na przykład powołując się na przysługujące im w państwie 

109 Kontrole o Oddziałach GDDKiA przeprowadzane były pod kątem zgodności działań jednostek z transpozycją przepisów 
ustawy dokonaną w „Procedurze zgłaszania i rozpatrywania wniosków”. Z uwagi na fakt, że nie stwierdzono działania 
Oddziałów niezgodnego z Procedurą nie formułowano ocen negatywnych w tym zakresie.

110 Opinia z dnia 1 grudnia 2016 r.

111 Wniosek z dnia 26 października 2016 r.

112 Rozporządzenie nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160 z 30.06.2000, s. 1–18).
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wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego prawo pierwszeństwa, które nie wynika 
z prawa państwa pochodzenia dłużnika) lub łatwiej (ze względu na miejsce siedziby sądu, 
język prowadzenia postępowania, znajomość porządku prawnego) dochodzić swoich roszczeń 
właśnie we wtórnym postępowaniu upadłościowym. Próba przekształcenia tak ukształtowanego 
uprawnienia w obowiązek wierzyciela pozostaje w sprzeczności z celem Rozporządzenia 
1346/2000. Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową Specustawy, należy opowiedzieć się 
za dopuszczalnością wypłat należności na rzecz przedsiębiorców w trybie przepisów tej ustawy 
w oparciu o orzeczenia lub innego rodzaju dokumenty urzędowe pochodzące z zagranicznych 
postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, podlegających uznaniu w trybie  
ww. Rozporządzenia. NIK negatywnie ocenia fakt, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad zwrócił się do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o wydanie opinii 
w przedmiocie prawidłowości interpretacji art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 Specustawy dopiero w dniu 
26 października 2016 r. (w trakcie kontroli NIK), tj. po upływie 4 lat od daty wejścia w życie 
Specustawy. Wcześniej, od roku 2013, na zlecenie GDDKiA zostały wydane cztery opinie 
prawne113 przez kancelarie prawne, za które GDDKiA zapłaciła łącznie 51.013,20 zł. 

Nieprawidłowa interpretacja art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy, skutkowała bezpodstawnym 
niewypłaceniem 14 przedsiębiorcom kwoty w  łącznej wysokości 4.847,5  tys.  zł 
oraz narażeniem 97 przedsiębiorców na poniesienie kosztów związanych z wszczęciem 
i prowadzeniem wymaganego bezprawnie przez GDDKiA postępowania upadłościowego 
wtórnego.

4. art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 poprzez bezpodstawne określenie w pkt 20 Procedury wymogu, 
aby oświadczenia przedsiębiorców były składane przez nich osobiście lub z podpisem notarialnie 
poświadczonym. W ocenie NIK Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie jest uprawniona 
do stosowania wobec przedsiębiorców wymagań, które nie wynikają wprost z przepisów 
ustawy, nawet ze względu na przyjęcie celowości dodatkowych warunków. Nieprawidłowość 
ta skutkowała dla wnioskodawców niezasadnym zwiększeniem kosztów, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy po zgromadzeniu całości dokumentów, Oddział GDDKiA odmawiał wpisu na listę przedsiębiorcy 
z innej przyczyny (np. z uwagi na możliwość zaspokojenia należności na podstawie art. 6471 k.c., 
o której mowa w art. 1 ust. 2 Specustawy).

Przeprowadzona w oddziałach GDDKiA kontrola prawidłowości dokonywanych wypłat na rzecz 
przedsiębiorców wykazała, że były dokonywane w oparciu o opracowaną przez Centralę GDDKiA 
Procedurą zgłaszania i rozpatrywania wniosków i dokonaną w niej interpretacją przepisów 
Specustawy. 

113 Opinia prawna z dnia 10  lipca 2013  r., sporządzona przez kancelarię prawną Strykowski Wachowiak sp.k. w której 
zarekomendowano, aby „przedsiębiorcy zgłaszający niezaspokojone przez Alpine Bau GmbH wierzytelności do GDDKiA, 
wszczęli na terytorium RP wtórne postępowanie upadłościowe względem tej spółki i w ramach tego postępowania zgłosili swoje 
wierzytelności i tym samym pozyskali wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające ich do uzyskania zapłaty od GDDKiA na mocy 
ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przysługujących przedsiębiorcy”.

  Dwie opinie prawne sporządzone przez kancelarię prawną WIERZBOWSKI EVERSHEDS (z dnia 29 października i 28 listopada 
2013 r.), w których przedstawiono argumenty przemawiające zarówno za stosowaniem wprost dokumentów wydanych 
w zagranicznym postępowaniu upadłościowym, jak i za koniecznością przeprowadzenia przez przedsiębiorcę w takiej 
sytuacji wtórnego postępowania upadłościowego. 

  Opinia prawna z dnia 10 października 2016 r. sporządzona przez kancelarię „GIDE” w której stwierdzono, że „art. 7 Ustawy, 
przy uwzględnieniu wykładni celowościowej oraz proeuropejskiej, umożliwia realizację wypłat przedsiębiorcom w oparciu 
o odpowiednie dokumenty uzyskane w zagranicznych postępowaniach upadłościowych”.
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NIK pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Oddziały GDDKiA w celu odzyskania 
od wykonawców kwot wypłaconych przedsiębiorcom na podstawie Specustawy, przy czym 
niskie prawdopodobieństwo odzyskania w pełnej wysokości kwot wypłaconych na rzecz 
przedsiębiorców nie  wynikało z  nieprawidłowych działań leżących po  stronie GDDKiA.  
Kontrola zasadności odrzucania wniosków przedsiębiorców wykazała, że najczęstszymi przyczynami były:

 − Możliwość zaspokojenia roszczeń na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego,

 − przekroczenie 21 dniowego terminu określonego w treści ogłoszenia, 

 − niedołączenie dokumentów ujętych w art. 5 ust. 2 Specustawy (w takich przypadkach jeśli kwoty 
nie zostały zwrócone Oddziały kierowały sprawy na drogę sądową),

 − Zgłoszenie roszczeń przez dalszych podwykonawców (którzy nie zawarli umowy z wykonawcą).

W odniesieniu do pierwszej z wymienionych przyczyn NIK zwraca uwagę, że w związku 
z nieprawidłową interpretacją art. 1 ust. 2 Specustawy, poprzez zawarcie w pkt 1 Procedury zapisu 
wyłączającego zastosowanie ustawy w stosunku do przedsiębiorców będących podwykonawcami 
robót budowlanych, istnieje ryzyko że część wniosków została odrzucona niezasadnie.

Wypłaty na podstawie Kodeksu Cywilnego

W odniesieniu do roszczeń z tytułu art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 
2016 r.114 na rzecz podwykonawców dokonano wypłat na kwotę niemal 1 129 901,36 tys. zł, z czego 
odzyskano kwotę 1 025 620,02 tys. zł, co stanowiło ponad 90% wypłat. 

114 Dane dotyczące Oddziału w Gdańsku wg stanu na 26.01.2017 r., Oddziału w Łodzi wg stanu na 24.01.2017 r.
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Wykres nr 7 
Wysokość środków wypłaconych przez GDDKiA w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego

Źródło: Na podstawie danych GDDKiA na 31.12.2016 r. W drugim kwartale 2017 r. prowadzony monitoring podwykonawców na podstawie art. 6471 
uległ rozdzieleniu na zadania z perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020. 

W przeważającej części odzyskanie środków było dokonywane poprzez potrącenia wierzytelności 
GDDKiA względem wykonawców, a częściowo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w art. 147 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Do odzyskania na dzień 31.12.2016 r.  
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pozostało ponad ok. 103 237,76 tys. zł, tj. nieco powyżej 9% sumy wypłaconych środków. Udział 
środków odzyskanych oraz pozostałych do odzyskania w poszczególnych Oddziałach GDDKiA 
został przedstawiony na niżej załączonym wykresie:

Wykres nr 8 
Procent środków odzyskanych przez GDDKiA od wykonawców w związku z dokonaniem wypłaty na rzecz 
podwykonawców w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego

Źródło: Na podstawie danych GDDKiA.

