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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/17/001 - Przygotowanie administracji rządowej do prowadzenia elektronicznego 
poboru opłat drogowych po 2018 roku 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Kontroler Maciej Mierzejewski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KIN/44/2018 
z dnia 18 maja 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa 
(dalej: GITD) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej: Główny Inspektor TD) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w  zakresie przygotowania do kontynuacji elektronicznego poboru opłaty 
elektronicznej po 2018 roku. 

W ocenie NIK, stwierdzony w trakcie kontroli stan przygotowania zadania przejęcia 
Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (dalej: ESPO lub system IT KSPO) przez 
GITD, jak również zapewnienia poboru opłaty elektronicznej po 2 listopada 2018 r. 
stwarza istotne ryzyko dla interesów Skarbu Państwa, rozumianych, jako rzetelne 
zapewnienie przychodów do Krajowego Funduszu Drogowego (dalej: KFD) 2. 
W ocenie NIK, nierzetelnym było potwierdzenie przez Głównego Inspektora TD 
możliwości uzyskania przez GITD w racjonalnym terminie3 zdolności organizacyjnej 
do przejęcia, utrzymywania i rozwoju KSPO przez pryzmat oceny zdolności GITD do 
realizacji projektów IT nieporównywalnych, co do: skali, budżetu, zakresu, stopnia 
złożoności, które realizowano w modelu pełnego outsorcingu4. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2 KSPO zapewnia wieloletnie podstawy finansowe funkcjonowania KFD, który jest podstawowym źródłem finansowania 
inwestycji na drogach krajowych i mechanizmem pozwalającym na absorpcję środków z budżetu UE w obecnej i kolejnej 
perspektywie finansowej. 

3 Uwzględniającym określoną w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 12. Dalej: nowelizacji ustawy o drogach publicznych.) datę przejęcia zadania poboru 
opłat drogowych. 

4 Na etapie opracowania projektu nowelizacji ustawy o drogach Główny Inspektor Transportu Drogowego komunikował, że 
posiada wiedzę i doświadczenie w organizacji i realizacji projektów IT pozwalających na sprawne przejęcie KSPO. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Ponadto w GITD:  
- nie było zespołu osób (jego tworzenie rozpoczęto po wejściu w życie przepisów 

nowelizowanej ustawy o drogach publicznych) posiadających niezbędne 
doświadczenie i kompetencje w realizacji tak skomplikowanych projektów, przy 
jednoczesnym braku zapewnienia udziału ekspertów, 

- nie uzyskano pełnego dostępu do dokumentacji systemu KSPO, przez co na 
etapie potwierdzenia zdolności do kontynuacji poboru opłat GITD nie posiadał 
wiedzy na temat wielu istotnych ryzyk związanych z funkcjonowaniem systemu 
KSPO,5  

- nie przeprowadzono rozeznania rynku w zakresie możliwości zamówienia 
dostaw i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania KSPO, a co za 
tym idzie składane przez Głównego Inspektora TD zapewnienia ich 
terminowego pozyskania należy uznać za nierzetelne.  

Konsekwencją ww. nieprawidłowości były problemy wynikłe w trakcie realizacji 
projektu, dotyczące: 
- obszaru pozyskania zasobów ludzkich. Stworzenie zespołu posiadającego 

niezbędne kompetencje było jedynie etapem, od którego uzależniona była 
możliwość realizacji kolejnych zadań w sposób rzetelny i terminowy, a nie 
celem samym w sobie. Tymczasem dopiero w maju 2018 r. powstał zespół, 
który był w stanie efektywne rozpocząć tworzenie Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (dalej: OPZ) na utrzymanie systemu IT KSPO. Do dnia 
zakończenia kontroli GITD nie pozyskał wszystkich planowanych zasobów 
ludzkich. Dodatkowym czynnikiem w tym obszarze, mającym niekorzystny 
wpływ na sprawność przejęcia systemu IT KSPO, były zmiany kluczowych 
osób w projekcie6, co prowadziło do kolejnych zmian koncepcji realizacji 
projektu, a w konsekwencji skróceniem czasu na jego wdrożenie; 

- możliwości (w związku z nieposiadaniem przez GITD niezbędnych do 
samodzielnego przejęcia i obsługi KSPO zasobów i kompetencji w obszarze 
zaawansowanego zarządzania zasobami IT), zgodnego z przepisami 
nowelizacji ustawy o drogach publicznych i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych7 (dalej: pzp), zaangażowania profesjonalnych 
podmiotów posiadających zdolność do realizacji kluczowych procesów systemu 
IT KSPO. Ustalenia kontroli wskazują, że większość podmiotów branych pod 
uwagę przez GITD, jako potencjalni wykonawcy, po dokonaniu analiz 
złożoności systemu, nie podjęło współpracy. Jedyna jednostka, która 
zdecydowała się na nawiązanie współpracy (chociaż również nie miała 
wystarczających kompetencji i zasobów do samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia) i podpisała z GITD umowę, której przedmiotem jest 
m.in. przejęcie ESPO z dniem 3 listopada 2018 r. w sposób umożliwiający 
świadczenie prawidłowej, ciągłej, niezakłóconej, sprawnej, efektywnej 

                                                      
5 Ryzyka te zostały zidentyfikowane przez GITD dopiero w 2018 r. 

6 Dwukrotnie Kierownika Projektu/Dyrektora BKSPO oraz jednokrotnie Z-cy GITD ds. KSPO. 

7 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986. 
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i bezpiecznej usługi poboru opłaty elektronicznej,[…]8 wg stanu na 10 
października 2018 roku, rozważa odstąpienie od jej realizacji na podstawie art. 
4921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.9 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, jak również informacje przekazane przez GITD 
10 października 2018 r., Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że na około 3 tygodnie 
przed upływem daty obowiązywania aktualnej umowy na obsługę sytemu ViaTOLL, 
jednostka kontrolowana nie była w stanie w sposób wiarygodny przedstawić 
dowodów potwierdzających rzetelne przygotowanie do kontynuacji poboru opłat po 
2 listopada br. Pozostające wciąż krytyczne ryzyka z tym związane potwierdzają 
informacje o:  
- planowanym odstąpieniu przez Instytut Łączności od umowy z uwagi na brak 

możliwości przejęcia i utrzymania systemu ViaTOLL,  

- rozważanym przez GITD „awaryjnym” scenariuszu wykorzystania do poboru 
opłaty elektronicznej systemu informatycznego,[…]10 (system zdaniem GITD 
wymagał jeszcze testowania i rozbudowy), 

- nieuzgodnieniu z dotychczasowym wykonawcom systemu KSPO 
szczegółowego planu zdawczo-odbiorczego, co może powodować problemy 
z inwentaryzacją zasobów systemu i utrudnić jego skuteczne przejęcie.  

Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę jedynie aspekt zapewnienia ciągłości pracy 
systemu IT KSPO po 2 listopada 2018 r. poprzez zagwarantowanie chociażby 
centrów danych i łączności systemu, bez zakłócenia jego funkcjonowania, wymaga 
czasu ok. 9-12 miesięcy na zbudowanie własnej infrastruktury lub kilku miesięcy na 
wyłonienie wykonawców usług. Czas dwóch miesięcy na realizację tak 
skomplikowanego zadania […]11 był zbyt krótki i uniemożliwiał rzetelne 
przygotowanie się do przejęcia, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego 
KSPO po 2 listopada 2018 r.  

NIK negatywnie ocenia fakt, składania przez jednostkę kontrolowaną rozbieżnych – 
nieznajdujących potwierdzenia w udostępnionym kontrolerom materiale dowodowym 
- oświadczeń dotyczących możliwości przejęcia systemu IT KSPO i zapewnienia 
kontynuacji poboru opłaty elektronicznej, zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy 
o drogach publicznych.  

                                                      
8  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

9 Dz.U. z 2018 r., poz. 1025. Artykuł ten stanowi, że jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że 
świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed 
nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. 

10 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy wykonawcy systemu informatycznego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

11 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy wykonawcy systemu informatycznego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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Zapewnianie Najwyższej Izby Kontroli przez GITD 10 października 2018 r. 
o gotowości do przejęcia systemu w sytuacji pozostawania niezmitygowanych – 
krytycznych dla realizacji tego zadania – ryzyk, jest działaniem nierzetelnym. 
W ocenie NIK gotowość do przejęcia systemu poboru opłat, a tym samym 
zapewnienia ciągłości jego utrzymania oraz wpływów do budżetu Skarbu Państwa 
z tego tytułu, może być potwierdzona jedynie na podstawie posiadania realnych 
(poprzedzonych rzetelnymi analizami wykonalności) scenariuszy, planów działania 
i posiadania zdolności ich realizacji (samodzielnie lub przy współpracy innych 
podmiotów). 

Ustalenia kontroli wskazują, że GITD nie poradził sobie z postawionym przed nim 
zadaniem. Na 3 tygodnie przed datą przejęcia systemu KSPO nie było wiadomym, 
jakiej jednostce zostaną zlecone poszczególne zadania w ramach jego obsługi oraz 
przy pomocy, jakiego rozwiązania będzie pobierana opłata elektroniczna. 
Doprowadziło do powstania sytuacji, w której: 
- na 10 października 2018 r. jedynym podmiotem posiadającym wiedzę 

i niezbędne zasoby do kontynuacji obsługi systemu ViaTOLL był dotychczasowy 
wykonawca, 

- w przypadku zaistnienia wykorzystania potencjału obecnego wykonawcy do 
zapewnienia kontynuacji poboru opłaty elektronicznej, została znacząca 
osłabiona pozycja negocjacyjna strony publicznej, co może ostatecznie 
doprowadzić do przekroczenia kosztów określonych w Ocenie Skutków 
Regulacji nowelizacji ustawy o drogach publicznych. 

NIK zwraca uwagę na stale zwiększający się poziom ryzyka utrudnionej współpracy 
z aktualnym wykonawcą i operatorem systemu, wynikający z końca terminu 
obowiązywania umowy. Ustalenia kontroli wskazują, że pomimo wciąż 
obowiązującej umowy, uzyskanie zasobów informacyjnych od obecnego operatora 
odbywa się z dużymi problemami (np. pozyskanie kluczowego dla rzetelnego 
przejęcia systemu środowiska testowego, szczegółowych opisów architektury 
systemu) a co za tym idzie należy spodziewać się, że uzyskanie ich po zakończeniu 
terminu obowiązywania umowy, będzie jeszcze trudniejsze. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Głównego Inspektora TD na etapie prac nad zmianą 
ustawy o drogach publicznych oraz na wstępnym etapie 
organizacji przedsięwzięcia 

W drugiej połowie września 2017 r. GITD otrzymał od Ministerstwa Infrastruktury 
(dalej: MI) polecenie zaangażowania się w projekt przejęcia Krajowego Systemu 
Poboru Opłat, którego kluczowym elementem jest ESPO. GITD do połowy 
października 2017 r. miał opracować koncepcję przejęcia KSPO. W tym celu 
w GITD powstał zespół roboczy w skład którego wchodzili: Główny Inspektor 
Transportu Drogowego, dwóch Zastępców GITD oraz 10 pracowników GITD (dalej: 
zespół roboczy). Wynikiem prac zespołu roboczego była analiza pt. Założenia do 
Koncepcji wykonywania zadań z zakresu Systemu Elektronicznego Poboru Opłat 

Opis stanu 
faktycznego 
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przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, z 17 października 2017 r. (dalej: 
analiza). Analiza zawierała m.in. harmonogram działań, założenia dotyczące 
kosztów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych oraz niezbędnych zasobów, analizę 
SWOT, listę potencjalnych ryzyk oraz warunki pomyślności koncepcji przejęcia 
KSPO przez GITD, obszary procesu przekazania ESPO od dotychczasowego 
wykonawcy, założenia podziału zadań i kompetencji oraz zbudowania nowej 
struktury organizacyjnej GITD.  
Lista głównych ryzyk zawierała 16 pozycji, z których trzy wskazywały na 
ograniczenia związane z realizacją przedsięwzięcia przy stosowaniu pzp. Dla  
ww. trzech ryzyk dwa12 określono, jako pewne o wpływie krytycznym, oraz jedno13 
krytyczne o wpływie wysokim. W ramach pozostałych ryzyk zidentyfikowano dwa14 
ryzyka o wpływie wysokim i prawdopodobieństwie średnim w obszarze zapewnienia 
przez GITD zasobów ludzkich oraz jedno15 ryzyko o wpływie wysokim określonym, 
jako zdarzenie pewne dotyczące zbyt krótkiego czasu na zawarcie umów 
z podwykonawcami.  
W warunkach pomyślności opracowanej koncepcji przejęcia KSPO wskazano m.in., 
że „stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych zostanie wyłączone 
w odniesieniu do zamówień związanych z przejęciem i utrzymaniem ciągłości 
operacyjnej systemu przez okres 3 lat od dnia wejścia wżycie przepisów ustawy 
zmieniającej”. 
Analiza powstała na podstawie otrzymanej z MI i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) dokumentacji16; została opracowana bez 
pomocy ekspertów i firm zewnętrznych. Przedstawicie MI przekazywali GITD 
założenia projektowanych zmian legislacyjnych. Dokonywano roboczych konsultacji 
zagadnień oraz wymiany dokumentów z MI i GDDKiA. Założenia podlegały 
zmianom zgodnie z wytycznymi MI. 
GITD wyjaśnił, że:  
- przedstawiciele GITD na spotkaniach roboczych w MI podkreślali, że wybrany 

model realizacji procesu przejęcia KSPO przez GITD w tak krytycznie krótkim 
czasie jest obarczony wieloma ryzykami, a jego wykonanie będzie możliwe tylko 

                                                      
12 Ryzyko nr 4 - brak możliwości zawarcia umów z podwykonawcami z pominięciem stosowania ustawy pzp i ryzyko nr 15. – 

brak przepisów w ustawie zmieniającej ustawę o drogach publicznych, które stanowiłyby podstawę prawną do 
niestosowania przepisów pzp do zamówień związanych z procesem przekazywania Systemu GITD. 

13 Ryzyko nr 6 – konieczność stosowania przez GITD przepisów pzp przy wyborze Wykonawcy, powodująca wydłużenie 
procesu wyboru Wykonawcy. 

14 Ryzyko nr 8 – brak możliwości pozyskania przez GITD pracowników dotychczasowego Wykonawcy z uwagi na brak woli 
zawarcia przez nich umów o pracę, niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia w zakresie wysokości wynagrodzenia, 
ograniczenia wynikające z ustawy o służbie cywilnej i zakazy konkurencji, i ryzyko nr 9 – brak możliwości pozyskania przez 
GITD kluczowego personelu do końca trwania umowy z dotychczasowym wykonawcą i ryzyko następcze 
niewystarczających kompetencji kadry GITD biorącej udział w procesie przekazywania i obsługującej System. 

15 Ryzyko nr 7 – niewystarczającego czasu na przedłużenie i renegocjacje umów z podwykonawcami, wygasających 
2 listopada 2018 r. 

16 Wytworzonej w związku z realizacją umowy z 2 listopada 2010 r. na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Systemu 
Poboru Opłat elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat, a także dokumentacji GDDKiA wytworzonej w 
ramach postępowania pt Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z poborem opłaty elektronicznej 
oraz z czynnościami związanymi z poborem opłaty za przejazd oraz Szacunkowy Koszt Centrali Scenariusza 
Alternatywnego. Analiza brała pod uwagę warunki brzegowe, w zakresie kosztów, ustalone przez MI, które powinny być o 
30 % niższe niż wówczas ponoszone przez GDDKiA. 
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po spełnieniu określonych warunków, w tym w szczególności wyłączenia 
zlecanych w ramach projektów usług z obowiązku stosowania ustawy pzp, 

- ze względu na krótki czas (dwóch tygodni) na opracowanie analizy oraz wkładu 
do uzasadnienia zmienianej ustawy, GITD nie przeprowadzało rozeznania rynku 
w zakresie dostaw i usług. 