Informacje zamieszczone na powyższym wykresie wskazują jak istotne znaczenie mają zapisy umów, 
pozwalające na wczesne uzyskanie informacji o zatorach płatniczych pomiędzy wykonawcami 
a podwykonawcami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w kwocie zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy w chwili podpisywania kontraktów przez GDDKiA, nie była brana pod uwagę 
konieczność wypłacania środków z tego źródła na spłatę zobowiązań z tytułu Specustawy. 

W odniesieniu do Oddziałów w których przeprowadzana była kontrola:
 y W Łodzi: w okresie od 2011 r. do 30.09.2016 r., w związku z uchylaniem się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę, 

Oddział dokonał wypłat wynagrodzenia podwykonawcom, na łączną kwotę 281 831 417,38 zł. W kwocie tej: 61,5% 
(173 294 670,45 zł) stanowiły wypłaty dla podwykonawców na podstawie art. 6471 § 5 k.c., które były kompensowane 
poprzez potrącenie przez Oddział odpowiednich kwot z kolejnych należności dla wykonawcy. 38,5% tej kwoty 
(108 536 746,93 zł) dotyczyło prac za które GDDKiA wcześniej zapłaciła wykonawcom, w tym: 19,0% (53 451 402,09 zł) 
stanowiły płatności, odzyskane przez Oddział z gwarancji i innych źródeł, a 19,5% (55 085 344,84 zł) płatności 
nieodzyskane jeszcze od wykonawców115.

 y W Warszawie: w przypadku jednego kontraktu116, w związku ze zgłoszonymi przez wykonawców roszczeniami 
Oddział wypłacił na ich rzecz wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane po dokonaniu ostatnich płatności 
na rzecz wykonawców w kwocie 17 438,9 tys. zł. Z uwagi na brak dalszych płatności na rzecz wykonawcy, z powodu 
ogłoszenia w 2012 r. upadłości przez Lidera Konsorcjum wykonawców oraz rozwiązania umowy w roku 2014, 
brak było możliwości potrącenia kwot wypłaconych podwykonawcom z kolejnych faktur. Na pokrycie roszczeń 
podwykonawców, zgłoszonych po rozliczeniu ostatnich faktur zabrakło również środków z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Oddział wypłacił podwykonawcom łącznie 80 729,2 tys. zł, z czego odzyskano 
poprzez potrącenie z faktur 22 541,9 tys. zł i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 45 783,1 tys. zł. 
Pozostała na dzień 30.09.2016 r. kwota nieodzyskanych środków wyniosła 12 404,2 tys. zł. 

Spośród skontrolowanych przez NIK Oddziałów GDDKiA niemal 40% wszystkich wypłat na rzecz 
podwykonawców z tytułu solidarnej odpowiedzialności dokonano w Oddziale w Rzeszowie. 
Dotyczyły one czterech kontraktów:

 − budowy autostrady A4 odc. Rzeszów Wschód–Jarosław w. Wierzbna realizowanej przez: 
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. – Lider, DOPRASTAV a.s.-Partner, w ramach którego przekazano 
podwykonawcom 134 142 849,12 zł;

 − budowy autostrady A4 odc. A4 Radymno–Korczowa, realizowanej przez J&P-AVAX S.A., w ramach 
którego przekazano podwykonawcom 116 708 644,41 zł;

 − budowy Autostrady A4 odc. Tarnów w. Krzyż–Dębica Pustynia, realizowanej przez SIAC 
CONSTRUCTION Ltd.-Lider, PBG S.A.-Partner, APRIVIA S.A.-Partner, HYDROBUDOWA  
POLSKA S.A.-Partner, w ramach którego przekazano podwykonawcom 116 480 991,85 zł;

 − budowa autostrady A4 odc. Rzeszów Zachód–Rzeszów Centralny + S19 Rzeszów Z.–Świlcza, 
realizowanej przez Radko sp. Z o.o. – Lider, Autostrada Wschodnia sp. z o.o. – Partner, Punji 
Lloud Ltd. – Partner”, w ramach którego przekazano podwykonawcom 42 253 875,12 zł.

W Oddziale w Łodzi wypłaty były związane głównie z realizacją kontraktów:

 − projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła 
„Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65, realizowany przez lidera: Polimex-Mostostal S.A  
i partnerów: MSF Engenharia S.A., MSF Polska sp. z o.o., DOPRASTAV a.s., Zakład Robót 
Mostowych „MOSTMAR”, w ramach którego przekazano podwykonawcom 92 913 921,93 zł,

 − projekt i budowa autostrady A2 Stryków–Konotopa na odcinku od km 365+261,42 (od węzła 
„Stryków I” bez węzła) do km 394+500, realizowany przez lidera: COVEC China Overseas 
Engineering Group Co., Ltd., w ramach którego przekazano podwykonawcom 60 114 899,43 zł;

 − budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego 
do węzła Stryków od km 213+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 

115 Na dzień 30.09.2016 r.

116 138/2011 z konsorcjum firm DSS i Bogl a Krysl.
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do km 261+800, węzeł Sójki – węzeł Kotliska, realizowany przez lidera: Poldim S.A., partnerów: 
Bögl a Krỳsl k.s., Bogl a Krysl Polska sp. z o.o., w ramach którego przekazano podwykonawcom 
54 462 880,19 zł, 

 − budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal–węzeł 
Sójki, realizowany przez lidera: SRB Civil Engineering Ltd., partnerów: John Sisk & Son Ltd., 
Roadbridge, BUDBAUM, w ramach którego przekazano podwykonawcom 48 338 616,79 zł.

W Oddziale w Warszawie wypłaty były związane głównie z realizacją kontraktów:

 − projekt i budowa autostrady A2 Stryków–Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 
431+500, realizowany przez: Covec, w ramach którego przekazano podwykonawcom, 
w ramach którego przekazano podwykonawcom 46 922 711,88 zł; 

 − kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A2 
od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500, realizowany przez: 
DSS i Bögl a Krýsl, w ramach którego przekazano podwykonawcom 80 729 161,97 zł.

Wypłaty dokonywane przez Oddziały GDDKiA z tytułu art. 6471 Kodeksu cywilnego były dokonywane 
na rzecz podwykonawców zaakceptowanych w trybie określonym w Kodeksie Cywilnym 
tj. zgłoszonych i zaakceptowanych przez GDDKiA jak i podwykonawców niezgłoszonych na etapie 
realizacji inwestycji. Do GDDKiA ogółem roszczenia złożyło 362 niezgłoszonych podwykonawców 
na łączną kwotę ponad 234 mln złotych. W wyniku kontroli w Oddziale GDDKiA w: 

 y Olsztynie stwierdzono że spośród 61 podwykonawców, który wnieśli roszczenia z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności 37 nie zostało zgłoszonych na etapie realizacji kontraktu. Sytuacja taka miała miejsce pomimo, 
że Inżynier Kontraktu składał do Oddziału, będące elementami miesięcznych raportów z realizacji kontraktów, 
wykazy podwykonawców.

 y Krakowie nie został zgłoszony jeden podwykonawca przy zadaniu Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła 
Szarów do węzła Brzesko w km 455+900–479+000 (został zaakceptowany przez zamawiającego w trakcie trwania 
inwestycji – po potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu jego faktycznego zaangażowania w wykonanie robót 
w ramach kontraktu). 

W takich wypadkach akceptacja podwykonawcy przez Oddziały GDDKiA była dokonywana 
w sposób tzw. dorozumiany – na podstawie wiedzy posiadanej przez inżynierów kontraktów którzy 
potwierdzali zakres rzeczowy i dokonywali odbioru robót wykonanych przez podwykonawców 
oraz na podstawie potwierdzeń wykonawców.

Kontrola dokumentacji związanej z rozpatrywaniem przez GDDKiA roszczeń zgłoszonych 
przez podmioty w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego wykazała, że ocena zasadności zgłaszanych 
przez przedsiębiorców roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności była dokonywana 
przez GDDKiA rzetelnie, a odmowa ich uznania znajdowała oparcie w obowiązujących przepisach. 

NIK zwraca ponadto uwagę, że na ostateczne rozliczenie kwot jakie będą wypłacone 
podwykonawcom i przedsiębiorcom będzie trzeba poczekać do zakończenia postępowań 
sądowych –  w  związku z  realizacją zadań drogowych GDDKiA była  zaangażowana 
w  ponad  300 sporów sądowych z  podwykonawcami i  przedsiębiorcami na  kwotę 
przekraczającą 300 milionów złotych. 
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3.2.3. Odzyskiwanie należności wypłaconych przez GDDKiA w ramach solidarnej 
odpowiedzialności oraz realizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych 
niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych 
zamówień publicznych

W GDDKiA wypracowano Procedurę odzyskiwania należności wypłaconych przez GDDKiA w ramach 
realizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających 
z realizacji udzielonych zamówień publicznych na podstawie art. 11 ustawy117. W procedurze 
tej uregulowano metodykę postępowania przy odzyskiwaniu należności od podmiotów dwóch 
kategorii: od wykonawcy (regres na podstawie art. 11 ust. 1 Specustawy) oraz przedsiębiorcy (zwrot 
niezasadnie wypłaconej zaliczki na podstawie art. 11 ust. 2 Specustawy). Ww. procedura została 
przekazana do Oddziałów GDDKiA w dniu 21 kwietnia 2013 r. Była ona raz zmieniona – w dniu 
20 września 2014 r.118, w związku ze zmianą Specustawy z dnia 30 maja 2014 r.119

Kontrola odzyskiwania należności wypłaconych przez GDDKiA przeprowadzona w Oddziałach 
wykazała, że jednostki te prawidłowo prowadziły działania przy wykorzystaniu narzędzi określonych 
w Specustawie. 

Środki odzyskane od wykonawców i przedsiębiorców były przez GDDKiA zgodnie z przepisem 
art. 11 ust. 3 Specustawy i §2 Procedury odzyskiwania należności120 przekazywane niezwłocznie 
na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. W objętej w Oddziałach badaniami próbie spraw 
stwierdzono pojedyncze przypadki uchybienia ww. terminom, które nie mają wpływu na ocenę 
działalności GDDKiA w tym obszarze.

Niestety z uwagi na przyczyny leżące po stronie wykonawców (prawdopodobieństwo odzyskania 
środków jest uzależnione głównie od ich kondycji finansowej) nie pozwoliło to na skuteczne 
odzyskanie większości wypłaconych środków, co zostało szczegółowo przedstawione na poniższym 
wykresie:

117 Treść Procedury odzyskiwania należności uzgodniona podczas spotkania przedstawicieli Oddziałów GDDKiA w Józefowie 
w dniach 21–22 stycznia 2013 r.

118 Wprowadzane zarządzeniami poszczególnych Dyrektorów Oddziałów GDDKiA, jak np. Zarządzeniem Dyrektora Oddziału 
GDDKiA w Zielonej Górze nr 28/2104.

119 Dz. U. z 2014 r. poz. 929.

120 Zgodnie z zapisami „Procedury zgłaszania i rozpatrywania wniosków”, kwoty odzyskane od wykonawcy lub „współwykonawcy” 
(oraz od przedsiębiorcy) Oddział GDDKiA przekazuje w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, 
w którym zostały zaliczone na poczet regresu lub wpłynęły na rachunek GDDKiA, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.
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Wykres nr 9  
Środki wypłacone i odzyskane od wykonawców na podstawie przepisów Specustawy (w mln zł)

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych GDDKiA.

Do 30.06.2017 r. z tytułu Specustawy wypłacono przedsiębiorcom 297 249,99 tys. zł. Odzyskano 
od generalnych wykonawców dla KFD środki z tytułu dokonanych wypłat dla przedsiębiorców 
w wysokości 85 584,36 tys. zł, tj. niespełna 29% kwoty przyznanej przedsiębiorcom. Ustalenia 
kontroli wskazują, że w przypadku pięciu kontraktów o największej kwocie pozostałych 
do  odzyskania środków wypłaconych w  trybie Specustawy (łącznie 201  702,8  tys.  zł), 
w odniesieniu do przynajmniej trzech, z uwagi na sytuację finansową wykonawców (upadłość 
podmiotów, niewystarczającą do zaspokojenia zobowiązań masę upadłościową, negowanie 
przez członków konsorcjum zasadności roszczenia GDDKiA), istnieje wysokie ryzyko braku 
możliwości ich skutecznego dochodzenia. Należy zwrócić uwagę, że w stanowisku umieszczonym 
w uzasadnieniu do Specustawy w części: „Ocena skutków regulacji” w zakresie dotyczącym „Wpływu 
regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego” wskazano, że „Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektowaną regulacją, Generalnemu 
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Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie 
projektowanej ustawy. Z tego powodu należy uznać, że poprzez powyższe uprawnienie przyznane 
Generalnemu Dyrektorowi nie jest przewidziane uszczuplenie środków publicznych”. Mając na uwadze 
ustalenia kontroli, w ocenie NIK, możliwość wypełnienia przedmiotowych założeń 
i odzyskanie wszystkich środków wypłaconych z tytułu Specustawy należy uznać za wątpliwą.

3.2.4. Nadzór sprawowany przez Ministra właściwego do spraw transportu nad zabezpieczeniem 
interesów Skarbu Państwa przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

W okresie objętym kontrolą (lub do stycznia 2016 r.) nadzór sprawowany przez ministra właściwego 
ds. transportu sprowadzał się do cyklicznych spotkań roboczych Departamentu Dróg i Autostrad 
w Ministerstwie z GDDKiA, na których poruszano m.in. kwestie zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa w umowach GDDKiA.

W styczniu 2016 r. rozpoczął prace w Ministerstwie Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu 
realizacji inwestycji drogowych, w skład którego weszli m.in.: przedstawiciele wykonawców 
i projektantów branży drogowej, środowiska naukowego oraz strony społecznej. W efekcie 
prac Komitetu Sterującego została powołana121 Rada Ekspertów. Głównymi zadaniami Rady 
Ekspertów jest: wypracowanie wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie 
dróg publicznych. która z jednej strony zabezpieczą interes Skarbu Państwa, z drugiej strony 
sprawiedliwie podzielą ryzyka wynikające z realizacji kontraktów budowlanych. W wyniku prac 
ww. Rady dokonano wielu zmian w Szczególnych Warunkach Kontraktu, które powinny pozwolić 
na zredukowanie części ryzyk występujących w kontraktach realizowanych w poprzedniej 
perspektywie finansowej UE. 