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w przepisach art. 6 ust 2 nowelizacji ustawy 
o drogach publicznych poprzez umożliwienie powierzenia, niektórych czynności 
związanych z poborem opłaty elektronicznej, w tym przygotowania, wdrożenia, 
budowy lub eksploatacji elektronicznego systemu poboru opłat, wymienionym 
podmiotom publicznym. 
GITD planował bezpośrednie przejęcie jedynie niewielkiej części usług 
realizowanych dotychczas przez głównego wykonawcę KSPO i jego 
podwykonawców, i tak w obszarze:  
- Obsługa klienta było to pięć na 13 zadań, 

- Operacje oraz Utrzymanie Systemu IT było to jedno na 14 zadań, 

- Wykrywanie wykroczeń nie wskazano żadnego z 5 zadań, 

- Rozliczenia i Płatności nie wskazano żadnego z 17 zadań, 

- Manualny System Poboru Opłat nie wskazano żadnego z 5 zadań. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-19, 84-118, 166-167, 1096-1148) 

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy 
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw17 (dalej: nowelizacja ustawy 
o drogach publicznych), druk sejmowy nr 2048, wskazano m.in., że GITD […] ma 
doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych. GITD 
w ciągu kilku ostatnich lat realizował bowiem wiele projektów mających 
fundamentalne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i zminimalizowania nieuczciwych praktyk na rynku transportowym. Dzięki temu 
w ramach GITD obecnie funkcjonują systemy informatyczne, tj. Centralna Ewidencja 
Naruszeń, iSEPO, Centrum Przetwarzania Danych CANARD, a także wersja 
podstawowa systemu KREPTD. Systemy te są dedykowane do wsparcia zadań 
realizowanych przez GITD w ramach ustawowych kompetencji organu.  
Z ustaleń kontroli wynika, że w ramach ww. wdrożeń do GITD należało przede 
wszystkim sporządzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w tym umowy na budowę, 
utrzymanie, rozwój systemu, wyłonienie wykonawcy a następnie nadzorowania 
przebiegu umowy/umów.  
Wszystkie ww. projekty zostały zrealizowane przy kluczowym udziale wykonawcy 
zewnętrznego wyłonionego w drodze zamówień publicznych. Zasadniczo 
utrzymanie projektów (poza utrzymaniem iSEPO od lipca 2017 r.) było powierzane 
wykonawcy/wykonawcom zewnętrznym. Rozwój ww. systemów także każdorazowo 
był zlecany wykonawcy/wykonawcom. Rodzaj realizowanych wcześniej projektów IT 
nie był porównywalny do projektu systemu IT KSPO. Całkowity koszt projektów, 
także był nieporównywalny do systemu IT KSPO i wynosił odpowiednio: CEN 

                                                      
17 Dz. U. z 2018 r., poz. 12. 
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ok. 8,6 mln zł, iSEPO ok. 5,8 mln zł, CPD CANARD ok. 171,0 mln zł, KREPTD 
ok. 18,1 mln zł. 
Jak wyjaśnił GITD: […] ze względu na skalę KSPO i złożoność oraz zakres działania 
systemu, projekt  „Przejęcie KSPO przez GITD” nie może być określany, jako 
projekt „o podobnym stopniu złożoności” w stosunku do innych przedsięwzięć i to 
zarówno realizowanych w GITD, jak i w innych organach administracji publicznej. 

 (dowód: akta kontroli  str. 1153-1186) 

Główny Inspektor TD powołał dedykowaną strukturę organizacyjną oraz określił 
zadania nowych komórek właściwych dla KSPO (Zarządzenie nr 3/2018 Głównego 
Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego GITD). Podstawowe funkcje związane z KSPO 
przypisano do Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat (dalej: BKSPO). BKSPO 
odpowiadało m.in. za: opracowanie planów, strategii i procedur oraz podejmowania 
działań mających na celu przejęcie KSPO oraz realizację zadań związanych 
z późniejszym przejmowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej 
KSPO, rozwojem technologicznym, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem 
infrastruktury przydrożnej. W ramach BKSPO powołano dziewięć wydziałów:  
1) Wydział Infrastruktury Przydrożnej KSPO, 2) Wydział Oprogramowania i Systemu 
Centralnego, 4) Wydział Umów i Porozumień, 4) Wydział Logistyki i Majątku,  
5) Wydział Procesów Obsługi Użytkownika, 6) Wydział Procesów Manualnego 
Poboru Opłat, 7) Wydział Procesów Rozliczeń i Płatności, 8) Wydział Procesów 
Wsparcia Czynności Kontrolnych, 9) Wydział Pozyskiwania Zasobów Osobowych. 

W maju 2018 r. w GITD opracowano dokument „KSPO – Wizja realizacji”, w którym 
zaproponowano nową strukturę organizacyjną BKSPO. W nowej strukturze 
organizacyjnej wyszczególniono w obszarze IT: Wydział Architektury i Analiz, 
Wydział Aplikacji Autorskich, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Aplikacji, Wydział 
Administrowania Infrastrukturą Teleinformatyczną i Monitorowania Infrastruktury 
Przydrożnej, Wydział Cyberbezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego. 
Wraz z powstaniem nowej koncepcji zarządczej BKSPO w GITD rozpoczęto 
intensywne prace, mające na celu pozyskanie zasobów ludzkich IT. Zgodnie 
z założeniami nowego planu zatrudnienia przed 2 października 2018 r. BKSPO 
zamierzał pozyskać 35 specjalistów IT. 

 (dowód: akta kontroli str. 1095, 1149-1186, 1232-1262, 1345-1483, 1492-1500, 
1761-1762, 1804-1823) 

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji (dalej: OSR) z 20 listopada 2017 r. nowelizacji 
ustawy o drogach publicznych, na wynagrodzenia osobowe pracowników 
zaangażowanych w proces przejęcia KSPO przewidziano w roku 2018 r. kwotę  
27,8 mln zł (średnio miesięcznie 2,3 mln zł). Wynikający z OSR plan zatrudnienia 
pracowników zaangażowanych w proces przejęcia na koniec 2018 r. zakładał 
stworzenie 255 etatów ( w tym założono przejęcie 24 pracowników z GDDKiA). 
Na wniosek GITD z 5 kwietnia 2018 r. Minister Finansów uruchomił rezerwę 
celową18 na sfinansowanie m.in. wynagrodzeń osobowych pracowników do realizacji 
                                                      
18 Decyzja MF/FG5.4143.3.4.2018.MF.682. 
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działań związanych z przejęciem KSPO, na okres marzec  grudzień 2018 r. 
w kwocie 14,46 mln zł. GITD przedstawił zapotrzebowanie na środki w układzie 
miesięcznym, z których zakładał, że w październiku 2018 r. osiągnie zatrudnienie na 
poziomie 231 etatów. 

 (dowód: akta kontroli  str. 1153-1186) 
BKSPO opracował wstępny plan pozyskania zasobów ludzkich, ustalił zakres 
wynagrodzeń oraz wstępny harmonogram zatrudnienia.  

Główny Inspektor TD wyjaśnił, że […] Na początkowym etapie zbadano 
zapotrzebowanie na zasoby w poszczególnych komórkach organizacyjnych GITD, 
w tym w […] „BKSPO”. […] oszacowano, ilu pracowników i na jakich etapach 
realizacji projektu przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat, będzie niezbędnych 
do wykonywania kluczowych zadań. Dokonano określenia stanowisk urzędniczych 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. 
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji 
zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 
ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej […], a także 
wyszczególniono stanowiska poza korpusem służby cywilnej. Została również 
podjęta próba nakreślenia, w jakich miesiącach wyżej wymienione stanowiska mogą 
zostać obsadzone. Z uwagi na fakt, że kandydaci są dostępni w różnym czasie (np. 
okresy wypowiedzenia) te założenia ewoluowały.  

 (dowód: akta kontroli str. 1153-1186) 
GITD przeprowadził wstępną analizę możliwości dokonania w krótkim czasie 
rekrutacji specjalistów IT (kluczowego dla obsługi systemu personelu) 
uwzględniających koszt pozyskania niezbędnych pracowników. 
GITD wyjaśnił, że „Odpowiedzią na potrzebę [rekrutacji specjalistów do BKSPO] 
było stworzenie Wydziału Pozyskiwania Zasobów Osobowych - wyszczególnionego 
i uwzględniającego na potrzeby BKSPO”.  
GITD samodzielnie realizowało przeprowadzenie naborów do KSPO. W obszarze 
poszukiwania specjalistów, […] 19 Umowa w tym zakresie została podpisana dopiero 
23 maja 2018 r. 
GITD wyjaśnił, że: „Czas na przeprowadzenie rekrutacji został oszacowany 
w oparciu o zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych komórkach, 
w danych okresach czasowych, bazując na standardach służby cywilnej 
i wewnętrznych regulaminach (czas na obieg wniosku personalnego, czas na 
publikację ogłoszenia na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ok. 7 dni), 
czas na przeprowadzenie rekrutacji i czas na oczekiwanie kandydatów”. 
Oszacowanie czasu niezbędnego na przeprowadzenie rekrutacji i pozyskanie 
pracowników kluczowych do przejęcia KSPO pracowników IT, nie różniło się od 

                                                      
19 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy wykonawcy systemu informatycznego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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standardowego naboru przeprowadzanego w administracji publicznej i nie 
uwzględniało specyfiki rynku pozyskiwania specjalistów IT.  

 (dowód: akta kontroli str. 1153-1186) 

Zadanie pozyskania zasobów ludzkich do BKSPO w GITD realizowało 27 osób, 
które posiadały doświadczenie w rekrutacji pracowników, w tym dziewięciu 
pracowników odpowiedzialnych za wspieranie tego procesu (z czego 5 osób 
posiadało duże doświadczenie w pozyskiwaniu zasobów ludzkich, a 7 osób 
doświadczenie w pozyskiwaniu zasobów ludzkich do projektów lub komórek IT). 
Ponadto osoby mające dokonać oceny merytorycznej kandydatów posiadały 
doświadczenie w rekrutacji pracowników, w tym część z nich doświadczenie 
pozyskiwaniu zasobów ludzkich do projektów lub komórek IT. 

 (dowód: akta kontroli str. 1153-1186, 1232-1262,1492-1500) 

Uruchomione w ramach rezerwy celowej środki finansowe pozwoliły zatrudnić do  
15 czerwca 2018 r. m.in. osoby zarządzające BKSPO oraz 11 specjalistów IT. 
Zagwarantowane w rezerwie celowej środki finansowe pozwalały na zatrudnienie 
dodatkowych osób, w tym: administratorów, programistów, analityków biznesowych, 
analityków systemowych, architektów IT, specjalistów wsparcia oraz naczelników 
wydziałów IT. 

 (dowód: 1153-1186, 1232-1262,1492-1500) 

Przed powierzeniem GITD zadania przejęcia KSPO, tj. wejściem w życie nowelizacji 
ustawy o drogach publicznych, jednostka kontrolowana nie posiadała 
wystarczających kompetencji i zasobów ludzkich w obszarze zaawansowanego 
zarządzania zasobami IT, pozwalających na sprawne przejęcie utrzymania systemu 
informatycznego KSPO. 

 (dowód: akta kontroli 1095,1153-1186) 

W okresie od 17 października 2017 r. do 30 lipca 2018 r. do BKSPO pozyskano  
81 osób w tym 15 osób na stanowiska eksperckie, dyrektora i 7 zastępców 
dyrektora, 2 radców prawnych. W ww. okresie z BKSPO odeszło 6 osób w tym  
2 dyrektorów. Kluczowy z punktu widzenia systemu informatycznego Wydział 
Oprogramowania i Systemu Centralnego BKSPO:  
- w styczniu 2018 r. – zatrudniał 1 pracownika, 

- w lutym 2018 r. – 4 pracowników, 

- w marcu 2018 r. – 6 pracowników, 

- w kwietniu 2018 r. – 8 pracowników (z projektu odszedł 1 pracownik), 

- w maju 2018 r. – 11 (w tym z-cę dyrektora), 

- w czerwcu 2018 r. – 12 (w tym z-cę dyrektora, odszedł 1 pracownik), 

- 16 lipca 2018 r. – 18 (w tym z-cę dyrektora). 

Doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze projektów informatycznych, wykazano dla 
12 pracowników. Było to doświadczenie uczestnictwa w projektach prowadzonych 
głównie w ramach jednostek administracji publicznej (wiążących się głównie 
z zamówieniami publicznymi i zlecaniem usług). Pracownicy wykazywali przede 
wszystkim doświadczenie w merytoryczno-technicznej obsłudze projektów 
w obszarach: analizy, wdrożeń i testów, kierowania projektem. Dla sześciu 
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pracowników wskazano, że posiadają oni mniej niż roczne doświadczenie we 
wdrażaniu i obsłudze projektów informatycznych o podobnym do KSPO stopniu 
złożoności. Jedynie trzech pracowników wskazało na doświadczenie w realizacji 
projektów o zbliżonej budżetowo skali. 
Z ww. 12 pracowników pionu IT BKSPO 2 pełniło funkcję nadzorcze, a do zadań 
pozostałych pracowników należało przygotowanie dokumentów przetargowych OPZ 
i SIWZ, a w późniejszym okresie - wyznaczanie kierunków i realizacja procesów 
przejęcia istniejącego KSPO w ramach własnych zasobów technologicznych. 

 (dowód: akta kontroli: 1153-1186, 1232-1262, 1492-1500, 1501-1545, 1763-1779) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nierzetelna ocena zdolności przejęcia KSPO dokonana przez Głównego 
Inspektora TD na etapie prac nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych. 
Zdolność GITD do przejęcia KSPO, poza treścią uzasadnienia nowelizacji 
ustawy o drogach potwierdzały także, stanowiska prezentowane przez GITD 
oraz MI w trakcie prac nad nowelizacją ustawy zarówno na posiedzeniach 
sejmowej Komisji Infrastruktury nr 14920 z 5 grudnia 2017 r. oraz senackiej 
Komisji Infrastruktury nr 11521 z 12 grudnia 2017 r. Wskazywano m.in., że GITD 
posiadał wówczas duże doświadczenie i kompetencje w realizacji projektów 
informatycznych. Argument ten znalazł się w ramach kluczowych uzasadnień 
dot. powierzenia utrzymania KSPO GITD.  
GITD wyjaśnił, że Deklaracja GITD w zakresie posiadania doświadczenia 
i kompetencji w realizacji projektów informatycznych oraz możliwości sprawnego 
przejęcia KSPO wynikała z dotychczasowych działań GITD w obszarze 
realizacji zadań związanych z uruchomieniem i prowadzeniem trzech 
zasadniczych systemów teleinformatycznych, a mianowicie: Centralnej 
Ewidencji Naruszeń, Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym i Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 
Wszystkie te projekty były od podstaw tworzone i są utrzymywane w ramach 
realizacji zadań ustawowych GITD, przy wykorzystaniu dostępnych jednostkom 
finansów publicznych możliwości zakupu usług związanych z projektowaniem, 
budową i utrzymaniem systemu IT profesjonalnym podmiotom zewnętrznym, 
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dostarczania tego rodzaju 
usług. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 
2048): „Ponadto organ ten ma doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów 
teleinformatycznych. GITD w ciągu kilku ostatnich lat realizował bowiem wiele 
projektów mających fundamentalne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i zminimalizowania nieuczciwych praktyk na rynku 
transportowym. Dzięki temu w ramach GITD obecnie funkcjonują systemy 
informatyczne, tj. Centralna Ewidencja Naruszeń, i SEPO, Centrum 
Przetwarzania Danych CANARD, a także wersja podstawowa systemu 

                                                      
20  orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/INF-149  

21  www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,7483,1.html  

Ustalone 
nieprawidłowości 

https://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/INF-149
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,7483,1.html
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KREPTD. Systemy te są dedykowane do wsparcia zadań realizowanych przez 
GITD w ramach ustawowych kompetencji organu.”. Rolą pracowników GITD 
było wówczas przede wszystkich sprecyzowanie wymagań funkcjonalnych 
i niefunkcjonalnych, przeprowadzenie postępowań przetargowych mających na 
celu wyłonienie potencjalnych wykonawców poszczególnych usług, 
przeprowadzenie – wspólnie z wyłonionymi wykonawcami – analizy biznesowej 
procesów, nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonania umów przez 
wykonawców, a w niektórych przypadkach – także przejęcie niektórych zadań 
do samodzielnej realizacji (taka możliwość została przewidziana w Umowie 
nr  417/2012 na wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu przetwarzania 
dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze 
świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu, 
niemniej, z uwagi na brak możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry IT za 
stawki oferowane przez Urząd, GITD – pomimo podjęcia próby – nie miał 
możliwości zastosowania w praktyce tej regulacji kontraktowej). Po upływie 
terminów, na jakie zawarte były niektóre umowy, pracownicy GITD przez pewien 
okres (do czasu wyłonienia nowych wykonawców) samodzielnie utrzymywali 
niektóre systemy teleinformatyczne (iSEPO, CEN). Dzięki doświadczeniom 
w realizacji wskazanych przedsięwzięć w Urzędzie wykształciły się kompetencje 
w obszarze analityki biznesowej oraz kierowania projektami. Z tego względu 
w  toku prac legislacyjnych GITD powoływał się na swoje doświadczenie we 
wskazanym obszarze. Wszystkie wspomniane projekty teleinformatyczne 
zostały zrealizowane w terminie, zgodnie z założonymi celami. Natomiast 
zgłaszane przez GITD do organu nadzorującego ryzyka, wskazywały na brak 
możliwości samodzielnego przejęcia przez GITD systemu KSPO w terminie do 
3 listopada 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli 1763-1779) 
Zdaniem NIK, wskazane przez GITD systemy informatyczne pod względem 
złożoności (poza projektem CANDARD), nie mogą stanowić materiału 
porównawczego do zadania przejęcia KSPO. Natomiast niewielki zakres prac 
realizowanych samodzielnie przez GITD w ww. projektach, przedmiot 
wykonywanych zadań głównie koncentrujących się na wyborze i nadzorze 
wykonawcy odpowiedzialnego za budowę i utrzymanie systemów 
informatycznych, nie może być porównywalny do złożonego zakresu zadań 
operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat (zadań realizowanych przez 
obecnego wykonawcę i GDDKiA).  
Z ustaleń kontroli wynika także, że przed powierzeniem zadania przejęcia 
KSPO, tj. wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych, GITD nie 
posiadał kompetencji i zasobów ludzkich w obszarze zaawansowanego 
zarządzania zasobami IT, pozwalających na sprawne przejęcie utrzymania 
systemu informatycznego KSPO. 
Jak podał GITD w wyjaśnieniach, przed uchwaleniem nowelizacji ustawy 
prezentowano materiały analityczne, z których wynikało, że GITD, tak jak 
wcześniej GDDKiA, nie posiada kompetencji i zasobów kadrowych w obszarze 
zaawansowanego zarządzania zasobami IT. 

 (dowód: akta kontroli str. 1095,1153-1186,1187-1500) 
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GITD wyjaśnił, że Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Infrastruktury 
i wprowadzonymi do ustawy o drogach publicznych nowymi przepisami prawa, 
GITD nie miał samodzielnie realizować wszystkich zadań związanych 
z przejęciem i utrzymaniem KSPO, lecz przy wsparciu podmiotów grupy MC, 
zewnętrznych doradców technicznych, ekonomicznych i prawnych, a także 
innych profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. Nie zakładano bowiem, że 
w tak krytycznie krótkim czasie uda się osiągnąć w ramach GITD wymagane 
zdolności i kompetencje.  

 (dowód: akta kontroli str. 1780-1787) 

Zdaniem NIK, nierzetelnym było potwierdzenie zdolności organizacyjnej GITD 
do utrzymywania i rozwoju złożonego projektu oraz systemu informatycznego 
KSPO, przez pryzmat oceny zdolności GITD do realizacji projektów IT 
nieporównywalnych, co do: skali, budżetu, zakresu, stopnia złożoności, które 
realizowano w modelu pełnego outsorcingu. NIK zauważa, że na etapie 
opracowania projektu nowelizacji ustawy o drogach Główny Inspektor 
Transportu Drogowego deklarował, że posiada wiedzę i doświadczenie 
w organizacji i realizacji projektów IT pozwalających na sprawne przejęcie 
KSPO. Wobec czego, GITD był zmuszony realizować przygotowania do 
przejęcia zadania operatora KSPO, bez doświadczenia, wiedzy i zasobów 
ludzkich, a także odpowiedniego wsparcia podmiotów zewnętrznych.  
GITD nie posiadał zdolności organizacyjnej i zasobów ludzkich zarówno do: 
pełnienia roli samodzielnego operatora systemu IT i jego rozwoju, przejęcia 
systemu i prowadzenia działań (obejmujących również stworzenie OPZ dla 
całości lub części usług niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu IT 
KSPO), jak również zlecenia tego zadania przy współpracy z podmiotem 
zewnętrznym pełniącym funkcję doradcy strategicznego. Dokumentacja 
OPZ/SIWZ precyzyjnie określająca oczekiwania GITD w zakresie uzyskania 
wsparcia innych podmiotów publicznych dotycząca usług systemu IT, powstała 
dopiero po 31 lipca 2018 r. W dniu 28 sierpnia 2018 r. na bazie  
ww. dokumentacji zawarto […]22 Umowę nr 194/2018 na realizację wszelkich 
czynności mających na celu zapewnienie w szczególności przejęcia ESPO  
z dniem 3 listopada 2018 r. w sposób umożliwiający świadczenie prawidłowej, 
ciągłej, niezakłóconej, sprawnej, efektywnej i bezpiecznej Usługi Poboru Opłat. 
W ocenie NIK, materiały źródłowe i analizy […]23 pozwalały GITD, na dokonanie 
rzetelnej oceny złożoności systemu ViaTOLL i możliwości przejęcia jego 
utrzymania i rozwoju systemu przez GITD po 2 listopada 2018 r. Z analiz w 
sposób pośredni wynikało, że GITD bez zagwarantowania zasobów i nabycia 
kompetencji w zakresie procesów oraz obsługi systemu nie będzie w stanie 

                                                      
22 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

23 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy wykonawcy analiz. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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samodzielnie zorganizować przejęcia, utrzymania i rozwoju systemu 
informatycznego KSPO. 

 (dowód: akta kontroli str. 1763-1779,1865) 

2. Opracowanie przez GITD Założeń do Koncepcji wykonywania zadań z zakresu 
Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, pomimo braku szczegółowej wiedzy 
o funkcjonujących procesach biznesowych, doświadczeń z dotychczasowego 
przebiegu realizacji kontraktu, braku szczegółowego opisu obecnie 
funkcjonującego systemu IT, niewystarczającego doświadczenia w analizie, 
projektowaniu i utrzymaniu dużych systemów informatycznych było działaniem 
nierzetelnym. 
GITD zgodnie z oczekiwaniami MI miał około 2 tygodnie na opracowanie  
ww. koncepcji, tj. do 17 października 2017 r. 
GITD wyjaśnił, że czas na przygotowanie założeń do koncepcji przejęcia KSPO 
przez GITD był krótki, zważywszy zwłaszcza na okoliczność, że w październiku 
2017 r. nie zatrudniał ekspertów wyspecjalizowanych w obszarze systemów 
poboru opłat. […] członkowie zespołu, po przeprowadzeniu analizy dostępnej 
dokumentacji i zidentyfikowaniu większości ryzyk, przedstawili również ustne 
rekomendacje i warunki niezbędne do realizacji przedsięwzięcia  
tj. w szczególności: zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy [pzp], 
przedłużenie umów z podwykonawcami, dostęp do treści umów 
podwykonawczych zawartych przez Konsorcjum czy przejęcie pracowników 
dotychczasowego Wykonawcy KSPO. Warunki te nie zostały jednakże finalnie 
spełnione.  
MI musiało zatem liczyć się z okolicznością, że koncepcja przygotowana przez 
GITD nie jest materiałem, który samodzielnie winien stanowić podstawę do 
podjęcia decyzji o zainicjowaniu prac legislacyjnych w tak istotnym dla finansów 
publicznych obszarze. GITD nie posiadał, bowiem większości kluczowych 
informacji – zarówno od strony informatycznej i technicznej, jak i biznesowej 
i kosztowej. Co więcej – w toku przygotowywania ww. materiału GITD nie miał 
możliwości skorzystania ze wsparcia zewnętrznych ekspertów z obszaru IT 
i poboru opłat. Nie dysponował również żadnymi fachowymi ekspertyzami, 
w tym w szczególności dokumentem: „Analiza możliwych scenariuszy, 
uwarunkowań i ryzyk związanych z wdrożeniem Nowego KSPO” 
przygotowanym […] na zlecenie GDDKiA w marcu 2017 r. (dokument ten GITD 
otrzymał dopiero na przełomie lutego i marca br.). 
GITD poinformował, że: Podmiotem upoważnionym do prowadzenia prac 
legislacyjnych w zakresie przedmiotowej nowelizacji był, bowiem MI, a GITD czy 
GDDKiA pełniło rolę podmiotów wspierających te prace. Jednocześnie należy 
wskazać, że prace legislacyjne nad zmianą ustawy o drogach publicznych we 
wstępnej fazie były prowadzone jedynie przez Departament Dróg Publicznych 
w MI. Projekt ustawy zmieniającej nie był konsultowany z GITD, a jedynie na 
spotkaniu w MI został okazany przedstawicielom GITD. 
GITD wyjaśnił, że: Poza ryzykiem związanym z brakiem wystarczającego czasu 
na przygotowanie koncepcji, Resort akceptował także ryzyko braku możliwości 
skorzystania przez GITD z wyspecjalizowanej wiedzy (doradców technicznych 
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i prawnych, menadżerów i specjalistów z branży zarządzania 
wieloelementowymi systemami IT). […] reakcją na ryzyko braku wystarczającej 
specjalizacji i „know-how” po stronie GITD, było stworzenie – w projekcie ustawy 
zmieniającej ustawę o drogach publicznych – możliwości skorzystania przez 
GITD z potencjału i zasobów innych podmiotów działających w sektorze 
publicznym [ …]. 
Ostatecznie ze względu na długotrwałe (trwające do 28 sierpnia 2018 r.) 
działania GITD zmierzające do wykorzystania potencjału podmiotów 
publicznych do przejęcia, utrzymania i rozwoju systemu IT KSPO, potencjał tych 
podmiotów nie został wykorzystany.  

 (dowód: akta kontroli  str. 1095-1100, 1153-1202, 1865) 

W ocenie NIK, Założenia do Koncepcji wykonywania zadań z zakresu Systemu 
Elektronicznego Poboru Opłat w niewielkim stopniu odnosiły się do elementów 
technicznych systemu informatycznego KSPO. Dokument nie zawierał istotnych 
ryzyk technicznych i organizacyjnych kluczowych z punktu widzenia obszaru IT 
projektu np.: ryzyka braku dostępnych specjalistów IT, którzy podjęliby się 
takiego zadania, czy ryzyka braku środowiska testowego systemu IT KSPO, 
które umożliwiłoby praktyczne nabywanie wiedzy o eksploatacji systemu IT 
KSPO. W ramach głównych ryzyk czy warunków pomyślności ww. koncepcja 
nie wskazywała wprost, że GITD nie posiadał wiedzy i doświadczenia 
w organizacji i realizacji podobnej wielkości i skali, co KSPO projektów. 
Koncepcja nie odnosiła się też m.in. do: 
- oceny zbudowanej na potrzeby KSPO architektury systemowej i sprzętowej,  
- braku infrastruktury niezbędnej do zbudowania środowisk testowych oraz 

oceny długu technologicznego, 
- braku możliwości opracowania, w tak krótkim czasie, precyzyjnie 

zdefiniowanego katalogu usług i dostaw, które są niezbędne dla 
całościowego zapewnienia funkcjonowania KSPO,  

- zdefiniowania i określenia podziału kompetencji i odpowiedzialności 
w zakresie przejęcia, utrzymania i rozwoju KSPO w ramach strony 
publicznej,  

- konieczności opracowania planu budowy zespołu odpowiadającego 
kompetencyjnie zespołowi, jaki świadczył usługi i utrzymuje KSPO 
u wykonawcy, w szczególności w zakresie naprawy błędów 
oprogramowania specjalnego oraz jego rozwoju, 

- braku po stronie GDDKiA strategii rozwoju i utrzymania KSPO po roku 2018 
oraz konieczność pilnego jej opracowania przez GITD. 

 (dowód: akta kontroli str. 84-118) 

Zdaniem NIK, analiza GITD z 17 października 2017 r. powinna stanowić 
materiał do dalszych prac analitycznych - mogła być jedynie punktem wyjścia do 
opracowania precyzyjnych analiz i Studium Wykonalności projektu i strategii 
przyszłych działań w zakresie KSPO, a nie dokumentem stanowiącym podstawę 
do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących organizacji procesu przejęcia 
KSPO.  
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3. GITD nie zapewnił, od początku realizacji projektu, wystarczających zasobów 
ludzkich o kompetencjach IT pozwalających na sprawne przygotowanie się do 
przejęcia systemu KSPO, co było działaniem nierzetelnym.  

GITD wyjaśnił, że […] podejmował działania w celu zapewnienia niezbędnych 
zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach IT już od początku realizacji 
projektu. Jednakże wskutek małego zainteresowania potencjalnych kandydatów 
do pracy pierwsze nabory nie zakończyły się powodzeniem. Niemniej jednak 
2 lutego 2018 r. została podjęta decyzja o reedycji naborów do pracy 
w  nowotworzonym biurze GITD, na stanowiska gł. specjalisty: ds. administracji 
aplikacji, ds. aplikacji WEB i ds. bazy danych. Ponadto już w styczniu 
prowadzone były rozmowy z pracownikami, którzy mieli doświadczenie 
w zakresie KSPO […]24, celem pozyskania ich do pracy w GITD. Część z nich 
udało się zrekrutować. Natomiast część z pracowników tego konsorcjum nie 
zmieniło pracodawcy, z uwagi na zaoferowane dodatkowe premie za pozostanie 
w stosunku pracy z dotychczasowym Wykonawcą systemu.  
O niewydolności zespołu odpowiedzialnego za obszar analizy biznesowej 
dotyczącej funkcjonowania systemu informatycznego oraz IT, świadczy też fakt, 
że: pomimo upływu 6 miesięcy od dnia powierzenia zadania zapewnienia 
kontynuacji poboru opłat drogowych, dysponowania dokumentacją postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego w GDDKiA, analiz i ekspertyz prawnych 
oraz IT, w GITD nie udało się opracować kompleksowej analizy/opisu systemu, 
który mógłby być wykorzystany jako kluczowy element OPZ, czy posłużyłby jako 
analityczny opis systemu dla zespołów deweloperskich. 
Zgodnie z wyjaśnieniami GITD, […] dopiero od początku maja [2018] zespół był 
w stanie rozpocząć efektywnie tworzenie nowego OPZ na utrzymanie IT. 
Jednakże, w celu skutecznego opracowania tych dokumentów, konieczne 
będzie posiłkowanie się podmiotami zewnętrznymi, z którymi planowane jest 
podpisanie dodatkowych umów na wsparcie GITD w obszarze analizy 
dokumentacji, a także analizy licencji. […] Przyjmując brak opóźnień w tym 
procesie, a także brak opóźnień procedury przetargowej, planowane jest 
zakończenie procedury przetargowej w okolicach końca czerwca 2019 r. 
z utrzymaniem 9 miesięcznego okresu wdrożeniowego dla nowego Wykonawcy.  
Jednoznacznie należy stwierdzić, że obszar utrzymania IT nie będzie gotowy 
z wyłonieniem następczego wykonawcy w taki sposób, aby mógł on skutecznie 
przejąć realizowane zadania od dnia 3 listopada br. Polityka przyjęta przez 
Wykonawcę uniemożliwia dostęp do pełnych treści umów z podwykonawcami,  
a także zabrania podwykonawcom udzielania jakichkolwiek informacji do 
GDDKIA czy GITD w zakresie przedmiotu i warunków świadczenia usług. 
Działanie takie skutecznie uniemożliwia pozyskanie informacji, a tym samym 

                                                      
24 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie informacji o pracodawcy i jego nazwie. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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nabycie wiedzy, która jest niezbędna do skutecznego opracowania OPZ dla 
obszaru utrzymania IT. 
NIK podziela ww. stanowisko Z-cy GITD do spraw KSPO wyrażone także 
w piśmie z 18 czerwca 2018 r., że obszar utrzymania IT nie będzie gotowy 
z wyłonieniem następczego wykonawcy w taki sposób, aby mógł on skutecznie 
przejąć realizowane zadania od dnia 3 listopada br. Jednak podkreśla, że 
istotnym wpływ na ten stan miało nie tylko, jak wykazuje GITD, działanie 
obecnego wykonawcy systemu, ale także niezapewnienie przez GITD 
wystarczających zasobów IT, od początku realizacji projektu przejęcia KPSO. 