W odniesieniu do realizacji przepisów Specustawy, zdaniem NIK, Minister nierzetelnie 
sprawował nadzór nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z uwagi na fakt, 
że nie podjął skutecznych działań zapobiegających zaniżeniu kwoty wypłat dokonywanych 
przez GDDKiA na rzecz przedsiębiorców122. Minister mając świadomość, że stosowana 
przez GDDKiA „Procedura zgłaszania i rozpatrywania wniosków w zakresie realizacji ustawy o spłacie 
niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych 
zamówień publicznych” jest niezgodna z przepisami Specustawy, nie wykorzystał dostępnych 
narzędzi nadzoru w celu spowodowania zmiany sposobu działania jednostki nadzorowanej. 
Skutkowało to pozostawieniem przez GDDKiA limitów wypłat dla przedsiębiorców w wysokości 
niższej niż określona w przepisie art. 2 Specustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister kierował m.in. działem administracji rządowej 
„transport”, zatem, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(dalej uofp)123, do jego obowiązków należało zapewnienie funkcjonowania – w kierowanym 
przez niego dziale administracji rządowej – adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej: 

 − którą zgodnie z art. 68 ust. 1 powołanej wyżej ustawy stanowi ogół działań podejmowanych 
dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób m.in. zgodny z prawem;

121 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów 
do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. W § 2 pkt 1 określono, 
że do zadań Rady należy w szczególności wypracowanie wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie 
dróg publicznych.

122 W rozumieniu przepisów Specustawy.

123 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.
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 − której celem, zgodnie z art. 68 ust. 2, pkt 1 uofp, jest zapewnienie w szczególności zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

a w związku z tym, zamiast przekazywać nadzorowanej jednostce jedynie niewiążące opinie, 
powinien w ocenie NIK, wykorzystywać skuteczne narzędzia w celu dostosowania opracowanej 
i stosowanej przez GDDKiA „Procedury zgłaszania i rozpatrywania wniosków” do przepisów 
Specustawy.

W ocenie NIK, Minister powinien (w szczególności mając na uwadze, że był on inicjatorem 
wprowadzenia Specustawy) podjąć działania mające na celu wprowadzenie przez nadzorowany 
organ (Generalnego Dyrektora DKiA) zasad postępowania zgodnych z przepisami ww. ustawy, 
przy wykorzystaniu kompetencji Ministra określonych m.in. w art. 6 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej124, który stanowi, że Minister kontroluje organy 
przez niego nadzorowane. Przeprowadzona przez pracowników Ministerstwa w lipcu 2013 r. 
kontrola – pomimo że Minister miał świadomość określenia przez Generalnego Dyrektora limitów 
wypłat niższych niż określone w Specustawie – nie dotyczyła tego zagadnienia i w związku 
z tym nie formułowano wniosków pokontrolnych w tym zakresie

NIK zwraca uwagę na fakt, że w uzasadnieniu do projektu Specustawy stwierdzono, iż „zjawisko 
nieregulowania w terminie płatności na rzecz podwykonawców przyczynia się do opóźnień w realizacji 
umów zawartych przez GDDKiA i tym samym powoduje opóźnienie w realizacji celu publicznego jakim 
jest budowa dróg. Zatem jest to działanie niepożądane nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, 
lecz również ze względu na negatywny wpływ na szybkość realizacji tego celu, a więc na wykonywanie 
obowiązku nałożonego przez ustawodawcę na państwo”. W ocenie NIK biorąc pod uwagę bezpośredni 
związek realizowanych programów budowy dróg krajowych i autostrad z polityką transportową 
państwa, ustaloną przez Radę Ministrów oraz fakt stosowania przez GDDKiA błędnej i ograniczającej 
zakres finansowy dokonywanych wypłat interpretacji Specustawy, zasadne było wykorzystanie 
przez Ministra narzędzi nadzoru w formie określonej obowiązującymi przepisami.

124 Dz. U Nr. 185, poz. 1092.
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I N F O R M A C J E  D O D AT K O W E4
 4.1  Przygotowanie kontroli 

Dla przygotowania kontroli wykorzystano głównie informacje i dokumenty przekazane 
przez GDDKiA Obejmowały one głównie zestawienia zawierające dane dotyczące roszczeń 
zgłoszonych w  trybie solidarnej odpowiedzialności jak  również  z  tytułu Specustawy 
a także dokumenty kształtujące procedurę rozpatrywania przedmiotowych spraw w ramach 
GDDKiA. Ponadto do przygotowania kontroli wykorzystano informacje znajdujące się na stronie 
GDDKiA, jak również dostępne opracowania dotyczące przedmiotowej tematyki i materiały 
prasowe. 

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

1. Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzono 
w siedmiu jednostkach od 19.09.2016 r., zaś ostatnie wystąpienie pokontrolne zostało podpisane 
w dniu 21.03.2017 r. 

2. W związku z ustaleniami kontroli, NIK skierowała do kierowników skontrolowanych jednostek 
siedemiu wystąpień pokontrolnych zawierających opis stanu faktycznego, oceny kontrolowanej 
działalności, a także opis ustalonych nieprawidłowości oraz uwagi i wnioski zmierzające 
do ich wyeliminowania.

Do kierowników jednostek kontrolowanych skierowano łącznie (jeden – MIiB, trzy – GDDKiA,  
jeden – O/Warszawa, jeden – O/Łódź) sześć wniosków pokontrolnych:

 � wniosek skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczył podjęcia w ramach 
sprawowanego nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad skutecznych 
działań mających na celu prawidłowe stosowanie przepisów Specustawy.

 � Wnioski skierowane do jednostek organizacyjnych GDDKiA dotyczyły:

1) dokonania zmian w Procedurze zgłaszania i rozpatrywania wniosków w zakresie realizacji 
ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających 
z realizacji udzielonych zamówień publicznych, w celu zapewnienia zgodności jej postanowień 
z przepisami Specustawy – poprzez:

 − rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wypłat z tytułu Specustawy 
o podwykonawców robót budowlanych, których roszczenie nie może być zaspokojone 
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego; 

 − zmiany zapisu ograniczającego odpowiedzialność Skarbu Państwa za wypłatę 
należności na podstawie Specustawy ze względu na zwrot części zabezpieczenia, 
poprzez zapewnienie wypłat zgodnie z przepisami Specustawy do czasu zwrotu całości 
zabezpieczenia;

 − zniesienia ograniczenia zawartego w pkt 19 ppkt 3 Procedury, zgodnie z którym całość 
należności wypłacana jest przedsiębiorcy po dostarczeniu sądowego odpisu listy 
wierzytelności wydanego jedynie w polskim postępowaniu upadłościowym.

2) Zamieszczenia w procedurze wewnętrznej zapisów zobowiązujących do sprawdzenia 
w pierwszej kolejności, czy podwykonawcy zgłaszającemu roszczenie na podstawie przepisów 
Specustawy lub Kodeksu cywilnego przysługuje wypłata z tytułu art. 6471 k.c, a następnie, 
w razie negatywnej weryfikacji w tym zakresie, rozstrzyganie o zasadności wypłaty z tytułu 
Specustawy.
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3) Dokonania ponownej analizy odrzuconych lub zaspokojonych w zaniżonej wysokości zgłoszeń 
przedsiębiorców, których roszczenia zostały nieprawidłowo ocenione, na skutek błędnej 
interpretacji art. 1 ust. 2, art. 2, art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 Specustawy.

W Oddziale GDDKiA w Warszawie wniosek dotyczył zamieszczania w umowach o roboty budowlane 
postanowień dotyczących kar umownych określonych w Prawie Zamówień Publicznych.

W Oddziale GDDKiA w Łodzi wniosek dotyczył ustanowienia mechanizmów zapewniających 
niezwłoczne przekazywanie kwot odzyskiwanych od przedsiębiorców.

3. Do wystąpień pokontrolnych zastrzeżenia złożyli: 

 � Minister Infrastruktury i Budownictwa – Kolegium NIK podzieliło stanowisko Ministra w kwestii: 

 − niezasadności wskazania w treści wystąpienia pokontrolnego art. 34a ust. 1 ustawy 
o Radzie Ministrów jako podstawy działań nadzorczych w stosunku do GDDKiA, 

 − błędnego wskazania, że w 2013 r. Ministerstwo przeprowadziło ww. kontrolę w Oddziale 
GDDKiA w Warszawie, podczas gdy kontrola ta została przeprowadzona w Centrali 
GDDKiA w Warszawie.