 (dowód: akta kontroli str. 1095, 1153-1186, 1763-1802) 

GITD wyjaśnił, że: W koncepcji z dnia 17 października 2017 r. GITD 
zidentyfikował ryzyko polegające na braku możliwości zrekrutowania przez 
GITD kluczowego personelu do końca trwania umowy z dotychczasowym 
Wykonawcą i ryzyko następcze niewystarczających kompetencji kadry GITD 
biorącej udział w procesie przekazywania i obsługującej KSPO. Mając na 
uwadze regulacje ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
w zakresie procedur rekrutacyjnych (wieloetapowa procedura naboru), 
wskazane powyżej ryzyko nie mogło zostać w pełni wyeliminowane. Niemniej, 
GITD podjął szereg działań zmierzających do mitygacji tego zagrożenia, tj.: 
- Przygotowanie opisów stanowisk pracy dla kadry IT jeszcze przed wejściem 

w życie ustawy nowelizującej – w ścisłej konsultacji z Ministerstwem 
Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki, 

- Uruchomienie szeregu rekrutacji w obszarze IT bezpośrednio po wejściu 
w życie ustawy nowelizującej, 

- Informowanie o naborach do GITD za pośrednictwem m.in. portali 
społecznościowych, nawiązania współpracy z uczelniami wyższymi […]25 
Podjęcie rozmów z personelem obecnego Wykonawcy KSPO mających na 
celu zachęcenie ww. pracowników do aplikowania na stanowiska oferowane 
przez GITD (w Korpusie Służby Cywilnej oraz stanowiska niemnożnikowe). 

- Nawiązanie współpracy ze specjalistami IT […]26.  
- Podjęcie próby pozyskania ekspertów mających doświadczenie w obszarze 

IT w KSPO w ramach umowy o współpracy (9 lutego br. wystosowano 
zaproszenie do złożenia oferty na doradztwo o charakterze technologicznym 
w KSPO do byłego pracownika […]27Sp. z o.o., zaś 12 marca br. wysłano 
takie samo zaproszenie do obecnego pracownika ww. spółki. Żadna  

                                                      
25 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

27 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy firmy zatrudniającej pracownika. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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z ww. osób nie złożyła oferty w postępowaniu, pomimo, że w toku podjętych 
uprzednio rozmów taka gotowość była deklarowana). 

- Podpisanie listu intencyjnego z Ministrem Cyfryzacji zakładającego m.in. 
współpracę w przejmowaniu KSPO. 

Podkreślenia wymaga, że rekrutacje do GITD na stanowiska związane 
z  obszarem IT nie cieszyły się zainteresowaniem, a na nabory stawiały się 
głównie osoby zatrudnione w administracji publicznej, bez odpowiedniego 
doświadczenia branżowego. Powyższa okoliczność stała się bardziej krytyczna 
w chwili wycofania się grupy MC ze wsparcia GITD w przejmowaniu KSPO. 
Z tego względu konieczna była zmiana strategii działania i opracowanie 
scenariusza zakładającego udział podmiotu zewnętrznego (komercyjnego) 
w utrzymaniu KSPO od strony teleinformatycznej.  
Komitet Sterujący podjął decyzję w dniu 19 lipca br. dotyczącą przeprowadzenia 
negocjacji bez ogłoszenia […]. 

 (dowód: akta kontroli str. 1780-1787) 

Działanie GITD w zakresie zapewnienia dla projektu przejęcia KSPO 
niezbędnych zasobów ludzkich o kompetencjach IT (w szczególności 
pracowników doświadczonych w analizie i projektowaniu, eksploatacji, 
administrowaniu i utrzymaniu, wdrażaniu, testowaniu, tworzeniu systemów 
informatycznych), w okresie do maja 2018 r. należy uznać za niewystarczające 
i nieskuteczne.  
Konsekwencją niezapewniania wystarczających zasobów ludzkich do realizacji 
projektu przez GITD było m.in. przekazanie dopiero w dniu 28 sierpnia 2018 r. 
realizacji wszelkich czynności mających na celu zapewnienie przejęcia ESPO 
w sposób umożliwiający świadczenie prawidłowej, ciągłej, niezakłóconej, 
sprawnej, efektywnej i bezpiecznej Usługi Poboru Opłat […]28. 

Zaproponowana w nowelizacji ustawy o drogach, zmiana modelu utrzymania 
systemu z pełnego outsourcingu (model realizowany od 2010 r. przez GDDKiA) na 
model, w którym faktyczną funkcję integratora procesów KSPO (w tym głównego 
operatora i administratora systemu przy możliwości wsparcia głównie podmiotów 
publicznych w zapewnieniu ciągłość elektronicznego poboru opłat) pełni GITD, 
niosła ze sobą wiele ryzyk dotychczas zarządzanych przez wykonawcę.  
W momencie podejmowania decyzji o przekazaniu zadania jednostka kontrolowana 
nie posiadała po swojej stronie pełnej zdolności do przejęcia tego typu projektu. 
Wcześniejsze doświadczenia GITD, w zakresie zadań związanych z analizą, 
projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych, w których 
GITD pełnił głównie rolę zamawiającego, nie pozwalały zakładać, że w krótkim 
czasie, tj. przed 3 listopada 2018 r., osiągnie zdolność organizacyjną, techniczną 
i informatyczną do przejęcia i utrzymania (niezależnie od tego czy realizowanego 
samodzielnie czy z pomocą podmiotów zewnętrznych) systemu IT KSPO.  

                                                      
28 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Przedstawione przez GITD zestawienia doświadczenia, wykształcenia i kompetencji 
ww. członków zespołu do spraw koordynacji prac związanych z przejęciem 
Krajowego Systemu Poboru Opłat wskazują, że na poziomie zarządzania 
operacyjnego, analizy biznesowej, projektowania, wyceny, wytwarzania, testowania, 
samodzielnego utrzymania systemu IT kompetencje zespołu były niewystarczające, 
aby sprawnie móc opracować chociażby kompleksową analizę - studium 
wykonalności projektu, dokonać rzetelnej wyceny systemu, opracować opis 
przedmiotu zamówienia i analityczny opis systemu. 
GITD dopiero w maju 2018 r. zapewnił zespół IT, który był w stanie rzetelnie ocenić 
stan zaawansowania prac w obszarze IT i rozpocząć pracę nad tworzeniem OPZ na 
rozwój i utrzymanie IT (przy założeniu posiłkowania się podmiotami zewnętrznymi 
m.in. w obszarze analizy dokumentacji i analizy licencji). 
NIK zwraca uwagę, że niezapewnienie wystarczających zasobów kadrowych IT tuż 
po podjęciu decyzji o przejęciu KSPO przez GITD mogło spowodować wzrost 
zagrożenia dla dochowania, wynikającego z nowelizacji ustawy o drogach, terminu 
przejęcia utrzymania systemu informatycznego KSPO. GITD, dopiero 28 sierpnia 
2018 r. przekazał realizację wszelkich czynności mających na celu zapewnienie 
przejęcia ESPO […]29, co wprowadziło nowe ryzyko krytyczne o wpływie bardzo 
wysokim, że inny podmiot publiczny na przygotowanie do realizacji zadania 
utrzymania sprawności i ciągłości działania systemu informatycznego 
odpowiedzialnego za znaczące wpływy do budżetu państwa będzie miał jedynie 
dwa miesiące.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Głównego Inspektora TD na 
etapie prac nad zmianą ustawy o drogach publicznych oraz na wstępnym etapie 
organizacji przedsięwzięcia w GITD. 
W ocenie NIK, nierzetelnym było potwierdzenie możliwości uzyskania przez GITD 
w racjonalnym czasie (tj. uwzględniającym określony w nowelizacji ustawy 
o drogach publicznych terminem przejęcia systemu) zdolności organizacyjnej do 
utrzymywania i rozwoju systemu informatycznego KSPO przez pryzmat oceny 
zdolności GITD do realizacji projektów IT znacznie mniejszych, nieporównywalnych, 
co do: skali, budżetu, zakresu, stopnia złożoności, które realizowano w modelu 
pełnego outsorcingu30.  

Konsekwencją nierzetelnego zapewnienia o gotowości do przejęcia systemu były 
fakt, że GTID w początkowym etapie przejęcia KSPO nie zapewnił zasobów 
ludzkich IT pozwalających na sprawne zorganizowanie przejęcia, utrzymania 
i rozwoju systemu informatycznego KSPO. Budowa kompetencji własnych w tym 
obszarze, w tak krótkim czasie, okazała się niemożliwa do realizacji. Skutkiem tego 
było opracowanie dopiero po 31 lipca 2018 r. dokumentacji niezbędnej do zawarcia 

                                                      
29 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

30 Na etapie opracowania projektu nowelizacji ustawy o drogach Główny Inspektor Transportu Drogowego komunikował, że 
posiada wiedzę i doświadczenie w organizacji i realizacji projektów IT pozwalających na sprawne przejęcie KSPO. 

Ocena cząstkowa 
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umowy (np. OPZ) na realizację wszelkich czynności mających na celu zapewnienie 
kontynuacji ESPO po 2 listopada 2018 r.  

Umowa została zawarta dopiero 28 sierpnia 2018 r., tj. na dwa miesiące przed 
terminem wygaśnięcia umowy z wykonawcą systemu ViaTOLL. 

 

2. Działania GITD zmierzające do kontynuacji poboru opłaty 
elektronicznej po 2 listopada 2018 r. 

W związku z wejściem w życie art. 6 ust 1 nowelizacji ustawy o drogach 
publicznych, GITD zawał z GDDKiA Porozumienie 1/2018 z 31 stycznia 2018 r. 
W porozumieniu wskazano m.in. warunki współpracy stron, ich obowiązki i zadania 
związane z przejęciem KSPO, zasady dotyczące przekazania pracowników GDDKiA 
do GITD, osoby odpowiedzialne za nadzorowanie jego realizacji. Porozumienie 
określało ogólne ramy współpracy pomiędzy ww. organami i służyło 
uporządkowaniu najważniejszych kwestii związanych z procesem przejęcia 
Krajowego Systemu Poboru Opłat. 
GITD wyjaśnił, że: […] z uwagi na zbyt dużą rozległość i wielość obszarów 
wchodzących w skład KSPO, nie było możliwym przewidzenie wszystkich 
okoliczności oraz rozwiązań, które pozwalałyby na szybkie i bezproblemowe 
przejmowanie poszczególnych obszarów. Wszelkie kwestie związane z procesem 
przejęcia KSPO podlegają bieżącemu ustaleniu pomiędzy GITD i GDDKiA oraz 
wypracowywaniu wspólnego stanowiska przy założeniu zabezpieczenia interesów 
Skarbu Państwa. 
Dla potrzeb realizacji procesu przejęcia KSPO przyjęto założenie, że formalnie 
system informatyczny odbiera GDDKiA przy udziale GITD. GITD został wskazany, 
jako następczy wykonawca Umowy. 

 (dowód: akta kontroli  str. 168-175, 192-397,1149-1186, 1501-1545) 

Dotychczasowy wykonawca systemu KSPO był zobowiązany do przygotowania 
Szczegółowego Planu Zdawczo – Odbiorczego (dalej: SPZO). Pracownicy GITD 
uczestniczyli pracach dotyczących uzgadniania SPZO wspierając pracowników 
GDDKiA. 
Jak wyjaśnił GITD: Począwszy od drugiej wersji […] SPZO przedstawiciele GITD 
czynnie brali udział w pracach związanych z dalszym procedowaniem  
ww. dokumentu, zgłaszając stosowne uwagi, jak też wskazując rekomendacje 
związane z poszczególnymi uwagami, a także uczestniczyli w dedykowanych 
spotkaniach mających na celu wspólne wypracowanie porozumienia pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zwłaszcza w kwestiach spornych. […] w ramach 
procedury weryfikacyjnej została przedłożona przez Wykonawcę 15 wersja SPZO 
zawierająca 35 uwag, które podlegają dalszemu procedowaniu. […] opracowywano 
analizy i opinie stanowiące podstawę do oceny stopnia prawidłowości realizowanych 
przez Wykonawcę postanowień umownych i podejmowania ewentualnych działań 
związanych z wzywaniem Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień czy 
przedstawienia żądanych informacji mających na celu uzupełnienie czy 
doprecyzowanie prezentowanych danych. […] GITD wspólnie z GDDKiA 

Opis stanu 
faktycznego 
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opracowało koncepcję inspekcji badającej stan techniczny poszczególnych 
składników majątkowych. 
GITD na dzień 24 lipca 2018 r. wyjaśnił, że […] aktualnie trwa ocena i weryfikacja 
oraz zgłaszanie uwag do kolejnych wersji SPZO, przygotowanego przez obecnego 
Wykonawcę na potrzeby realizacji procesu przekazania/przejęcia systemu. Zgodnie 
z powyżej wskazanym wyjaśnieniem, do niniejszego pisma została załączona 
17 wersja SPZO składająca się z dokumentu głównego oraz dokumentu 
zawierającego zgłaszane uwagi w ramach procedury weryfikacyjnej. Do dnia 
dzisiejszego SPZO nie został przyjęty ani zatwierdzony przez Zamawiającego 
(GDDKiA). 
W związku z nieuzgodnieniem przez stronę publiczną i obecnego wykonawcę 
systemu ViaTOLL ostatecznej wersji SZPO ryzyko niezakończenia prac na 
3 miesiące przed terminem przejęcia odpowiedzialności za utrzymanie systemu IT 
KSPO przez GITD może istotnie utrudnić lub przesunąć w czasie rozpoczęcie 
faktycznego przejmowania systemu IT KSPO przez stronę publiczną. 

 (dowód: akta kontroli str. 1149-1186, 1501-1545) 

W dniu 2 marca 2018 r. pismem DPP.WEP.611.127.2018.1.ep GDDKiA przekazał 
GITD: 

 zestawienie stosunków prawnych, o których mowa w art. 7 ustawy z 8 grudnia 
2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (umowy z użytkownikami 
KSPO, umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej bramownic 
i urządzeń KSPO, umowy na dystrybucję energii elektrycznej, umowy na 
dostawę wody i odprowadzania ścieków, umowy i decyzje na udostępnienie lub 
użyczenie gruntów pod budowę infrastruktury KSPO, umowy na świadczenie 
usług doradczych), 

 zestawienie mienia ruchomego oraz dóbr materialnych, o których mowa w art. 
8 ust. 1 ustawy (dokumentację KSPO, urządzenia pokładowe viaBox, 
bramownice, licencje i oprogramowanie specjalne, oznakowanie, Mobilne 
Jednostki Kontrolne, sprzęt informatyczny, zestawy komputerowe, 
wyposażenie Miejsc Poboru Opłat), 

 zestawienie nieruchomości w pasie drogowym dróg krajowych oraz autostrad 
płatnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy (Miejsca Poboru Opłat). 

Przekazanie zestawień przez GDDKiA nastąpiło 24 dni po terminie wynikającym 
z art. 9. Nowelizacji ustawy o drogach publicznych. W opinii GITD Dokumenty 
przezywane przez GDDKiA po dacie 2 marca 2018 r., w dalszym ciągu nie 
zawierają kompletnych danych, umożliwiających uzyskanie przez GITD pełnej 
niezbędnej wiedzy w zakresie obszarów związanych z funkcjonowaniem KSPO, 
w tym w obszarze ekonomiczno-finansowym. 
Jak wyjaśnił GITD: W przekazanych zestawieniach brak było zestawienia gruntów 
w pasie drogowym, na którym posadowione są bramownice KSPO i zostaną one 
wyodrębnione w związku z procedurą przekazania ich do GITD. 

 (dowód: akta kontroli str. 1149-1186) 

W początkowym etapie, kluczowe decyzje w projekcie przejęcia KSPO przez GITD 
podejmował Zespół ds. przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów 
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ciężkich i lekkich funkcjonującego przy Ministrze Infrastruktury. Zarządzenia 11/2018 
GITD z dniem 13 kwietnia 2018 r. powołał Komitet Sterujący projektem – Przejęcie 
Krajowego Systemu Poboru Opłat, do którego zadań należało: 1) podejmowanie 
strategicznych decyzji związanych z realizacją projektu; 2) wyznaczanie kierunków, 
celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu; 3) monitorowanie 
realizacji całości projektu i jego poszczególnych etapów oraz zapewnienie 
efektywnego zarządzania ryzykiem; 4) weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi 
wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram w zakresie zasobów, środków, 
metod oraz terminów; 5) ocena i akceptacja zaproponowanych działań dla realizacji 
projektu; 6) akceptacja istotnych zmian w projekcie; 7) przedkładanie wniosków do 
realizacji przez wyznaczone komórki organizacyjne; 8) bieżące i okresowe 
informowanie Ministra właściwego ds. transportu o postępie prac dotyczących 
realizowanego projektu. 
W skład Komitetu Sterującego weszli przedstawiciele GITD (w tym Główny Inspektor 
TD, jako Przewodniczący), przedstawiciele MI i GDDKiA. 
Komitet podejmował decyzje i akceptował wybór kolejnych scenariuszy 
rekomendowanych przez dyrektora BSKPO i Z-cę GITD ds. KSPO w zakresie 
przygotowania do przejęcia KSPO. 

 (dowód: akta kontroli str. 1149-1186, 1345-1483, 1505-1545, 1759-1760, 1804-
1823) 

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, działalnością Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor przy pomocy 
Zastępców Głównego Inspektora. W regulaminie organizacyjnym wskazano funkcję 
Zastępcy Głównego Inspektora ds. KSPO w celu bezpośredniego nadzoru pracy 
Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat. Regulamin określał także zadania innych 
komórek organizacyjnych, do kompetencji, których należy wykonywanie niektórych 
zadań związanych z ww. przedsięwzięciem (np. Biura Dyrektora Generalnego – 
rekrutacja, zamówienia publiczne), Gabinet Głównego Inspektora – Zespół Radców 
Prawnych, Biuro Finansowe – ewidencja księgowa opłat elektronicznych, 
finansowanie wydatków z KFD). 
W GITD przyjęto, że kierownikiem projektu „Przejęcie KSPO przez GITD” był 
dyrektor Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat.  

 (dowód: akta kontroli str. 1149-1186, 1758) 

W okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2018 r. nastąpiły w nim zmiany personalne na 
stanowiskach zarządczych: Kierownika Projektu/Dyrektora BKSPO – funkcję pełniły 
331 osoby i Zastępcy Głównego Inspektora ds. KSPO – funkcję pełniły 232 osoby. 

                                                      
31 W okresie od 7 lutego do 2 maja 2018 r. dyrektorem BKSPO był […]Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze zm.) i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1000 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska osoby 
fizycznej. Wyłączenia dokonano w interesie osoby fizycznej. a od 4 maja do 19 lipca 2018 r. kontroli […] Na podstawie  
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze zm.) 
i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie imienia i nazwiska osoby fizycznej. Wyłączenia dokonano w interesie osoby fizycznej. Następnie do 
zakończenia czynności kontrolnych p.o. Dyrektora BKSPO był […]Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze zm.) i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
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Ww. zmiany personalne (w ramach kluczowych ról w projekcie) wpływały na zmianę 
zamierzeń, celów i koncepcji GITD analizowanych przy przejęciu KSPO. GITD 
zapewniał ciągłość obsady ww. stanowisk zarządczych.  
GITD podał, że Każdy z kolejnych kierowników projektu przedstawiał swoją ocenę 
sytuacji i swoją wizję realizacji projektu, niemniej jednak decyzje strategiczne w tym 
zakresie zapadały na szczeblu kierownictwa GITD i kierownictwa Ministerstwa 
Infrastruktury.  
W ocenie GITD: Zmiany dotyczące obsadzenia kluczowych dla projektu stanowisk 
były podyktowane dbałością o jak najlepszą i najsprawniejszą, w tak krytycznie 
krótkim czasie, realizację projektu przejęcia KSPO.  
W zakresie oceny przez GITD wpływu ww. zmian personalnych (w ramach 
kluczowych ról w projekcie) na zmianę zamierzeń, celów i koncepcji analizowanych 
przez GITD przy przejęciu KSPO, GITD wyjaśnił, że: Zmiany personalne miały 
pewien wpływ na zmianę zamierzeń, celów i koncepcji w przypadku zmiany na 
stanowisku dyrektora BKSPO. Ostateczna wizja realizacji projektu przedstawiona 
w marcu br. pokrywa się z wizją opisaną w piśmie do MI z dnia 13 kwietnia br. 
(minimalizacja ryzyka poprzez zainicjowanie jak najmniejszej liczby zamówień 
publicznych, w tym jednego zamówienia na zintegrowaną usługę poboru opłat 
obejmującą większość obszaru IT, utrzymanie infrastruktury przydrożnej i obsługę 
klienta przy jednoczesnym uruchomieniu prac związanych z budową nowego 
systemu poboru opłat). Wizja zaprezentowana później zakładała przeprowadzenie 
szeregu postępowań przetargowych w poszczególnych obszarach przy 
jednoczesnym uruchomieniu prac związanych z budową nowego systemu poboru 
opłat, w tym budową odpowiednich kompetencji w obszarze IT po stronie GITD.  
W okresie luty – maj br. odbyło się bowiem wiele spotkań roboczych GITD z CBA, 
UZP czy Prokuratorią Generalną, w toku których przedstawiciele ww. służb  
i organów wskazywali na wątpliwości dotyczące przyjętego przez GITD wariantu 
procedowania zakładającego powierzenie określonemu wykonawcy zintegrowanej 
usługi poboru opłat (w trybie z wolnej ręki). Wobec czego w ramach GITD 
przeprowadzono ponowną analizę scenariuszy i przygotowano strategię dalszych 
działań związanych z przejęciem KSPO. Wynikiem tych prac był stworzony 
dokument „Wizja przejęcia KSPO”. Ostatecznie jednak o kierunku działań GITD 
decydował powołany w strukturach Urzędu, Komitet Sterujący w skład, którego 
wchodzą również przedstawiciele GDDKiA i MI. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-154, 1095, 1501-1545, 1763-1779, 1804-1823) 

GITD od maja 2018 r. (tj. od przyjęcia do realizacji „Wizji przejęcia KSPO”) prowadził 
zintensyfikowane prace w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich do 

                                                                                                                                       
o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska 
osoby fizycznej. Wyłączenia dokonano w interesie osoby fizycznej. 

32 W okresie od 18 stycznia do 25 czerwca 2018 r. stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora ds. KSPO pełniła […] Na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska osoby fizycznej. Wyłączenia dokonano w interesie osoby fizycznej., a do 
27 czerwca 2018 r. do zakończenia czynności kontrolnych […] Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze zm.) i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska osoby 
fizycznej. Wyłączenia dokonano w interesie osoby fizycznej.  
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przejmowania, a następnie administrowania i rozwoju systemów IT. GITD zgodnie 
z założeniami dążył do zatrudnienia w obszarze IT 35 specjalistów o kompetencjach 
w zakresie: architektury, analiz i ryzyka operacyjnego, rozwoju oprogramowania 
i kontroli wdrożeń, eksploatacji i utrzymania IT, cyberbezpieczeństwa. 
GITD wyjaśnił, że Zbudowanie merytorycznego zespołu odpowiedzialnego za 
przejęcie i utrzymanie KSPO, w tym w obszarze IT, było jednym z dwóch 
podstawowych zadań w chwili powstania BKSPO. Założono, że w zespole IT 
powinny zostać zbudowane kompetencje pozwalające na:  
1) przejęcie komponentu www, aplikacji mobilnej oraz aplikacji tworzonych na 

własne potrzeby jak również aplikacji wspierających utrzymanie przejmowanego 
systemu KSPO w stopniu pozwalającym na samodzielne ich utrzymanie oraz 
ewentualny rozwój, 

2) sprawne monitorowanie wykonawcy utrzymania komponentów IT, 
3) świadczenia usług związanych z nadzorem nad infrastrukturą, systemami, 

sieciami oraz realizację zadań II i III linii wsparcia, 
4) świadczenie usług związanych z cyberbezpieczeństwem dotyczącym 

komponentów sieci KSPO w tym sieci MSPO rozlokowanych na 2 odcinkach 
autostrad. 

Na dzień 16 lipca 2018 r., ww. obszarze IT BKSPO zatrudnionych było 18 osób. 
GITD zadeklarował, że: 
- osoby te posiadają: podstawowe kompetencje w zakresie baz danych, 

niezbędne kompetencje w zakresie raportowania i analizy danych, niezbędne 
kompetencje w zakresie sieci i utrzymania, niezbędne kompetencje w zakresie 
procesów biznesowych realizowanych w obszarze IT, niezbędne kompetencje 
w zakresie datacenter,  

- nie posiada wystarczających zasobów w zakresie testów i automatyzacji. 
Istnieje potrzeba zatrudnienia osób znających języki programowania 
i oprogramowanie do automatyzacji testów i procesów. 

GITD wyjaśnił, że […] konsekwentnie uzupełnia kompetencje niezbędne do 
przejęcia systemu, natomiast do dnia 2 października br. zasoby osobowe będą 
sukcesywne powiększane o specjalistów IT niezbędnych do realizacji celów projektu 
w poszczególnych okresach czasu, zgodnie ze wskazanymi obszarami, które 
sukcesywnie będą przekazywanego od danego wykonawcy do GITD. 

 (dowód: akta kontroli str. 1501-1545) 
BKSPO podejmował działania zmierzające do opracowania OPZ w celu ogłoszenia 
postępowań przetargowych, w podziale na zamknięte katalogi usług. W wyniku tych 
prac zdefiniowano kluczowe ryzyka i problemy związane z brakiem możliwości 
skutecznego wyspecyfikowania przedmiotów zamówień na odpowiednio 
szczegółowych poziomach umożliwiających zakontraktowanie wykonawców. W tym 
zakresie opracowano dwie analizy: Analiza zależności postępowań przetargowych 
i Analizę przebiegu procesu tranzycji – będącą kontynuacją prac określonych 
w raporcie Analiza założeń postępowań przetargowych z czerwca 2018 r. 
GITD wyjaśnił, że „Na podstawie wstępnych wniosków, a także raportów o ryzykach 
dotyczących braku możliwości przeprowadzenia postępowań przetargowych, w dniu 
4 czerwca br. zainicjonowano powołanie wewnętrznego zespołu w celu opracowania 



 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 

IPU i OPZ na usługę Utrzymania i Eksploatacji ESPO. W dniu 17 lipca br. zespół 
zakończył pracę i przekazał materiał do Kierownica GITD. Opracowany OPZ i IPU 
wymaga analizy Prokuratorii Generalnej, a także ostatecznego parafowania przez 
doradcę prawnego. W przypadku konieczności wykorzystania go do postępowań 
uruchomionych zgodnie z art. 13hb ust. 1c lub 1d ustawy konieczne będzie 
opracowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości integracji niektórych usług w celu 
usunięcia wątpliwości w zakresie katalogu zadań zdefiniowanych wprost w art. 13hb 
ust. 1a jako powierzenie wybranych czynności utrzymania i eksploatacji ESPO 
i zadań, które wynikają z innego rodzaju wykładni ww. przepisu niż wykładnia 
literalna”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1501-1545) 
Zgodnie z art. 6 ust 2 Nowelizacji ustawy o drogach Główny Inspektor Transportu 
Drogowego może powierzyć, w drodze porozumienia, wykonywanie w jego imieniu 
niektórych czynności, o których mowa w ust. 6 ust 1: 
1) organom administracji rządowej; 
2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego; 
3) instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o  instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201); 
4) instytucjom gospodarki budżetowej; 
5) innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
i 2018), którym wyłączne prawo do wykonywania tych czynności przyznano  
w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji. 

GITD wyjaśnił, że zamierzał powierzyć innym podmiotom, trzy zakresy usług 
biznesowych tj.: 
1) usługi, związane z obsługą procesów biznesowych, do których należą m.in. 

usługi związane z OBU, obsługa użytkownika,  
2) usługi bezpośrednio związane z utrzymaniem systemu informatycznego KSPO, 

do których należą m.in. usługi kolokacji centrum przetwarzania danych, usługa 
utrzymania teletransmisji danych,  

3) usługi wspierające GITD, do których należą m.in.: usługa udziału w procesie 
przejęcia procesów, infrastruktury i oprogramowania, usługa wsparcia 
architektonicznego w obszarze zadań związanych z modyfikacją aktualnego 
oprogramowania. 

GITD samodzielnie planował realizować m.in.: monitorowanie KSPO w ramach I i II 
linii wsparcia, świadczone przy współudziale personelu GITD, monitorowanie jakości 
prac podmiotu realizującego utrzymanie komponentów IT KSPO, weryfikacja 
poprawności raportowania przez Wykonawcę, weryfikacja zadań wykonywanych 
przez podmiot utrzymujący system KSPO, obsługę zgłoszeń.  
GITD samodzielnie zamierzał realizować także usługi: 
- z obszar obsługi klienta m.in:, rozliczeń i płatności min. skarg i reklamacji 

użytkowników KSPO, obsługę rozliczeń i płatności, 
- z obszaru infrastruktury przydrożnej i manualnego systemu poboru opłat, 

szeregu czynności w tym m.in. przeprowadzanie okresowych inspekcji i kontroli, 
nadzoru nad czynnościami utrzymaniowymi, dokonywanie kontroli jakości robót 
i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz ich odbiór, 
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- z obszaru wsparcia czynności kontrolnych, szeregu czynności w tym m.in. 
realizacji procesów manualnej weryfikacji technicznej i merytorycznej zapisów 
kontrolnych, zarządzania i kontroli realizacji usług związanych z utrzymaniem 
i obsługą techniczną pojazdów, 

- z obszary strategicznego rozwoju i interoperacyjności, szeregu czynności w tym 
m.in. koordynacji, nadzoru i udziału w pracach związanych z definiowaniem 
strategicznych założeń oraz projektowaniem i wdrożeniem rozwiązań dla 
nowego KSPO, współpraca z interesariuszami, 

- z obszaru inżynierii kontraktu, monitorowania umów i zarządzania majątkiem, 
szeregu czynności w tym m.in. identyfikacji, potrzeb w zakresie umów 
i porozumień niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
KSPO, monitorowania realizacji umów i porozumień związanych 
z funkcjonowaniem KSPO, monitorowania potrzeb związanych z utrzymaniem 
i zapewnieniem prawidłowego gospodarowania oraz wykorzystania 
poszczególnych składników majątkowych, optymalizacji procedur w zakresie 
ewidencji i gospodarowania mieniem. 

W zakresie systemu IT KSPO realizację wszelkich czynności mających na celu 
zapewnienie w szczególności przejęcia ESPO z dniem 3 listopada 2018 r. w sposób 
umożliwiający świadczenie prawidłowej, ciągłej, niezakłóconej sprawnej efektywnej 
i bezpiecznej Usługi Poboru Opłat powierzył […]33 w dniu 28 sierpnia 2018 r.  

 (dowód akta kontroli: 1095, 1153-1186, 1501-1545, 1767-1802, 1824-1865) 

GITD opracowywał harmonogramy czynności mających na celu zapewnienie 
kontynuacji elektronicznego poboru opłat drogowych po 2 listopada 2018 r. Ostatni 
przekazany kontrolerom ramowy harmonogram działań obejmował zadania 
przejęcia i utrzymania systemu IT KSPO wynikające z przyjętego na Komitecie 
Sterującym z 19 lipca 2018 r. scenariusza, polegającego na powierzeniu usług 
przejęcia, utrzymania, rozwoju systemu IT KSPO podmiotom publicznym. Dla 
poszczególnych siedmiu obszarów, na które podzielono projekt przejęcia KSPO, 
opracowano szczegółowe harmonogramy zadań planu. Zaktualizowano i wskazano 
zadania oraz podano planowane terminy ich realizacji, i tak w obszarach: inżynieria 
kontraktu i przejęcie majątku (czerwiec – październik 2018 r.), IT i telekomunikacja 
(czerwiec 2018 r. – wrzesień 2019 r.), obsługa użytkownika (sierpień – maj 2019 r.), 
rozliczenia i płatności (lipiec – listopad 2018 r.), wsparcie czynności kontrolnych 
(marzec – grudzień 2018 r.), infrastruktura przydrożna i Manualny System Poboru 
Opłat (kwiecień - październik 2018 r.). 
W projekcie przejęcia systemu IT KSPO z uwagi na fundamentalne zmiany 
scenariuszy działań nie było jednego harmonogramu, który byłby od początku do 
końca realizowany.  