W pozostałym zakresie zastrzeżenia zostały oddalone.

 � Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad W Centrali GDDKiA: w związku z wniesieniem 
ośmiu zastrzeżeń Kolegium NIK podjęło uchwałę w której uwzględniło zastrzeżenia dotyczące:

 − wcześniejszego, niż we wzorcu GDDKiA z dnia 12 lutego 2014 r., wprowadzenia do wzorca 
umowy postanowień dotyczących przedkładania oświadczeń lub potwierdzeń dokonania 
płatności na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców

 − niezamieszczenia w wystąpieniu pokontrolnym informacji, że opóźnienia w przed-
stawianiu przez wykonawców inżynierowi kontraktu umów z podwykonawcami zostały 
stwierdzone przez Biuro Kontroli Wewnętrznej tylko w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie.

W pozostałym zakresie zastrzeżenia zostały oddalone.

 � Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie: w związku z wniesieniem siedmiu zastrzeżeń, uchwałą 
Zespołu Orzekającego zostały uwzględnione zastrzeżenia w części dotyczącej ustalenia, 
że to Oddział jako zamawiający z dniem 3 grudnia 2014 r. odstąpił od umowy nr 138/2011 
z powodu niewywiązywania się przez wykonawcę z zawartej umowy. W pozostałym zakresie 
zastrzeżenia zostały oddalone.

4. Wg otrzymanych przez NIK informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych 
oraz o podjętych w tym celu działaniach, otrzymanych od kierowników siedmiu jednostek 
skontrolowanych: dwa zostały zrealizowane a dwa w trakcie do realizacji, tj.:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: 

 − podtrzymał opinię, że Minister może wyrazić jedynie niewiążący pogląd na temat stosowania 
przepisów Specustawy, z uwagi na fakt, że nie ma kompetencji umożliwiających zobowiązanie 
GDDKiA do zaspokojenia bądź odmowy zaspokojenia wskazanych w Specustawie roszczeń; 

 − poinformował, że w ramach nadzoru i kontroli Ministerstwo będzie monitorować kwestię 
roszczeń zgłaszanych wobec GDDKiA z tytułu realizacji inwestycji drogowych.
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Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że:

 − w Procedurze zgłaszania i rozpatrywania wniosków, zostanie dokonana zmiana w zakresie 
zniesienia ograniczenia, zgodnie z  którym  obecnie całość należności wypłacana 
jest przedsiębiorcy po dostarczeniu sądowego odpisu listy wierzytelności wydanego jedynie 
w polskim postępowaniu upadłościowym i w związku z powyższym w Oddziałach GDDKiA 
zostanie przeprowadzona ponowna analiza odrzuconych z tego tytułu zgłoszeń przedsiębiorców;

 − w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych 
do wypłat z tytułu Specustawy o podwykonawców robót budowlanych, których roszczenie 
nie może być zaspokojone na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz o zamieszczenie 
w Procedurze odpowiednich w tym zakresie zapisów dotyczących weryfikacji wniosków 
– że obecnie toczą się postępowania na skutek apelacji wywiedzionych przez Skarb Państwa 
– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zastępowanego przez radców Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej od wyroków Sądu Okręgowego jako sądu I instancji. 
GDDKiA oczekuje na rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego dotyczącego przedmiotowego 
zagadnienia. Generalny Dyrektor wskazał jednocześnie, że chociaż pojawiły się wyroki Sądu 
Okręgowego (jako sądu II instancji), w których zaprezentowano interpretację przepisów 
Specustawy, podzielaną przez NIK – to jednak należy mieć na uwadze, że orzeczenia sądów 
wiążą w danej sprawie, a waga zaprezentowanej w nich wykładni przepisów prawa zależy 
również od pozycji sądu w hierarchii organów wymiaru sprawiedliwości. GDDKiA stoi zatem 
na stanowisku, iż dla możliwości przyjęcia za niebudzącą wątpliwości interpretacji Specustawy 
zaprezentowanej przez NIK, konieczne jest uzyskanie orzeczenia sądu wyższej instancji. 
ewentualne zmiany Procedury w powyższym zakresie zostaną dokonane po uzyskaniu 
wyroków sądów wyższej instancji, tj. sądów apelacyjnych lub wyroku Sądu Najwyższego 
(w przypadku podjęcia decyzji o wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku sądu apelacyjnego) 
w toczących się obecnie sprawach. W ocenie Generalnego Dyrektora DKiA, Zmiana Procedury  
w ww. zakresie na obecnym etapie postępowań sądowych, o których mowa powyżej wiązałaby 
się dla GDDKiA z istotnym ryzykiem, że w przypadku podzielenia przez Sąd Apelacyjny lub Sąd 
Najwyższy stanowiska GDDKiA w zakresie interpretacji przepisów Specustawy, dokonanie 
weryfikacji dotychczasowego sposobu rozstrzygania wniosków przedsiębiorców przez GDDKiA 
byłoby działaniem nie tylko przedwczesnym, ale również mogłoby narazić GDDKiA na ryzyko 
bezpodstawnego wydatkowania środków publicznych. W związku z powyższym, ewentualne 
działania dotyczące ponownej analizy wniosków przedsiębiorców, których roszczenia zostały 
w opinii NIK nieprawidłowo ocenione na skutek błędnej interpretacji art. 1 ust. 2 Specustawy 
pomocowej, zostaną podjęte po uzyskaniu wyroków, o których mowa powyżej;

 − w odniesieniu do wniosku o zmianę zapisu ograniczającego odpowiedzialność Skarbu Państwa 
za wypłatę należności na podstawie Specustawy ze względu na zwrot części zabezpieczenia, 
że podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowym zakresie przedstawione w toku kontroli, 
a także w zastrzeżeniach przekazanych do NIK, w związku z powyższym wysokość limitu wypłat 
dla przedsiębiorców będzie ulegała zmniejszeniu w chwili dokonania przez GDDKiA zgodnie 
z art. 151 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych zwrotu części zabezpieczenia wykonawcy.
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Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi poinformował, że obowiązki nałożone art. 11 ust. 3 Specustawy 
zostały przedstawione i przypomniane pracownikom Oddziału GDDKiA w Łodzi, z poleceniem 
ich bezwzględnego stosowania.

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie poinformował, że  w  obecnie prowadzonych 
postępowaniach w umowach o roboty budowlane zamieszczane są postanowienia dotyczące kar 
umownych określonych w art. 143d ust 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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Wykaz skontrolowanych jednostek i jednostek organizacyjnych NIK, 
które przeprowadziły w nich kontrole

Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Jednostka organizacyjna NIK,  
która przeprowadziła kontrolę

1. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Departament Infrastruktury 2. Centrala GDDKiA 

3. Oddział GDDKiA w Łodzi

4. Oddział GDDKiA w Warszawie Delegatura NIK w Warszawie

5. Oddział GDDKiA w Krakowie Delegatura NIK w Krakowie

6. Oddział GDDKiA w Olsztynie Delegatura NIK w Olsztynie

7. Oddział GDDKiA w Rzeszowie Delegatura NIK w Rzeszowie
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Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych 
za kontrolowaną działalność

Lp. Nazwa jednostki Imię i nazwisko kierownika jednostki
Ocena 

skontrolowanej 
działalności*

1. Ministerstwo Infrastruktury W okresie objętym kontrolą ministrami właściwymi 
do spraw transportu byli:  
Pan Andrzej Adamczyk  
– Minister Infrastruktury od dnia 9 stycznia 2018 r.
– Minister Infrastruktury i Budownictwa w okresie 
od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 9 stycznia 2018 r.
Pani Maria Wasiak 
– Minister Infrastruktury i Rozwoju w okresie od dnia 
22 września 2014 r. do dnia 16 listopada 2015 r.
Pani Elżbieta Bieńkowska 
– Minister Infrastruktury i Rozwoju w okresie od dnia 
27 listopada 2013 r. do dnia 22 września 2014 r.
Pan Sławomir Nowak 
– Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, w okresie od dnia 18 listopada 2011 r. 
do dnia 27 listopada 2013 r.  
Pan Cezary Grabarczyk  
– Minister Infrastruktury, w okresie od dnia 
16 listopada 2007 r. do dnia 7 listopada 2011 r.