 (dowód: akta kontroli str. 1501-1545,1865) 
Zgodnie z pkt. 5.1 Załącznika nr 19 do Umowy z wykonawcą systemu ViaTOLL 
„Wykonawca zobowiązany jest zwrócić (wydać) Zamawiającemu wszystkie 

                                                      
33 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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elementy urządzeń poboru opłat, tak, aby zapewnić minimalny pozostały okres 
eksploatacji wynoszący 5 lat, z wyłączeniem elementów IT, które powinny mieć 
zapewniony minimalny pozostały okres eksploatacji wynoszący 2 lata”.  
W celu potwierdzenia gotowość systemu do prawidłowego funkcjonowania po 
2 listopada 2018 r. GITD wspólnie z GDDKiA, przy wsparciu doradcy technicznego, 
opracował założenia dla inspekcji, badającej stan techniczny i prawny 
poszczególnych składników majątkowych KSPO. Zgodnie z założeniami inspekcja 
realizowałaby potrzeby strony publicznej związane z dokonaniem weryfikacji 
bieżącej poprawności działania sprzętu KSPO oraz jego gotowości do prawidłowego 
funkcjonowania po 2 listopada 2018 r. Inspekcji poddane będą wszystkie elementy 
składające się na sprzęt KSPO oraz inne istotne składniki majątku KSPO, które 
warunkują prawidłowe funkcjonowanie sprzętu KSPO, w tym m.in. prawa do 
użytkowania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie informatycznym oraz 
elementy zapewniające ciągłość świadczenia usług KSPO. 
Na przełomie stycznia i lutego 2018 r., w ramach opiniowania SPZO, powstał 
dokument Koncepcja wykonania inspekcji majątku KSPO, który 12 lutego 2018 r. 
przekazano wykonawcy KSPO. 
GITD wyjaśnił, że […] Wykonawca nie zaakceptował ww. koncepcji, niemniej jednak 
przedstawiciele GITD i GDDKiA przystąpili do realizacji czynności inspekcyjnych. 
Zgodnie z planem inspekcji wszystkie czynności zakończą się do 2 listopada 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1501-1545) 

Przejęcie systemu informatycznego KSPO wymagało od GITD m.in. 
przeprowadzenia szczegółowych analiz/audytów dostarczonej dokumentacji i kodów 
źródłowych oprogramowania specjalnego KSPO. GITD dysponował analizami 
opracowywanymi na potrzeby GDDKiA: 
- „Analiza możliwych scenariuszy, uwarunkowań i ryzyk związanych 

z wdrożeniem Nowego KSPO” […]34,  
- „NSPO – Audyt IT – Obszar 1, Obszar 2” […]35 

 
GITD zlecił też opracowanie analiz dodatkowych: 
- „KSPO - Analiza możliwości udzielenia wsparcia IT, w zakresie utrzymania 

i rozwoju elektronicznego systemu poboru opłat, przez grupę MC” – raport 
przygotowany w lutym 2018 r., 

- „Opracowanie wstępnej analizy architektonicznej Krajowego Systemu Poboru 
Opłat wraz z oceną przekazanej dokumentacji i stosu technologicznego 
składowych komponentów systemu” […]36,  

                                                      
34 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

35 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

36 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
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- „Audyt IT Krajowego Systemu Poboru Opłat” […]37 
(dowód: akta kontroli  str.1095, 1501-1545) 

Już na etapie pierwszej analizy przygotowanej dla GDDKiA w marcu 2017 r., 
sporządzonej na potrzeby realizowanego wówczas zamówienia publicznego 
wskazano m.in., że jest zbyt mało czasu na przekazanie innemu niż obecny 
wykonawca, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego KSPO. Identyfikując 
istotne ryzyko nierozpoczęcia świadczenia usługi z dniem 3 listopada 2018 r. przez 
następczego wykonawcę KSPO, wskazano na wysoki poziom skomplikowania 
i skalę rozwiązania oraz krótki okres pomiędzy planowanym terminem podpisania 
umowy, niewystarczającą wiedzę i doświadczenie administracji publicznej. 
Opracowane na zlecenie GITD analizy wskazywały m.in. na  
- istotne luki w dokumentacji systemu i dostępnych informacjach na temat 

procesów KSPO. W szczególności brak opisu powiązań między procesami, 
aplikacjami, infrastrukturą sprzętową. Wskazywano na brak wystarczających 
informacji umożliwiających przejęcie i eksploatację istniejącego systemu KSPO 
oraz należyte przygotowanie OPZ na utrzymanie dotychczasowego systemu. 
(Informacje w tym obszarze były też zawarte w analizach GDDKiA), 

- dług technologiczny KSPO, ponieważ infrastruktura techniczno-systemowa 
KSPO wykorzystuje oprogramowanie w wersjach, które nie są już wspierane 
przez producentów. Wskazywano także na brak możliwości zastąpienia części 
przestarzałych technologii nowymi bez konieczności wymiany całego produktu 
oraz brakiem możliwości dalszej skalowalności systemu. Informacje w tym 
obszarze były też zawarte w analizach GDDKiA, 

- braki w kodach źródłowych i niekompletną dokumentację IT. Niekompletność 
kodów źródłowych oprogramowania specjalnego oraz braki w dokumentacji 
architektonicznej oprogramowania oraz dokumentacji administracyjnej 
i wdrożeniowej. Braki w procedurach budowania przekazanego 
oprogramowania, a także w procedurach wdrożeniowych opisanych 
w dokumentacji nie pozwalały pozyskać kompletnych informacji o systemie 
KSPO niezbędnych m.in. dla obsługi aplikacji i podsystemów KSPO, 

- niewystarczające wyspecjalizowane zasoby ludzkie IT GITD. Wskazywano na 
brak zespołu odpowiadającego kompetencyjnie zespołowi jaki świadczył usługi 
systemu informatycznego KSPO. Zdiagnozowano problem niewystarczającej 
liczby szkoleń realizowanych przez wykonawcę, braku środowisk szkoleniowych 
oraz braku informacji o charakterystyce błędów i problemów, jakie występowały 
w systemie, 

- brak pełnej wiedzy na temat usług i dostaw niezbędnych dla funkcjonowania 
KSPO. Brak wszystkich umów podwykonawczych oraz pełnej dokumentacji 
systemu co utrudniało skuteczne oraz precyzyjne zdefiniowanie 
i zabezpieczenie wszystkich komponentów KSPO po 2 listopada 2018 r. 

                                                                                                                                       
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

37 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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Niemożliwość opracowania OPZ oraz wskazanie, że dokumentacja umów 
z podwykonawcami zostanie dostarczona dopiero w dniu 2 października 2018 r. 

Jak wyjaśnił GITD […] (GITD dysponuje pełnym rejestrem ryzyk projektowych, który 
został przekazany do wiadomości MI). Co istotne – zdecydowana większość […] 
ryzyk została zidentyfikowana przez GITD już w styczniu br. GITD dokładał przy tym 
wszelkich starań, by wskazane ryzyka mitygować, niemniej jednak krytycznie krótki 
czas pozostały do 3 listopada, konieczność stosowania p.z.p. oraz brak realnego 
transferu wiedzy o KSPO i brak wystarczających kompetencji po stronie GITD 
uniemożliwia skuteczne minimalizowanie wskazanych zagrożeń. […] w obecnej 
sytuacji GITD nie ma również możliwości zapewnienia wyłonionym w przyszłości 
wykonawcom tzw. okresu przejściowego pozwalającego na przeprowadzenie 
testów, integrację i wdrożenie w procesy KSPO umożliwiające świadczenie usług na 
wymaganym poziomie (…). 
NIK zauważa, że od początku realizacji projektu przejęcia przez GITD systemu 
KSPO, był znany problem niewielkiej ilości czasu na przejęcie tego systemu lub 
przekazanie systemu wykonawcy innemu niż obecny, ponieważ wynika to 
bezpośrednio z zawartej przez GDDKiA umowy z 2 listopada 2010 r., na 
zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat 
Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat (dalej: Umowa). Dług 
technologiczny, był znany także na etapie realizacji umowy przez GDDKiA i był 
artykułowany w sporządzonych dla GDDKiA analizach.  
W wyniku analiz, audytów i opinii sporządzanych na potrzeby GITD, przez podmioty 
profesjonalne, ujawnione zostały dodatkowe problemy związane z systemem 
informatycznym KSPO. Zidentyfikowano nowe ryzyka w zakresie prawidłowego 
przejęcia, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego KSPO, w tym m.in. 
problem: 
- niewystarczającej dokumentacji architektury systemu informatycznego KSPO 

pozwalającej na prowadzenie procesów rozwoju aplikacji składowych, 
testowania, a w konsekwencji utrzymania systemu KSPO;  

- braków w procedurach w zakresie budowania przekazanego oprogramowania 
(kodów źródłowych i plików zależnych);  

- niewystarczająco opisanych procedur wdrożeniowych niezawierających 
kompletnej listy kroków niezbędnych od zbudowania binariów przez ich 
wdrożenie i wykonanie procedur sprawdzenia poprawnego uruchomienia 
aplikacji i podsystemów KSPO; 

- braków w kodach źródłowych oraz bibliotekach wraz z referencjami do 
zastosowanych bibliotek firm trzecich; 

- niekompletności dokumentacji administracyjnej, wdrożeniowej 
i architektonicznej, co nie pozwalało pozyskać kompletnych informacji 
o systemie KSPO; 

- braków w strategiach i procedurach zapewniania jakości oprogramowania oraz 
braku skodyfikowanych procedur zapewniania jakości kodu, a w wielu 
aspektach też kontroli jakości kodu na poziomie wytwórczym (statyczna analiza 
kodu, procedury code review, pokrycie kodu testami jednostkowymi i testami 
automatycznymi). 
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Wnioski z ww. analiz wskazywały, m.in. że w obszarach: IT, infrastruktury 
przydrożnej i obsługi klienta, istnieje konieczność udzielenia zamówienia 
publicznego na zintegrowaną usługę utrzymania elementów systemu 
elektronicznego poboru opłat na okres przejściowy podmiotowi, który zagwarantuje 
realizację przedmiotu zamówienia. Okres przejściowy, w zależności od opinii był 
szacowany od 9 do 24 miesięcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-166, 1095, 1501-1545)  

Jeszcze w drugiej połowie czerwca 2018 r. GITD analizował możliwości udzielania 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pzp). Wskazując, że 
podmiot musi posiadać wystarczający potencjał organizacyjny, techniczny, 
ekonomiczny i kadrowy, by zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia 
i ciągłość poboru opłat po 2 listopada 2018 r. 
Z-ca GITD odpowiedzialny za KSPO w dniu 18 czerwca 2018 r. m.in.:  
- rekomendował podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki 

obecnemu Wykonawcy systemu KSPO na zintegrowaną usługę utrzymania 
elementów systemu elektronicznego poboru opłat, na okres przejściowy do 
18 miesięcy, w którym GITD miałby pozyskać wiedzę i rozstrzygnąć 
planowane wówczas postępowania przetargowe, 

- stwierdził, że przyjęty przez Komitet Sterujący scenariusz działania nie 
zagwarantuje ciągłości poboru opłat drogowych po 2 listopada 2018 r.  

Decyzje zgodnie z rekomendacją miały zapaść na posiedzeniu najbliższego 
Komitetu Sterującego. W dniu 19 lipca 2018 r. KS zdecydował na zmianę 
dotychczas rozważanych koncepcji i przeprowadzenie negocjacji bez ogłoszenia 
z podmiotami administracji publicznej wskazanymi w nowelizacji ustawy o drogach 
publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-166, 1095, 1501-1545)  

Wobec braku po stronie GITD niezbędnych kompetencji i zasobów ludzkich IT, 
pozwalających na samodzielne utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznego 
Poboru Opłat oraz przejęcia pozostałych zadań KSPO po 2 listopada 2018 r., GITD 
opracowywało i analizowało kilka scenariuszy działań. Scenariusze koncentrowały 
się na zapewnieniu ciągłości poboru opłat po 2 listopada 2018 r. przy wykorzystaniu 
możliwości wynikających z art. 6 ust. 2 nowelizacji ustawy o drogach publicznych 
(w zakresie uzyskania wsparcia działań GITD od podmiotów publicznych), ale także 
powierzenia części lub całości usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu 
informatycznego KSPO podmiotom komercyjnym (art. 67 ust. 1 pkt 3). Scenariusze 
były z reguły wielowątkowe:  
1) W styczniu i lutym 2018 r. rozważano wsparcie GITD przez tzw. grupę MC. 

Grupa MC, na ówczesnym etapie, stwierdziła, że istnieje bardzo wysokie ryzyko 
niepowodzenia przedsięwzięcia przejęcia KSPO przez GITD. Wskazując, że nie 
jest możliwe przejęcie do utrzymania i rozwoju KSPO w terminie od 3 listopada 
2018 r. przez podmioty grupy MC, przy założeniach podziału zadań pomiędzy 
wykonawcą KSPO i zamawiającym,  

2) GITD kontynuując pracę z grupą MC, opracował dwa kolejne scenariusze, które 
zdaniem GITD dawały najmniejsze ryzyko w zapewnieniu ciągłości poboru opłat 
w tym – przedłużenia obecnej umowy z wykonawcą na okres 2 lat, co 
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wymagałoby zmian legislacyjnych i zainicjowania prac nad nowym systemem 
poboru opłat.  
GITD wyjaśnił, że Wskazane scenariusze zostały zaprezentowane ówczesnemu 
Sekretarzowi Stanu w MC oraz Podsekretarzowi Stanu w MI w toku spotkania 
z dnia 21 lutego [2018 r.] […] Scenariusz ten nie uzyskał jednak aprobaty ani MI, 
ani MC. 
Następnie zaproponowano wariant, w którym zadania związane z utrzymaniem 
IT realizować będzie konsorcjum spółek Skarbu Państwa. 

3) W marcu 2018 r. GITD przedstawiło dwa scenariusze działań. Jeden scenariusz 
wymagający zmian legislacyjnych w ustawie o drogach publicznych mających na 
celu wprowadzenie możliwości powierzenia zintegrowanej usługi poboru opłat 
podmiotowi komercyjnemu (w związku z tym, że możliwość realizacji zadania  
w ustawowym terminie zgłosiła spółka skarbu państwa). 
Jak wyjaśnił GITD, MI zarekomendowało dalszą analizę wariantu 
uwzględniającego współpracę z [spółką skarbu państwa] – przy założeniu 
zgodności takich działań z pzp. 
W kolejnym scenariuszu GITD byłby integratorem biznesowym wszystkich usług, 
a zadania związane z utrzymaniem i integracją obszaru IT i wsparcie GITD 
w przejmowaniu systemu od obecnego wykonawcy realizowałby podmiot 
prywatny lub spółka skarbu państwa […]38.  

4) W kwietniu 2018 r. GITD przeprowadził kolejną analizę z której wynikało m.in., że 
zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia zakontraktowania wszystkich usług 
i dostaw związanych z przejęciem i utrzymaniem KSPO możliwe będzie jedynie 
w sytuacji powierzenia jednemu podmiotowi jak największej liczby usług 
i dostaw, które obecnie są integrowane przez generalnego wykonawcę KSPO 
oraz, że uniezależnienie się od obecnego Wykonawcy będzie możliwe tylko 
w przypadku zaprojektowania i zbudowania nowego systemu poboru opłat. GITD 
wskazał też, że istnieją argumenty natury merytorycznej i prawnej, które mogą 
przemawiać za możliwością zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (tryb z wolnej 
ręki). 
GITD wyjaśnił, że w kwietniu 2018 r. zwrócił się do MI z prośbą o formalne 
potwierdzenie, że kierunkowym wariantem realizacji przejęcia KSPO i utrzymania 
ciągłości usług poboru opłat po 2 listopada 2018 r. jest realizacja ww. 
przedsięwzięcia zakładająca współpracę pomiędzy GITD i [spółką skarbu 
państwa], która podlegałaby dalszemu formalizowaniu w sposób gwarantujący 
skuteczne, a zarazem bezpieczne pod względem formalno-prawnym powierzenie 
ww. zadania do realizacji [spółce skarbu państwa].  
GITD zlecił wykonanie audytu w obszarze infrastruktury i oprogramowania IT 
KSPO, który objął: badanie dokumentacji KSPO pod kątem jej kompletności oraz 
analizę możliwości przejęcia, utrzymania i eksploatacji KSPO w obszarze IT 
przez inny podmiot. Raport i wyniki audytu odebrano 9 lipca 2018 r. Wśród wielu 
rekomendacji audytowych wskazano przedłużenie działania obecnej 

                                                      
38 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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infrastruktury IT o ok. 9-12 miesięcy w celu utrzymania ciągłości funkcjonowania 
KSPO.  
Powyższe, wiązało się z koniecznością zapewnienia wsparcia u obecnego 
wykonawcy systemu KSPO. 
GITD wyjaśnił, że: W związku z uzyskanymi rekomendacjami, pomimo krótkiego 
czasu od otrzymania raportu, GITD prowadzi rozmowy zgodnie z możliwościami 
ujętymi w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 
o powierzeniu usług związanych z poborem opłat instytutom.  
W okresie od lutego do maja 2018 r. GITD prowadził dalsze, równolegle do ww. 
analizy w zakresie możliwości zastosowania przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp. 
W związku z tym w maju 2018 r. powstała „Wizja przejęcia KSPO”, zawierający 
dwa scenariusze - jeden opierający się o realizację szeregu odrębnych 
postępowań przetargowych w poszczególnych obszarach KSPO w trybie 
z wolnej ręki do czasu wyboru wykonawców w trybach konkurencyjnych. 
GITD wyjaśnił, że […] zgodnie z decyzjami KS, przyjął do realizacji scenariusz 
zakładający uruchomienie szeregu postępowań przetargowych z zastrzeżeniem, 
że okoliczności faktyczne i prawne mogą powodować konieczność udzielenia 
zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki na okres przejściowy (w związku 
z poziomem zaawansowania prac nad OPZ, przetargi mogą bowiem nie 
zakończyć się przed 3 listopada br., zaś większość z nich nie została dotychczas 
nawet ogłoszona). Takie rozwiązanie powoduje ryzyko związane 
z synchronizacją zainicjowanych postępowań oraz integracją rozdzielonych na 
potrzeby przetargów usług. 
Zgodnie z opracowywanym harmonogramem planowanych postępowań 
przetargowych, na podstawie scenariusza zatwierdzonego przez Komitet 
Sterujący, w maju 2018 r. GITD miał zrealizować 12 postępowań w tym 
4 w  zakresie wsparcia i doradztwa w obszarach: zapewnienia zasobów ludzkich 
w obszarze IT; ekonomiczno-finansowym i biznesowym na potrzeby przejęcia, 
utrzymania i rozwoju KSPO; technicznym w przejęciu, nadzorowaniu 
funkcjonowania, utrzymaniu oraz rozwoju KSPO; kontroli, jakości produktów 
i usług; doradztwa architektonicznego, analitycznego i administratorskiego, 
a także nadzoru merytorycznego nad realizacją umów. W realizowanej wówczas 
koncepcji większość postępowań miało być ogłoszonych do sierpnia 2018 r., 
a część mała zostać rozstrzygnięta przed 3 listopada 2018 r. Najważniejsze 
z punktu widzenia systemu informatycznego KSPO postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczące utrzymania, eksploatacji i rozwoju elementów 
zgodnie z założeniami miała zostać ogłoszone w lutym 2019 r.  