PN

2. Centrala GDDKiA Pan Jacek Gryga 
– p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad od 9 listopada 2017 r.
Wcześniej funkcję Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad pełnili:
Pan Krzysztof Kondraciuk  
od 12 grudnia 2016 r. do 9 listopada 2017 r. 
od grudnia 2015 r. – Pan Jacek Bojarowicz 
od 23 kwietnia 2015 r. – Pan Tomasz Rudnicki 
od 13 lutego 2014 r. – Pani Ewa Tomala-Borucka 
od 12 maja 2008 r. – Pan Lech Witecki

N

3. Oddział GDDKiA w Łodzi Pan Maciej Tomaszewski
Pani Iwona Zatorska-Sytyk  
(od 1 grudnia 2011 r. do 19 lutego 2016 r. 
i od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.)  
oraz  
Pan Zbigniew Paliński  
(od 1 kwietnia 2009 r. do 1 września 2011 r.)

PN

4. Oddział GDDKiA 
w Warszawie

Pan Marian Gołoś
Pan Leszek Sekulski
Do dnia 11 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Kondraciuk

PN

5. Oddział GDDKiA w Krakowie Pan Tomasz Pałasiński O

6. Oddział GDDKiA w Olsztynie Pan Mirosław Nicewicz – od 23 października 2006 r. P

7. Oddział GDDKiA 
w Rzeszowie

Pan Bogdan Tarnawski
Pan Wiesław Kaczor

P

P – pozytywna, PN – pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, N – negatywna, O – opisowa.
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Charakterystyka stanu prawnego

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor w procesie budowy dróg
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych125, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą dróg krajowych, 
do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg krajowych (art. 19 ust. 1). Na podstawie art. 20 pkt 3 powołanej ustawy, 
do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora. Generalny Dyrektor realizuje 
swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad126, która wykonuje 
również zadania zarządu dróg krajowych (art. 18a ust. 1 ustawy). 

2. Zawieranie umów w wyniku udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad jest zobowiązana do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp, 
na zasadach określonych w tej ustawie. 

Zgodnie z art. 147 ust.1 i 2 pzp zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny 
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe 
(art. 150 ust. 1). Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
(art. 150 ust. 2). zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (art. 151 ust. 1). 
zamawiający pozostawia część kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, jednak jej wysokość nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia (art. 151 ust. 2) 
i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady (art. 151 ust. 3).

Z dniem 24 grudnia 2013 r. w ustawie – Prawo zamówień publicznych wprowadzono przepisy 
art. 143a–143d127, które miały na celu wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji 
zamówień publicznych, wzmocnienie ochrony praw podwykonawców uczestniczących w procesie 
realizacji zamówień publicznych (w szczególności zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty 
należnego im wynagrodzenia) oraz ograniczenie ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający 
– wykonawca – podwykonawca – dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych. 

Przepisy art. 143a – 143d pzp odnoszą się do następujących obszarów: 

1. zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Przepis art. 143a reguluje kwestię zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w każdym 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy 
niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach 
(art. 143a ust. 1 pkt 1) albo w całości po wykonaniu całości robót budowlanych (art. 143a ust. 1 pkt 2). 

125 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.

126 W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzą oddziały w województwach. Obszar działania oddziału 
pokrywa się z obszarem województwa. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, w drodze zarządzenia, może tworzyć oddziały regionalne realizujące zadania Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poszczególnych autostrad i dróg ekspresowych, przy czym oddziały te prowadzą 
działalność na obszarze większym niż jedno województwo (art. 18a ust. 2, 3 i 3a ustawy o drogach publicznych).

127 Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1473).
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W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 
12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę całości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
po wykonaniu całości robót budowlanych – zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie 
zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą 
zaliczka została wypłacona. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy 
niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za  odebrane roboty budowlane jest  przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych128.

Zgodnie z art. 143a ust. 2 pzp, w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
o których mowa w art. 143a ust. 1, zamawiający:

1) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (wynagrodzenie należne 
wykonawcy za odebrane roboty budowlane zostanie pomniejszone o niezapłacone wymagalne 
wynagrodzenie podwykonawców i dalszych podwykonawców) – jeżeli umowa przewiduje zapłatę 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach;

2) wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki w  części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (kolejna zaliczka zostanie pomniejszona o niezapłacone 
wymagalne wynagrodzenie podwykonawców i dalszych podwykonawców) – jeżeli umowa 
przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót 
budowlanych, a zamawiający przewidział udzielanie zaliczek.

2. Zasady akceptacji projektów umów oraz umów o podwykonawstwo robót budowlanych 

Zgodnie z art. 143b ust. 1 pzp, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć także zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wymagania dotyczące umowy 
o podwykonawstwo, mającej za swój przedmiot roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zamawiający 
określa w wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a pzp). 

128 W  art.  143a ust.  1 pkt  1 i  2 chodzi o  dowody potwierdzające faktyczną zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział odpowiednio w realizacji odebranych robót budowlanych 
lub w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. Ustawodawca nie określił katalogu dowodów 
potwierdzających faktyczną zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowody 
te określa zamawiający. Na nim też spoczywa dochowanie staranności w celu uzyskania dowodów potwierdzających 
faktyczną zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
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Wymagania dotyczące umowy o  podwykonawstwo powinny zawierać m.in.  wskazanie 
podwykonawcy, wynagrodzenia podwykonawcy oraz przedmiotu i wielkości lub zakresu robót 
budowlanych, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy. W celu identyfikacji 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy o podwykonawstwo, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z projektem 
umowy o podwykonawstwo składa dokumenty określające przedmiot, zakres lub wielkość robót 
budowlanych. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy 
o roboty budowlane (art. 648 § 2 k.c.).

W przypadku gdy przedstawiony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, zamawiający, 
w terminie określonym w umowie o roboty budowlane zawartej z wykonawcą, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (art. 143b ust. 3). Stosownie 
do art. 143b ust. 4, niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie 
z wykonawcą robót budowlanych uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
Zasady akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian w już 
zaakceptowanym projekcie umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143b ust. 5, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedstawia zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. Jeżeli zawarta umowa nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, zamawiający, 
w terminie określonym w umowie o roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw wobec 
zawartej umowy (art. 143b ust. 6). Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie określonym w umowie o roboty budowlane 
uważa się za akceptację zawartej umowy przez zamawiającego (art. 143b ust. 7).

Stosownie do art. 143b ust. 8 pzp, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Obowiązek 
przedłożenia umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia dotyczy 
natomiast umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 
większej niż 50 000 zł, chyba że zamawiający mw specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
określi niższą wartość niż 50 000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy 
o podwykonawstwo (art. 143b ust. 8). 
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Mimo że pzp nie przewiduje sankcji za przekroczenie terminów, o których mowa w art. 143b 
ust. 5 i 8, uchybienie terminom określonym w tych przepisach może stanowić podstawę uchylenia 
obowiązku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Dokonanie przez zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, związane jest bowiem z wcześniejszym zaakceptowaniem przez zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniem 
zamawiającemu umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (zob. art. 143c ust. 1).