5) Od początku lipca 2018 r. GITD z […]39, w oparciu o art. 1 a i b nowelizacji 
ustawy o drogach publicznych próbował wypracować zasady wstępnego 
porozumienia obejmującego wzajemne rozliczenia finansowe. Do dnia 11 lipca 
2018 r. nie przyniosło to zamierzonego rezultatu. 

                                                      
39  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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6) W dniu 19 lipca 2018 r., na posiedzeniu Komitetu Sterującego, GITD podjął 
decyzję o przeprowadzeniu negocjacji bez ogłoszenia z podmiotami wskazanymi 
na podstawie art. 1a nowelizacji ustawy o drogach publicznych, w zakresie 
powierzenia tym podmiotom kompleksowej usługi przejęcia, eksploatacji, 
przygotowania, budowy, wdrożenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. 
Przedstawiono harmonogram działań, zmierzających do podpisania umowy 
z podmiotem wybranym na podstawie art. 1a nowelizacji ustawy o drogach 
publicznych w dniu 14 sierpnia 2018 r. Umowę 194/2018 zawarto w dniu  
28 sierpnia 2018 r. powierzając[…]40 realizację wszelkich czynności związanych 
z przejęciem ESPO z dniem 3 listopada 2018 r. w sposób umożliwiający 
świadczenie prawidłowej, ciągłej, niezakłóconej, sprawnej, efektywnej  
i bezpiecznej Usługi Poboru Opłat  

 (dowód: akta kontroli str. 1501-1545, 1865) 

Równolegle do prowadzonych od 19 lipca 2018 r. działań zmierzających do 
zawarcia umów z podmiotami publicznymi na podstawie art. 1a nowelizacji ustawy 
o drogach publicznych, GITD przedstawił scenariusz działań alternatywnych. 
Scenariusz alternatywny/awaryjny GITD zamierzał zastosować w przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi na zaproszenia lub braku ofert spełniających kryteria (czyli  
w sytuacji, gdy nie jest możliwe zawarcie umowy w efekcie procedury negocjacji bez 
ogłoszenia).  
Jak wyjaśnił GITD, scenariusz awaryjny GITD polegał na udzieleniu zamówień 
bezpośrednio wykonawcom, których GITD ma już zdiagnozowanych, a którzy dadzą 
gwarancję zabezpieczenia ciągłości poboru opłat po 2 listopada 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1501-1545, 1788-1794) 

Prace realizowane w ramach przejęcia KSPO przez GITD podzielił na siedem 
obszarów: budowa potencjału kadrowego, inżynieria kontraktu i przejęcie majątku, 
IT i telekomunikacja, obsługa użytkownika, rozliczenia i płatności, wsparcie 
czynności kontrolnych, infrastruktura przydrożna i Manualny System Poboru Opłat. 
Na 31 lipca 2018 r. GITD wskazał, że w obszarach:  
1) budowa potencjału kadrowego - nie odnotowywano opóźnień. Stan zatrudnienia 

Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat na 30 lipca 2018 r. wynosił 81 osób, 
z czego na stanowiskach eksperckich zatrudnionych było 15 osób. 
Kontynuowana była realizacja 99 procesów rekrutacyjnych BKSPO 
z założeniem osiągnięcia w listopadzie 2018 r. stanu ok. 200 osób, 

2) inżynieria kontraktu i przejęcie majątku - występuje opóźnienie w realizacji prac 
związanych z planem zdawczo-odbiorczym, co jest zagrożeniem dla realizacji 
projektu ze względu na stan dokumentacji kontraktowej, stanowisko 
wykonawcy, a także opóźnienia związane z wyłonieniem nowych wykonawców. 
W zakresie opóźnień związanych z realizacją SPZO GITD wyjaśnił, że […] 
dotyczą samego procesu zatwierdzenia ww. dokumentu w formie i treści, o którą 

                                                      
40 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy stronu umowy i postanowień umowy. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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wnioskuje Zamawiający i GITD. Kwestie te nadal podlegają ustaleniom oraz 
prowadzonym negocjacjom z obecnym Wykonawcą systemu. 
W zakresie realizacji działań inspekcyjnych przewidzianych w SPZO, GITD 
wyjaśnił, że […] z uwagi na podjęte intensywne prace po stronie obydwu 
organów, nabrała tempa i na ten moment nie ma opóźnień w tym zakresie. 
Ryzyko opóźnienia występuje w przypadku zadania „przeprowadzenie badania 
due diligence”, co ma bezpośredni związek z brakiem przekazania przez 
Wykonawcę pełnej treści umów podwykonawczych, a zawartych w celu 
realizacji obowiązującej umowy.  
W zakresie prowadzonych postępowań przetargowych GITD wyjaśnił, że Zespół 
odpowiedzialny jest za przeprowadzenie postępowań przetargowych 
związanych doradztwem ekonomicznych, finansowym i technicznym. Ponadto 
skutecznie przeprowadzono postępowanie na wyłonienie doradcy prawnego 
[...]. Prowadzone postępowania przetargowe realizowane są zgodnie 
ze zaktualizowanym harmonogramem. Ryzyka wynikają wprost ze zbyt małej 
liczby zasobów po stronie zespołu, który może zaangażować się bezpośrednio 
w realizację zadań wynikających ze Szczegółowego Planu 

ZdawczoOdbiorczego, a także przetargów. Biorąc pod uwagę także ryzyko 
wystąpienia dużej liczby pytań do SIWZ, a w drugiej kolejności odwołań do 
Krajowej Izby Odwoławczej, przewidywanym jest opóźnienie podpisania umów 
z wykonawcami w ww. obszarach o ok. 2 miesiące w stosunku do założonych 
terminów. Charakter przedmiotu umów, które będą zawarte, jest kluczowy do 

sprawnego przeprowadzenia procesu zdawczoodbiorczego oraz 
inwentaryzacji majątku KSPO. Należy stwierdzić jednoznacznie, że w przypadku 
braku skutecznego zakończenia powyższych postępowań do końca sierpnia br., 
BSKPO nie będzie w stanie skutecznie zweryfikować stanu majątku KSPO, 
a tym samym nie będzie możliwe zabezpieczenie interesu GITD w stosunku do 
GDDKiA, w tym Wykonawcy, w zakresie roszczeń dotyczących naprawy lub 
serwisowania. W celu częściowej mitygacji ryzyka została opracowana strategia 
inspekcji majątku. 

3) IT i telekomunikacja - występuje opóźnienie w realizacji prac związanych 
z opracowaniem OPZ na wyłonienie następczych wykonawców. Wśród 
powodów GITD wskazał m.in: niewystarczające kompetencje po stronie GITD 
(zwłaszcza w obszarze IT), brak wiedzy o niskopoziomowych procesach 
operacyjnych realizowanych przez dotychczasowego Wykonawcę z uwagi na 
niekompletność dokumentacji projektowej, dotychczasową postawę obecnego 
Wykonawcy, jego postawę uniemożliwiającą realny transfer wiedzy i równoległą 
eksploatację systemu, brak wglądu do kluczowych elementów umów 
podwykonawczych, brak dostępności środowiska testowego KSPO; dużą liczbę 
podmiotów realizujących obecnie usługi na rzecz utrzymania IT – aż 9 firm 
rynku polskiego i zagranicznego, przyjęty model realizacji projektu wynikającego 
z ratio legis nowelizacji ustawy o drogach publicznych. […]  Przyjmując brak 
opóźnień w tym procesie, a także brak opóźnień procedury przetargowej, 
planowane jest zakończenie procedury przetargowej w okolicach końca czerwca 
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2019 r. z utrzymaniem 9 miesięcznego okresu wdrożeniowego dla nowego 
Wykonawcy.  
GITD wskazał, że […] obszar utrzymania IT nie będzie gotowy z wyłonieniem 
następczego wykonawcy w taki sposób, aby mógł on skutecznie przejąć 
realizowane zadania od dnia 3 listopada br. Polityka przyjęta przez Wykonawcę 
uniemożliwia dostęp do pełnych treści umów z podwykonawcami, a także 
zabrania podwykonawcom udzielania jakichkolwiek informacji do GDDKIA czy 
GITD w zakresie przedmiotu i warunków świadczenia usług. Działanie takie 
skutecznie uniemożliwia pozyskanie kluczowych informacji, a tym samym 
nabycie wiedzy, która jest niezbędna do skutecznego opracowania OPZ dla 
obszaru utrzymania IT. 
W dniu 31 lipca 2018 r. GITD podał, że w celu skutecznego opracowania 
dokumentów przetargowych, GITD posiłkuje się podmiotami zewnętrznymi, 
z którymi zostały zawarte umowy na wsparcie w obszarze analizy 
dokumentacji[…]41. 
Przygotowania dokumentacji przetargowej OPZ w obszarze utrzymania IT 
przyspieszyły w stosunku do zakładanego planu i stan na dzień dzisiejszy 
wynosi około 60% kompletności OPZ.[…], 

4) obsługa użytkownika - występuje opóźnienie w realizacji prac związanych 
z opracowaniem OPZ na wyłonienie następczych wykonawców.  
GITD wyjaśnił, że: […] większość procesów będzie realizowana przez podmioty 
zewnętrzne, przy czym zaznaczyć należy, że docelowo GITD przejmować 
będzie niektóre z obszarów obsługi klienta w ramach trwania umów. Od dnia 3 
listopada br. zakłada się organizację procesu reklamacji w strukturach GITD […] 
Trwają prace nad OPZ na zapewnienie obsługi użytkownika KSPO. […] 
Zakończenie niezbędnych czynności, związanych z przygotowaniem SIWZ, 
w tym OPZ i IPU [powinno nastąpić] w terminie do 15 października br. 
W dniu 31 lipca 2018 r. GITD wskazał, że trwają prace nad OPZ na zapewnienie 
obsługi użytkownika KSPO. Zaznaczyć należy, że przedmiotowy OPZ jest 
przygotowywany zgodnie z nową formułą i dostosowywany do wizji realizacji 
obsługi klienta. Przygotowany został szczegółowy harmonogram prac 
w przedmiotowym zakresie, który przewiduje zakończenie niezbędnych 
czynności związanych z przygotowaniem SIWZ, w tym OPZ i IPU, w terminie do 
18 listopada br. Biorąc pod uwagę fakt, że działania prowadzone w zakresie 
wyłonienia następczych wykonawców w poszczególnych obszarach 
odpowiedzialnych za obsługę klienta, nie zostaną zakończone do 3 listopada 
br., uruchomione zostało postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Usługę przejęcia, eksploatacji, przygotowania, budowy, 
wdrożenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO) w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia, które ma zapewnić ciągłość działania KSPO m.in. w zakresie 
obsługi klienta, 

                                                      
41 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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5) rozliczenia i płatności – Procesy rozliczeń i płatności będą realizowane 
samodzielnie przez GITD w związku z tym niezbędne jest pozyskanie 
odpowiedniej kadry oraz szczegółowe szkolenia z przedmiotowego zakresu 
a także opracowanie procedur wewnętrznych w zakresie rozliczeń i płatności.  
W dniu 31 lipca 2018 r. GITD wyjaśnił, że należy jednak wskazać na istniejące 
ryzyko niezrealizowania pełnego planu zatrudnienia zaprojektowanego  
w ww. obszarze, wynikającego z przedłużających się procesów rekrutacyjnych. 
Ryzyko to jest minimalizowane poprzez intensywne poszukiwanie odpowiednich 
kandydatów.  

6) wsparcie czynności kontrolnych – brak opóźnień. GITD wyjaśnił, że […] trwają 
prace nad koncepcją integracji operacyjnej procesów wsparcia czynności 
kontrolnych realizowanych obecnie przez GITD i Wykonawcę. Przygotowana 
została propozycja struktury Wydziału Procesów Wsparcia Czynności 
Kontrolnych i Wydziału Weryfikacji Zapisów Kontrolnych wraz z szacowanym 
zatrudnieniem. Kluczowe procesy operacyjne w obszarze wsparcia czynności 
kontrolnych przejmowane od obecnego Wykonawcy KSPO wymagają 
dostosowania i integracji z procesami realizowanymi w GITD. Obsługa 
techniczna pojazdów i wyposażenia dodatkowego zostanie zlecona wykonawcy 
wybranemu w przetargu, a zarządzanie i kontrola wykonania będzie 
realizowana przez GITD. Obsługa wyposażenia kontrolnego w Mobilnych 
Jednostkach Kontrolnych oraz utrzymanie systemów wykorzystywanych na 
potrzeby wykrywania i weryfikacji domniemanych naruszeń, zostanie zlecona 
w ramach utrzymania systemu teleinformatycznego KSPO, a zarządzanie 
procesem, jego realizacja i kontrola będzie realizowana w GITD. 
W dniu 31 lipca 2018 r. GITD wyjaśnił, że Realizowany przez obecnego 
Wykonawcę proces manualnej weryfikacji Zapisów Wykrycia Naruszenia 
prowadzony będzie w całości przez GITD, w związku z czym ogłoszony został 
nabór na stanowiska 25 podreferendarzy, 

7) infrastruktura przydrożna i Manualny System Poboru Opłat - występuje 
opóźnienie w realizacji prac związanych z opracowaniem OPZ na wyłonienie 
następczych wykonawców. GITD poinformował, że na 31 lipca 2018 r. 
realizowane były następujące zadania: 
- Manualny System Poboru Opłat – zespół pracuje nad oceną spełniania 

warunków ofert, które wpłynęły w postępowaniu na świadczenie usługi 
poboru opłaty za przejazd oraz usługi utrzymania MSPO; 

- obsługa Infrastruktury Przydrożnej - OPZ i IPU zostały opracowane. 
Obecnie trwa weryfikacja po stronie doradcy prawnego. W ciągu 
najbliższych dwóch tygodni planowane jest ogłoszenie postępowania na 
udzielenie postępowania na utrzymanie i rozbudowę/przebudowę 
infrastruktury przydrożnej; 

- dostawa energii elektrycznej do infrastruktury przydrożnej – została 
27.07.2018 r. podpisana umowa na sprzedaż energii; 

- dystrybucja energii elektrycznej – rozpoczęły się rozmowy w ramach 
negocjacji w trybie przetargu z wolnej ręki z sześcioma dystrybutorami sieci 
energetycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1149-1186, 1501-1545, 1767-1781) 
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W dniu 10 października 2018 r. GITD przekazał pismo znak ZGI 
KSPO.070.11.2018.1373, w którym potwierdził gotowość GITD do przejęcia 
systemu poboru opłat, a tym samym zapewnienia ciągłości jego utrzymania oraz 
wpływów do budżetu Państwa z tego tytułu. Jednocześnie przedstawiając 
informacje o procesie dotyczącym przejęcia systemu, a także o procesie poboru 
opłat. Przedstawiony materiał zawiera wiele wątków i scenariuszy planowanych 
działań prowadzonych przez podmioty publiczne oraz GITD.  