Zgodnie z art. 143b ust. 9, jeżeli w zawartej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. Zasady, o których mowa w art. 143b ust. 1–9, stosuje się 
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (art. 143b ust. 10 ustawy).

3. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy 

Stosownie do regulacji zawartych w art. 143c pzp, zamawiający jest obowiązany dokonać 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (art. 143c ust. 1 ). Art. 143c ust. 2 
zawiera zastrzeżenie, że obowiązek zapłaty dotyczy tylko należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy (art. 143c ust. 3). Dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie możliwe po umożliwieniu 
wykonawcy, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie, zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
(art. 143c ust. 4).

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub  dalszemu 
podwykonawcy, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może podjąć działania 
określone w art. 143c ust. 5 pzp.
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Na podstawie art. 143c ust. 6, w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego (art. 143c ust. 7 pzp). Uprawnienie 
do odstąpienia od umowy na podstawie art. 143c ust. 7 przysługuje zamawiającemu przez cały 
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podkreślić należy, że art. 143c 
ust. 7 jest przepisem o charakterze bezwzględnie obowiązującym i strony w zawartej umowie 
w sprawie zamówienia publicznego nie mogą zawrzeć postanowienia określającego termin 
do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Przepis art. 143d określa postanowienia umowy o roboty budowlane, w przypadku gdy zamawiający 
określi w niej obowiązki wykonawcy związane z wymaganiami dotyczącymi podwykonawstwa 
oraz kary z tytułu ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Zgodnie z art. 143c ust. 8, do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny129, jeżeli przepisy pzp nie stanowią 
inaczej130.

3. Wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów o roboty budowlane

Dla tematyki kontroli szczególnie istotne są przepisy art. 647–657 Kodeksu cywilnego regulujące 
zasady zawierania umów o roboty budowlane. W umowie tej wykonawca zobowiązuje się 
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia  
(art. 647 k.c.). 

W okresie działalności objętym kontrolą, zgodnie z przepisami art. 6471 § 1 – § 6 k.c., w umowie 
o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), 
strony ustalały zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 
podwykonawców.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jbyła wymagana 
zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę 
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważało 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 
podwykonawcą była wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Wymienione wyżej umowy powinny 
być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

129 Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.

130 Treść art. 143c ust.8 pzp w brzmieniu ustalonym z dniem 1 czerwca 2917 r. ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. poz. 933). Wcześniej art. 143c ust. 8 stanowił, że: 
„Przepisy art. 143a–143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”.
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Na podstawie art. 6471 § 5 k.c., zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca 
ponosili solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 
przez podwykonawcę. Postanowienia umów odmienne od uregulowanych w art. 6471 k.c. 
były nieważne (art. 6471 § 6 k.c.).

Przepisy art. 6471 k.c. zostały zmienione z dniem 1 czerwca 2017 r.131 W obecnym stanie prawnym 
zawierają one następujące zasady:

– inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których 
szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę 
przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia 
doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec 
wykonywania tych robót przez podwykonawcę (art. 6471 § 1 k.c.). Zgłoszenie nie jest wymagane, 
jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego 
podwykonawcę (art. 6471 § 2 k.c.). Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności (art. 6471 § 4 k.c.);

– inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo § 2. 
W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 
jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa 
w § 1 albo § 2 (art. 6471 § 3 k.c.);

– zasady określone w art. 6471 § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 
inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę 
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy (art. 6471 § 5 k.c.);

– zgodnie z art. 6471 § 6 k.c., postanowienia umowne sprzeczne z uregulowaniami art. 6471 § 1–5 
są nieważne.

Zasady odpowiedzialności solidarnej regulują przepisy art. 366–378 k.c. Zgodnie z art. 366 k.c., 
solidarność dłużników polega na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, 
że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku 
z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników 
zwalnia pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni 
pozostają zobowiązani. 

Przepisy art. 6491–6494 k.c. regulują kwestie związane z gwarancją zapłaty za roboty budowlane. 
Gwarancji zapłaty inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia 
terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych Gwarancją  
 
 

131 Przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności 
(Dz. U. poz. 933).
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zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie 
banku, udzielone na zlecenie inwestora. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane 
koszty zabezpieczenia wierzytelności132.

Istotnym zabezpieczeniem interesów inwestora w umowach z wykonawcami robót są klauzule 
ustalające kary umowne, o których mowa w art. 483–485 k.c. 

4. Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji 
udzielonych zamówień publicznych

Ustawa z  dnia 28  czerwca 2012  r. o  spłacie niektórych niezaspokojonych należności 
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych133, określa zasady 
spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: Generalny Dyrektor) 
niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy (dalej: należności), 
który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty 
budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora, wyłącznie za zrealizowane i odebrane 
prace (art. 1 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 1 ust. 2, przepisy ustawy nie mają zastosowania 
do należności, które mogą być zaspokojone na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego.

W uzasadnieniu projektu ustawy (druk 451) stwierdzono m.in., że: „W praktyce na rynku usług 
budowlanych występują coraz częściej przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania 
należności za wykonane świadczenia dotyczące robót budowlanych, w szczególności wobec 
przedsiębiorców występujących w procesie inwestowania w charakterze podwykonawców. Odnosi się 
to często do należności za roboty budowlane wykonywane przez małych i średnich przedsiębiorców, 
których kontrahentami są generalni wykonawcy. (…) W odniesieniu do przedsiębiorców projektowana 
ustawa obejmie tych, którzy wykonali prace związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy 
zawartej z wykonawcą i nie otrzymali od tego wykonawcy należnego wynagrodzenia. Ustawa 
nie zawiera katalogu umów jakie wykonawca może zawierać z przedsiębiorcami, uczestniczącymi 
w procesie realizacji zamówienia publicznego, w związku z tym uznaje się, że ustawa dotyczyć będzie 
m.in. umów na roboty budowlane, dostawy wszelkiego rodzaju materiałów a także świadczenia 
wszelkich usług które są związane z realizacją danego zamówienia publicznego".

Na podstawie art. 2 powołanej ustawy, Generalny Dyrektor spłaca należności do wysokości 
równej kwocie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego. 
Na podstawie art. 3 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, 
wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, przepisy tej ustawy stosuje 
się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy pzp, których przedmiotem 
są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane134, 
co do których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił 
zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 
pzp nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 151 pzp. 

132 Por. przepisy art. 6491 k.c. 

133 Dz. U. z 2016 r. poz. 837.

134 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.
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Zgodnie ze stanowiskiem komentatorów135 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 
przedsiębiorców, powołana w art. 2 ustawy wysokość kwoty zabezpieczenia, stanowiąca granicę limitu 
spłaty przez Generalnego Dyrektora należności przedsiębiorców, jest wielkością stałą, abstrakcyjną, 
niezależną od późniejszych realnych zmian kwoty zabezpieczenia w stosunku do wysokości pierwotnej, 
w jakiej go udzielono (wskutek częściowego wykorzystania zabezpieczenia przez GDDKiA albo wskutek 
częściowego zwrotu zabezpieczenia dokonywanego przez zamawiającego na podstawie art. 151 
ustawy – Prawo zamówień publicznych). Zatem wysokość zabezpieczenia wyznaczającą maksymalny 
zakres spłaty należności na podstawie Specustawy należy uwzględniać na moment wniesienia 
tego zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 omawianej ustawy, przedsiębiorca może zgłosić Generalnemu Dyrektorowi 
należność, która przysługuje mu od wykonawcy: który zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane 
prace co najmniej 30 dni – albo wobec którego ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek 
o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe136 
albo wobec którego otwarto postępowanie restrukturyzacyjne.