 (dowód: akta kontroli str. 1866-1872) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nierzetelne zarządzanie projektem przez GITD, a zwłaszcza częste istotne 
zmiany scenariuszy działania, brak zapewnienia wykwalifikowanych zasobów 
ludzkich IT na początku realizacji projektu, zmiany kluczowych osób na 
stanowiskach zarządzania projektem. Działanie to może spowodować, że 
osiągnięcie założeń nowelizacji ustawy o drogach publicznych w zakresie 
koncentracji wszystkich kompetencji dotyczących KSPO w ramach jednego 
organu administracji rządowej oraz maksymalnego uniezależnienia procesu 
poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem 
zagranicznym), znacząco oddala się w czasie. 
W ocenie NIK, dokonywane przez GITD częste zmiany decyzji w zakresie 
kolejnych koncepcji/scenariuszy wynikały w znacznej mierze ze sposobu 
prowadzenia projektu przejęcia KSPO i były podyktowany niezapewnieniem 
wystarczających kompetencji IT na początku jego realizacji. Na częste i istotne 
zmiany scenariuszy realizacji projektu KSPO w ocenie NIK miało też wpływ 
stopniowe pozyskiwanie do projektu kolejnych osób o kompetencjach IT, które 
wprowadzały do projektu nowe podejście.  
NIK zauważa, że zbyt częsta zmienność decyzji i wizji GITD w zakresie realizacji 
projektu może świadczyć o tym, że brak doświadczenia organizacyjnego 
i kompetencji IT w realizacji podobnych projektów spowodował powstanie 
dodatkowego ryzyka niepowodzenia projektu, które okazało się bardzo trudne do 
zarządzania. 
W ocenie NIK, działalność GITD w kontrolowanym okresie potwierdza zmienność 
podejścia do realizacji zadania przejęcia systemu informatycznego KSPO 
i niestety nie zbliża GITD do osiągnięcia celu określonego na etapie 
procedowana Projektu Numer UD323 nowelizacji ustawy o drogach publicznych 
„koncentracji wszystkich kompetencji dotyczących KSPO w ramach jednego 
organu administracji rządowej” oraz oddala administrację publiczną od 
osiągniecia  „maksymalnego uniezależnienia procesu poboru opłat drogowych od 
podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym), maksymalizację stopnia 
wykorzystania istniejących aktywów, które zostaną przejęte przez GITD od 
GDDKiA […]”. 

 (dowód: akta kontroli str.  4-175, 1095, 1153-1186, 1501-1545, 1763-1794) 

Zmiany i korekty opracowywanych przez GITD kolejnych scenariuszy 
potwierdzały jedynie, że GITD nie posiadał doświadczenia w realizacji podobnej 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wielkości i skali projektu informatycznego oraz niezbędnych wyspecjalizowanych 
zasobów ludzkich IT. Wobec czego w okresie od stycznia do maja 2018 r. 
analizował różne scenariusze, tj.: powierzenia podmiotom zewnętrznym 
zintegrowanej usługi dotyczącej systemu IT KSPO, podziału usługi na wiele 
postępowań, następnie powrót do scenariusza zlecenia jednej z dwóch usług 
w zakresie utrzymania i rozwoju systemu IT KSPO podmiotowi publicznemu - 
założeń opracowanych w lipcu 2018 r., czy scenariusza awaryjnego, który także 
koncentruje się na powierzeniu podmiotom komercyjnymi usług utrzymania 
systemu IT KSPO. 
Projekt przejęcia KSPO formalnie w GITD realizowany był od stycznia 2018 r. Do 
lipca 2018 r. wystąpiły istotne zmiany personalne na stanowiskach zarządczych: 
Kierownika Projektu/Dyrektora BKSPO i Zastępcy Głównego Inspektora ds. 
KSPO. Ww. zmiany personalne (w ramach kluczowych ról w projekcie) wpływały 
na zmianę zamierzeń i koncepcji GITD analizowanych przy przejęciu KSPO.  

W ocenie NIK każda zmiana na stanowisku KP czy Z-cy GITD odpowiedzialnego 
za KSPO, wpływała na stabilność realizacji projektu.  

 (dowód: akta kontroli str. 4-154, 1095, 1149-1186, 1501-1545, 1758, 1763-
1779,1804-1823) 

2. Akceptowanie zbyt wysokiego ryzyka niepowodzenia projektu przejęcia systemu 
informatycznego KSPO po 2 listopada 2018 r., zbyt długie oczekiwanie na 
wprowadzenie scenariusza awaryjnego i brak zgodności scenariusza awaryjnego 
z założeniami nowelizacji ustawy o drogach publicznych, było działaniem 
nierzetelnym. 

Działania GITD doprowadziły do sytuacji, w której dopiero 28 sierpnia 2018 r. 
było możliwe podpisanie umowy na kompleksowa usługę przejęcia, eksploatacji, 
przygotowania, budowy i wdrożenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat 
z podmiotem wskazanym w art. 1a nowelizacji ustawy o drogach. 
W ocenie NIK, czas 2 miesięcy, który pozostał […] 42 od 28 sierpnia 2018 r., był 
niewystarczający na zapewnienie ciągłości poboru opłat drogowych na 
dotychczasowych zasadach. W przypadku nieprowadzenia działań związanych  
z przejęciem i utrzymaniem systemu IT KSPO, wprowadzenie scenariusza 
awaryjnego na około miesiąc przed terminem przejęcia systemu IT KSPO może 
w ostateczności nie zabezpieczyć realizacji usług lub ich realizację na niższym 
od dotychczasowego poziomie. 
W konsekwencji działania te mogą doprowadzić do sytuacji, w której jedynie 
obecny wykonawca systemu ViaTOLL, będzie w stanie zagwarantować ciągłość 
działania systemu.  
NIK zwraca uwagę, że w przypadku gdyby GITD od początku realizacji zadania 
przejęcia KSPO, zagwarantował niezbędne kompetencje IT pozwalające na 
rzeczywistą ocenę możliwości GITD w zakresie przejęcia, eksploatacji, 

                                                      
42 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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przygotowania, budowy i wdrożenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, 
negocjacje z podmiotami wskazanymi w art. 1a nowelizacji ustawy o drogach 
można było zakończyć już w styczniu 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1501-1545, 1788-1794,1865) 

3. Nierzetelne działania zmierzające do powierzenia zadań związanych 
z wdrożeniem, budową lub eksploatacją systemu informatycznego KSPO 
podmiotom wskazanym w art. 6 ust 1 nowelizacji ustawy o drogach publicznych. 

W nowelizowanej ustawie o drogach publicznych zostały wprowadzone zmiany  
w art. 13 hb w zakresie możliwości powierzenia przez GITD w drodze 
porozumienia wykonywanie w jego imieniu niektórych czynności związanych  
z poborem opłaty elektronicznej, w tym przygotowanie, wdrożenie, budowę lub 
eksploatację elektronicznego systemu poboru opłat, o których mowa w art. 6 ust 
1: 1) organom administracji rządowej; 2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego; 3) 
instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201); 4) 
instytucjom gospodarki budżetowej; 5) innym podmiotom, o których mowa w art. 
3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), którym wyłączne prawo do 
wykonywania tych czynności przyznano w drodze ustawy lub innego aktu 
normatywnego, który podlega publikacji. 
W okresie od 8 grudnia 2017 r. do 19 lipca 2018 r. GITD rozważał realizację kilku 
scenariuszy działań, jednak niemal wszystkie scenariusze wiązały się 
z udzieleniem podmiotowi komercyjnemu zamówienia publicznego w trybie 
z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pzp), w zakresie zapewnienia usługi utrzymania 
elementów systemu elektronicznego poboru opłat (obejmującej obszary: IT, 
infrastruktury przydrożnej i obsługi klienta) co najmniej na okres przejściowy. Do 
maja 2018 r. GITD nie pozyskał wystarczających kompetencji pozwalających 
chociażby na przygotowanie opisu systemu OPZ i SIWZ. Zgodnie z deklaracjami 
GITD z 21 czerwca 2018 r. ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na Świadczenie usługi utrzymania, eksploatacji i rozwoju elementów 
Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz infrastruktury teleinformatycznej 
wraz z usługą Integratora, będzie możliwe dopiero w lutym 2019 r. (czyli  
14 miesięcy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych). 
Podejmowane przez GITD działania43 nie pozwoliły do 19 lipca 2018 r. na 
opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zapewnienia wszystkich 
usług systemu informatycznego KSPO. Skutkiem tej nieprawidłowości był fakt, że 
dopiero w dniu 28 sierpnia 2018 r. podpisano umowę powierzającą […]44 
odpowiedzialność za przejęcie i utrzymanie systemu IT KSPO, natomiast 10 

                                                      
43 M.in. Przejęcie kluczowych 10 pracowników odpowiedzialnych w GDDKiA m.in. za proces nadzoru nad umową na 

zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu 
Poboru Opłat, sporządzenie ekspertyzy technicznej oraz przejęcie dokumentacji, która była dostępna po stronie GDDKiA. 

44 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy podmiotu współpracującego. Wyłączenia dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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października 2018 r. GITD poinformował o planowanym […]45, na podstawie art. 
4921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny46,odstąpieniu od realizacji 
całości lub części tej umowy.  
Zagrożenie odstąpienia jedynego podmiotu publicznego, który zobowiązał się do 
wsparcia GITD w zakresie przejęcia i utrzymania systemu IT KSPO zdaniem NIK 
jest w dużej mierze podyktowane zbyt późnym powierzeniem czynności […]47, 
któremu na przygotowanie się do tak skomplikowanego zadania pozostawało 
ostatnie dwa z 10 miesięcy zagwarantowanych GITD w nowelizacji ustawy  
o drogach publicznych na przejęcie KSPO. 

 (dowód: akta kontroli str.  4-175, 1095, 1153-1186, 1501-1545, 1763-
1794,1865) 

Zapewnienie środowiska testowego systemu IT KSPO dopiero na miesiąc48 przed 
przejęciem utrzymania systemu znacząco utrudnia lub uniemożliwia pracownikom IT 
praktyczne przygotowanie się do zarządzania systemem po 2 listopada 2018 r. 
Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie utrzymania tak złożonego systemu 
informatycznego, przy braku możliwości wcześniejszego zapoznania się z nim 
w środowisku testowym może stanowić istotną barierę, także dla wykonawcy 
następczego ([…]49 lub każdego innego wykonawcy, który dotychczas nie zarządzał 
systemem ViaTOLL).  
Powyższe pociąga za sobą dodatkowe ryzyko, że w przypadku wystąpienia awarii 
środowiska produkcyjnego systemu IT KSPO, po 2 listopada 2018 r. proces 
przywrócenia sprawności działania systemu będzie trwał znacznie dłużej niż 
u obecnego wykonawcy. 
Ponadto NIK zwraca uwagę, że zakup usług utrzymania środowiska 
teleinformatycznego systemu, przeniesienie jego w inną niż dotychczas lokalizację 
na 3 tygodnie przed przejęciem systemu IT KSPO (mając na uwadze konieczność 
zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu) nie będzie możliwy. Pozostający czas  
trzech tygodni stwarza bardzo wysokie ryzyko, że zamówienie ww. usług będzie 
możliwe jedynie u dotychczasowego wykonawcy. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania GITD zmierzające do 
kontynuacji poboru opłaty elektronicznej po 2 listopada 2018 r. 

Nierzetelne zarządzanie projektem przejęcia KSPO, zmiany scenariuszy działania, 
brak zapewnienia wykwalifikowanych zasobów ludzkich IT na początku realizacji 

                                                      
45 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

46 Dz.U. z 2018 r., poz. 1025. Artykuł ten stanowi, że jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że 
świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed 
nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. 

47 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

48 Co wynika z umowy zawartej z dotychczasowym wykonawcą systemu IT KSPO. 

49 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 
zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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projektu, zmiany kluczowych osób na stanowiskach zarządzania projektem może 
doprowadzić, że osiągnięcie założeń nowelizacji ustawy o drogach publicznych 
w zakresie koncentracji wszystkich kompetencji dotyczących KSPO w ramach 
jednego organu administracji rządowej oraz maksymalnego uniezależnienia procesu 
poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym), 
znacząco oddala się w czasie. 
W ocenie NIK tolerowanie bardzo wysokiego ryzyka niepowodzenia projektu 
przejęcia, utrzymania i zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego 
KSPO po 2 listopada 2018 r., było działaniem nierzetelnym. Koncepcje analityczne 
opracowywane i realizowane do lipca 2018 r. w znacznej mierze wymagały działań 
niezgodnych z ratio legis nowelizacji ustawy o drogach publicznych.  
Scenariusze przedstawione przez GITD na dzień 10 października 2018 r. (24 dni 
przed terminem przejęcia systemu IT KSPO przez stronę publiczną) nie pozwalają 
NIK na potwierdzenie gotowości strony publicznej do przejęcia systemu IT KSPO.  
W ocenie NIK, ryzyko niezapewnienia rzetelnej kontynuacji poboru opłaty 
elektronicznej po 2 listopada 2018 r. pozostaje bardzo wysokie i z każdym kolejnym 
dniem wzrasta. Powyższe jest skutkiem działań GITD i nieskutecznej mitygacji 
ryzyk, w zakresie m.in.: 
1. przygotowania środowiska teleinformatycznego dla systemu IT KSPO 

pozwalającego na zapewnienie stabilności i ciągłości działania systemu na 
dotychczasowym poziomie;  

2. wyznaczenia od początku realizacji tj. stycznia 2018 r. stałego - kompletnego 
zespołu specjalistów IT, który w imieniu strony publicznej byłby odpowiedzialny 
za:  
- przygotowanie do przejęcia, 
- współpracę z obecnym wykonawcą systemu ViaTOLL,  
- przejęcie a następnie utrzymywanie systemu IT po 2 listopada 2018 r.  

Zmiany koncepcji zarządczych GITD spowodowały, że kilka podmiotów 
publicznych na etapie przygotowań projektu pozyskiwało fragmentaryczną 
wiedzę o systemie IT KSPO. Wyznaczanie i włączenie od początku prac 
jednego wykonawcy następczego reprezentującego stronę publiczną, dałoby 
większe możliwości na przygotowanie się do świadczenia usługi utrzymania 
systemu IT KSPO po 2 listopada 2018 r. Zbyt późne powierzenie […]50 
kompleksowego przejęcia, a następnie utrzymania systemu IT KSPO w opinii 
NIK mogło być jedną z przyczyn rezygnacji z całości lub części umowy zawartej 
z GITD;  

3. braku wyboru jednego rozwiązania, które zapewni elektroniczny pobór opłat 
drogowych po 2 listopada 2018 r. Na 10 października 2018 r. nie 
rozstrzygnięto, czy będzie to:  
- dotychczasowy system,  
- rozwiązanie awaryjne, 

                                                      
50 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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- system zaprezentowany GITD […]51 4 października 2018 r., który wymagał 
testów i dostosowania. 

  

                                                      
51 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze 

zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy strony umowy. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W dniu 26 lipca 2018 r. przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz 

Ministrowi Infrastruktury informacje na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 

23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli52 o bezpośrednim 

niebezpieczeństwie powstania znacznej szkody w mieniu, w związku z zagrożeniem 

ciągłości elektronicznego poboru opłat drogowych po 2 listopada 2018 r. Ustalony 

w trakcie kontroli stan faktyczny wskazywał, że działania podejmowane przez GITD 

były nieskuteczne, co mogło spowodować, że przejęcie obecnie działającego 

systemu ViaTOLL będzie opóźnione. 

 (dowód: akta kontroli str. 1788-1802) 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Dokonanie rozpoznania możliwych do zastosowania rozwiązań 

wykorzystywanych do poboru opłaty elektronicznej. Opracowania na tej 

podstawie docelowego modelu funkcjonowania ESPO w Polsce i strategii jego 

wdrożenia.  

2. Zorganizowania procesu poboru opłaty elektronicznej w oparciu o ww. docelowy 

model funkcjonowania ESPO, w sposób zapewniający m.in.: nieprzerwany 

pobór opłaty elektronicznej, możliwość objęcia poborem opłaty elektronicznej 

nowych odcinków dróg, uwzględnienie konieczność wdrożenia53 nowego 

systemu IT i optymalizację kosztów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej 

przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

                                                      
52 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

53 Przed terminem zakończenia eksploatacji dotychczasowego systemu IT KSPO, wynikającym ze zbyt dużego długu 
technologicznego. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 19 października 2018 r.  

  
  

 

          Wiceprezes 

      Najwyższej Izby Kontroli 

       /-/ Wojciech Kutyła /-/ 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