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej (art. 5 ust. 2). Do zgłoszenia dołącza się: pisemne 
oświadczenie wykonawcy o uznaniu należności przedsiębiorcy – albo kopie: doręczonego 
wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie, pozwu 
wniesionego przeciwko wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym oraz umowy zawartej między wykonawcą a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 omawianej ustawy, Generalny Dyrektor dokonuje weryfikacji zgłoszenia 
należności, a następnie może ogłosić, a w przypadku gdy zgłoszone należności przekroczą 
3% wartości zamówienia publicznego – ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, o otwarciu 
21 dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń. Po upływie tego terminu Generalny Dyrektor 
sporządza listę przedsiębiorców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 8 ustawy 
oraz zawiadamia przedsiębiorców o umieszczeniu ich na liście. W przypadku, gdy kwota określona 
w art. 2 ustawy nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności umieszczonych na liście, kwoty, 
w jakiej należności te mogą być zaspokojone, są ustalane proporcjonalnie do wysokości każdej 
z nich (art. 5 ust. 4 ustawy). 

Przepis art. 9 ustawy uprawnia Generalnego Dyrektora do ponownego sporządzenia listy 
przedsiębiorców zgodnie z art. 5 ust. 3 w przypadku, gdy kwota należności umieszczonych na liście 
jest mniejsza niż kwota zabezpieczenia określonego w art. 147pzp. 

Art. 6 ustawy uprawnia przedsiębiorców umieszczonych na ww. liście przedsiębiorców 
do otrzymania zaliczki wypłaconej na poczet należności, niezwłocznie po doręczeniu przez nich 
nieprawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego należność albo spisu wierzycieli, o którym mowa 
w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe137, obejmującego 
należność. 

135 Piotr Duma, Bogusław Lackoroński i Joanna Łagowska: Komentarz do art. 2 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych 
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (stan prawny na 23 lipca 2013 r.), 
Lex; Przemysław Drapała: Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym 
– analiza krytyczna, PPH 2013 r., nr 7.

136 Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.

137 Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, przedsiębiorcom umieszczonym na liście przedsiębiorców 
sporządzonej przez Generalnego Dyrektora jest wypłacana kwota należności lub kwota ustalona 
zgodnie z art. 5 ust. 4, pomniejszona o kwotę zaliczki, po doręczeniu przez nich następujących 
dokumentów:

1) prawomocnego orzeczenia sądu, albo

2) ugody zawartej przed sądem w sprawie między przedsiębiorcą i wykonawcą, opatrzonej klauzulą 
wykonalności, albo

3) listy wierzytelności pod warunkiem niezłożenia w stosunku do danej wierzytelności sprzeciwu, 
o którym mowa w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, lub zatwierdzonej 
przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, albo

4) spisu wierzytelności pod warunkiem niezłożenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 90 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne138, lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 91 
tej ustawy, lub zatwierdzonego przez sędziego-komisarza spisu wierzytelności. 

Jeżeli przedsiębiorca wykonywał prace związane z realizacją zamówienia publicznego na roboty 
budowlane przy pomocy innych podmiotów, do dokumentu, doręczanego Generalnemu 
Dyrektorowi na podstawie art. 7 ust. 1, dołącza oświadczenie, że nie zalega wobec tych podmiotów 
z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace albo że zaliczka, o której mowa w art. 6, została 
przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów (art. 7 ust. 3 ustawy). 

Zgodnie z wymogami ustalonymi w art. 8 ustawy:

– do dokumentów wymienionych w art. 5 ust. 2, art. 6 i art. 7 ust. 1, przedsiębiorca dołącza 
oświadczenie, iż należności wymienione w tych dokumentach wynikają ze zrealizowanych 
i odebranych prac związanych z realizacja zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją 
udzieloną przez wykonawcę lub nie zostały zaspokojone (art. 8 ust. 1);

– ww. oświadczenie oraz oświadczenia wymienione w art. 7 ust. 3 ustawy składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań (art. 8 ust. 2); 

– jeśli przedsiębiorca jest osobą prawną, oświadczenia wymienione wyżej w ust. 1 i art. 7 ust. 3, 
składa osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy (art. 8 ust. 3). 

Na podstawie art. 9 ustawy, przepisy art. 5–8 stosuje się również w przypadku ponownego 
sporządzenia przez Generalnego Dyrektora listy przedsiębiorców spełniających warunki do spłaty 
należności.

W przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy lub otwarcia wobec niego postępowania 
restrukturyzacyjnego, art. 10 ust. 1 zobowiązuje Generalnego Dyrektora do zawiadomienia 
sędziego-komisarza o przedsiębiorcach, którym wypłacono należności, oraz o ich wysokości. 
Stosownie do art. 10 ust. 2, w przypadku niezaspokojenia należności na podstawie przepisów 
ustawy, podlegają one zaspokojeniu z majątku wykonawcy.

138 Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, ze zm.
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Na podstawie przepisów art. 11 ustawy, Generalnemu Dyrektorowi przysługuje roszczenie:

1) wobec wykonawcy – o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy (art. 11 ust. 1),

2) wobec przedsiębiorcy – o zwrot zaliczki, o której mowa w art. 6, w przypadku gdy należność 
nie została przez przedsiębiorcę potwierdzona dokumentami określonymi w art. 7 ust. 1 
i oświadczeniem określonym w art. 7 ust. 3 (art. 11 ust. 2). 

Art. 11 ust. 3 zobowiązuje Generalnego Dyrektora do niezwłocznego przekazania kwot odzyskanych 
na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

Przepisy omawianej ustawy stosuje się także – na podstawie art. 14 – do wykonawców, w stosunku 
do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli 
przed 3 sierpnia 2012 r. 

Zmiany w ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających 
mz realizacji udzielonych zamówień publicznych, zostały wprowadzone:

1) przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych 
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych, która weszła 
w życie z dniem 16 lipca 2014 r. Zmiany dotyczyły: art. 4 w zakresie zawartej w tym przepisie 
definicji przedsiębiorcy139 oraz art. 12, regulującego kwestię niezaliczania w skład masy upadłości 
wykonawcy, który ogłosił upadłość, wniesionego przez niego w pieniądzu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

2) przez art. 446 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zmiany dotyczyły: art. 5 
ust. 1 pkt 2, art.6 pkt 2, art. 7 ust. 1, w którym zmieniono treść pkt 3 i dodano pkt 4, art. 7 ust. 2 
i art. 10 ust. 1. Polegały one głównie na dostosowaniu przepisów zmienianej ustawy do uregulowań 
zawartych w Prawie restrukturyzacyjnym.

139 Z dniem 9 lipca 2013 r. art. 4 pkt 1 ustawy w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego 
wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 
w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP, przez pkt 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 
2013 r. sygn. akt TK.K.37/12 (Dz. U. poz. 792). 
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Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej tematyki

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.)

 2. Ustawa z  dnia 28  czerwca 2012  r. o  spłacie niektórych niezaspokojonych należności 
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Dz. U. z 2016 r. 
poz. 837).

 3. Ustawa z  dnia 29  stycznia 2004  r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z  2015  r.  
poz. 2164, ze zm.)

 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.)

 5. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).

 6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.2016 poz. 1574, ze zm.)

 7. Ustawa z  14  czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U. z  2017  r.  
poz. 1257, ze zm.)

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z  8  stycznia 2002  r. w  sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 9. Ustawa z  dnia 4  marca 2010  r. o  świadczeniu usług na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 893, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

 1.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 2.  Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 3.  Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 4.  Prezes Rady Ministrów

 5.  Prezes Trybunału Konstytucyjnego

 6.  Rzecznik Praw Obywatelskich

 7.  Komisja Infrastruktury Sejmu RP

 8.  Komisja Infrastruktury Senatu RP

 9.  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP

10. Minister Infrastruktury

11. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad












