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Wprowadzenie
W grudniu 2012 r., zaledwie pięć mie-
sięcy po uruchomieniu pierwszych lotów 
z nowo powstałego lotniska w Modlinie, 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego (MWINB) cofnął po-
zwolenie na jego użytkowanie z powodu 
złego stanu technicznego betonowej części 
pasa startowego. Również prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o wy-
łączeniu części pasa z eksploatacji. W rezul-
tacie na pół roku zawieszone zostały połą-
czenia lotnicze, a zarządzająca lotniskiem 

spółka Mazowiecki Port Lotniczy War-
szawa-Modlin sp. z o.o.1 (dalej: MPL lub 
Spółka) zaczęła z tego tytułu ponosić 
straty2. Obok samego portu lotniczego 
w Modlinie, konsekwencje finansowe 
poniosła również lokalna społeczność, 
a przede wszystkim przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność towarzyszącą funk-
cjonowaniu lotniska (noclegową, gastro-
nomiczną, transportową, parkingową). 

Oprócz działań Spółki, inwestora za-
stępczego i wykonawców pasa, wątpliwo-
ści budził również sposób postępowania 

Nieprawidłowości w przygotowaniu i realizacji inwestycji

Budowa portu lotniczego w Modlinie

Artykuł przedstawia ustalenia kontroli, której przedmiotem była ocena budowy portu 
lotniczego w Modlinie, a w szczególności badanie przyczyn powstania usterki nowowy-
budowanego pasa startowego. Odrębnemu badaniu poddano działania organu nadzoru 
budowlanego w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepi-
sów Prawa budowlanego (dotyczących budowy lotniska w Modlinie) oraz wydawania 
pozwoleń na użytkowanie. Kontrola wykazała po raz kolejny, jak istotne znaczenie dla 
prawidłowego przebiegu inwestycji ma jej właściwe przygotowanie oraz nadzór, a także 
jakie negatywne konsekwencje powoduje realizacja przedsięwzięcia pod presją czasu.

MICHAŁ MUSIOŁ

1 Umowa Spółki, na podstawie której funkcjonuje obecnie MPL, została podpisana w listopadzie 2006 r. 
Spółka została powołana do zarządzania lotniskiem użytku publicznego oraz przeprowadzenia procesu  
inwestycyjnego. Działalność lotniczą prowadzi od czasu wpisania do rejestru lotnisk cywilnych, tj. od lutego  
2010 r. Jej udziałowcami są: Agencja Mienia Wojskowego – 34,43% udziałów, Województwo Mazowiec-
kie – 30,37%, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 30,39%, Nowy Dwór Mazowiecki – 4,81%.

2 Wyłączenie lotniska z użytkowania spowodowało straty finansowe określone przez Spółkę na kwotę 
34 381,4 tys. zł i wpłynęło na ujemny wynik finansowy Spółki za 2013 r.
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Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz  prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). 
Wydając 6 czerwca 2012 r. pozwolenie 
na użytkowanie pasa startowego, MWINB 
wiedział, że na pasie występują usterki, 
stwierdzały to bowiem między inny-
mi ekspertyzy Instytutu Technicznego 
Wojsk Lotniczych, a także kontrole sa-
mego MWINB. Z tego powodu decyzja 
MWINB miała charakter „warunkowy”. 
Eksploatacja pasa została uzależniona od 
opracowania (w trybie pilnym) zasad jego 
użytkowania oraz instrukcji utrzymania 
nawierzchni lotniskowych, a także do-
konywania systematycznych przeglądów 
technicznych nawierzchni i monitorowa-
nia obiektu. Ponadto zalecono powołanie 
grupy remontowej i zabezpieczenie środ-
kiem hydrofobizującym nawierzchni lotni-
skowych. Pomimo to przez sześć miesięcy 
MWINB nie podjął działań mających na 
celu sprawdzenie wykonania warunków 
określonych w decyzji. Dopiero alarmu-
jące doniesienia prasowe o złym stanie 
nawierzchni pasa startowego skłoniły 
MWINB do przeprowadzenia kontroli 
na lotnisku, w wyniku której 22 grudnia 
2012 r. wstrzymano użytkowanie pasa. 
Również prezes ULC wydał 11 lipca 2012 r. 
lotnisku w Modlinie certyfikat dla lotniska 
użytku publicznego, pomimo że w wyni-
ku przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 
2012 r. audytu certyfikacyjnego stwier-
dzono wady pasa startowego. Wydając 
certyfikat, prezes ULC zobowiązał MPL 
do opracowania programu naprawczego, 

między innymi w zakresie utrzymania 
drogi startowej w stanie niezagrażają-
cym bezpieczeństwu, jednak 22 grudnia 
2012 r., po wspólnej kontroli z MWINB, 
w wyniku której stwierdzono odpryski 
nawierzchni, wyłączył części betonowe 
pasa z użytkowania.

Przedstawione powyżej okoliczności ro-
dziły obawy, że budowa pasa startowego 
odbywała się w pośpiechu, pod presją zbli-
żających się finałów Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Euro 2012 r., a żaden z pod-
miotów uczestniczących w szeroko rozu-
mianym procesie budowy lotniska, w tym 
także odpowiedzialne za nadzór i certyfi-
kację służby państwowe, nie miał odwa-
gi zamknąć lotniska przed ich zakończe-
niem. W związku z ryzykiem pojawienia 
się kolejnych wad i usterek, dotyczących 
tym razem pozostałych elementów infra-
struktury lotniska, okoliczności te stały 
się bezpośrednią przyczyną podjęcia przez 
NIK kontroli inwestycji budowlanej, jaką 
jest lotnisko w Modlinie.

Celem kontroli była ocena budowy portu 
lotniczego w Modlinie, obejmująca typowe 
w przypadku kontroli inwestycji etapy pro-
cesu budowlanego, to jest przygotowanie 
inwestycji do realizacji, wybór dostawców 
usług i robót budowlanych, przebieg in-
westycji i nadzór nad nią. Odrębnej ana-
lizie poddano działania organu nadzoru 
budowlanego w zakresie przeprowadzania 
kontroli przestrzegania i stosowania prze-
pisów Prawa budowlanego (dotyczących 
budowy lotniska w Modlinie) oraz wyda-
wania pozwoleń na użytkowanie3.

3 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli pt. Budowa portu lotniczego 
w Modlinie, nr ewid. 154/2015/P/14/114 LWA, opublikowanej w czerwcu 2015 r.
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Przygotowanie  
do realizacji inwestycji
Port lotniczy w Modlinie jest między-
narodowym lotniskiem dla Warszawy 
i Mazowsza. Ma z założenia obsługiwać 
głównie przewoźników niskokoszto-
wych, czarterowych oraz lotnictwo ogólne  
(general aviation). Obiekt powstał w miej-
scu zlikwidowanego lotniska wojskowego, 
jest położony w powiecie nowodworskim, 
w odległości około 40 km na północny za-
chód od śródmieścia Warszawy i zajmuje 
powierzchnię 292,83 ha. Jego maksymalna 
przepustowość jest oceniana na 2-2,3 mln 
osób rocznie. 

Lotnisko powstało w ramach realizo-
wanego przez spółkę Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa-Modlin zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa portu lotniczego 
w Modlinie”. Celem tego zadania była prze-
budowa istniejącego lotniska wojskowego 
w kierunku jego wykorzystania do obsługi 
lotnictwa pasażerskiego krótko- i średnio-
dystansowego oraz indywidualnego. Prace 
obejmowały: budowę nowego termina-
lu (dworca pasażerskiego), modernizację 
istniejącej drogi startowej oraz dróg koło-
wania wraz z infrastrukturą techniczną, 
budowę i modernizację obiektów infra-
struktury technicznej: budynków służb 
lotniskowych, straży granicznej i policji, 
dróg, parkingów, oświetlenia, ogrodzeń itp.

Na przygotowanie do realizacji tego 
przedsięwzięcia miały wpływ – oprócz 
działań podejmowanych bezpośrednio 
przez Zarząd MPL – przede wszystkim 
działania udziałowców Spółki. Opracowali 
oni, a następnie przekazali MPL część do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej, 
określili ogólną koncepcję moderniza-
cji/budowy lotniska, a także wyposażyli 

Spółkę, przez objęcie udziałów, w środki 
finansowe. Również w związku z decy-
zją udziałowców Spółka podjęła starania 
o objęcie budowy lotniska dofinansowa-
niem ze środków „Regionalnego programu 
operacyjnego województwa mazowiec-
kiego” (RPOWM), zakończone podpisa-
niem umowy o dofinansowanie projektu 
ze środków UE. Na etapie przygotowań 
do realizacji przedsięwzięcia do działań 
Zarządu Spółki należało głównie zorga-
nizowanie pracy Spółki, uzyskanie pozo-
stałej niezbędnej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej, a także zabezpieczenie 
środków finansowych na dalszych etapach 
inwestycji. NIK oceniła pozytywnie dzia-
łania Spółki w powyższym zakresie. 

Krytyczne uwagi NIK dotyczyły nato-
miast niedokonywania weryfikacji doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej nie-
zbędnej do przeprowadzenia inwestycji, 
otrzymanej od jednego z udziałowców 
Spółki, a także pozyskiwanej samodzielnie. 
Przystępując w 2010 r. do realizacji przed-
sięwzięcia inwestycyjnego, Spółka posia-
dała dokumentację projektowo-kosztory-
sową dotyczącą: terminalu pasażerskiego, 
opracowaną w latach 2005 i 2008–2009 
przez pracownię projektową na zlecenie 
Spółki, pozostałych obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury technicznej i lot-
niskowej, opracowaną w latach 2005–2006 
i 2008–2009 na zlecenie Przedsiębior-
stwa Państwowe Porty Lotnicze (PPPL) 
i przekazaną Spółce w grudniu 2009 r. 
w postaci aportu. Odbioru dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej otrzymy-
wanej w wyniku umów zawartych przez 
Spółkę z pracownią projektową dokony-
wano jednoosobowo, wyłącznie ilościo-
wo, bez merytorycznej analizy jakości 
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przekazywanych projektów. Zakres opra-
cowań projektowych, ich założenia tech-
niczne i ekonomiczne oraz dokumentacje 
nie były poddawane komisyjnej ocenie (ko-
laudacji). Przyczynami nieprowadzenia 
takiej weryfikacji był brak wystarczającej 
liczby pracowników mających przygotowa-
nie w tym zakresie. Ze względu na okres, 
w którym został wyłoniony inwestor za-
stępczy, również i on nie mógł wykonać 
tego zadania, mimo że zapoznawanie się 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
oraz przedstawienie zamawiającemu opi-
nii co do jej kompletności należało do jego 
zadań na podstawie umowy o pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego. Spółka nie 
dokonywała również analizy dokumentacji 
otrzymanej z PPPL pod kątem komplet-
ności, aktualności, zgodności z wymogami 
i założeniami ekonomiczno-technicznymi 
oraz funkcjonalno-użytkowymi. Powodem 
zaniechania przeprowadzenia takiej analizy 
był fakt, że dokumentacja została przeka-
zana Spółce przez jednego z jej udziałow-
ców, a ponadto została wniesiona w po-
staci mającego określoną wartość aportu. 
W ocenie Spółki, właściwą jakość otrzy-
manej dokumentacji miało gwarantować 
to, że została ona zamówiona, wykonana, 
a następnie odebrana przez profesjonalne 
firmy, to jest pracownię projektową i PPPL. 

Powyższe okoliczności miały wpływ na 
realizację inwestycji na jej późniejszych 
etapach. Błędy w dokumentacji, jej nie-
kompletność i częściowa dezaktualizacja 
skutkowały koniecznością ponoszenia ko-
lejnych nakładów z tytułu robót dodat-
kowych, wydłużały również postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego. 
Przykładowo, niestaranne przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na budowę 

części lotniczej, polegające na nieprecy-
zyjnych i niespójnych postanowieniach 
umowy oraz specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia (SIWZ), skutkowało 
koniecznością zawarcia z dotychczasowym 
wykonawcą dwóch umów na roboty dodat-
kowe. Przy rozbieżności stanowisk Spółki 
i wykonawcy co do zakresu prac, do jakich 
wykonawca był zobowiązany na podstawie 
umowy „podstawowej” (spowodowanej 
nieprecyzyjnymi zapisami w dokumenta-
cji), Spółka, uznając, że egzekucja wykona-
nia zadań wynikających z umów podsta-
wowych w wyniku sporu prawnego byłaby 
długotrwała i nieproporcjonalnie kosztow-
na do wartości zamówienia, zdecydowała 
się na zawarcie umów na roboty dodatkowe 
z dotychczasowym wykonawcą. Z tytu-
łu realizacji tych umów Spółka wydała 
dodatkowo 5186,4 tys. zł brutto. Oprócz 
wyżej wymienionych dwóch umów na 
roboty dodatkowe, Spółka zleciła wyko-
nanie robót dodatkowych wykonawcom 
umów podstawowych, zawierając z nimi 
58 innych umów, z tytułu których wyda-
ła 15 286,3 tys. zł brutto. Zwiększyło to 
koszty całej inwestycji. Jak wykazała kon-
trola, z zamawianych przez Spółkę opinii 
prawnych w związku ze zlecaniem robót 
dodatkowych wynikało, że w większości 
przypadków zamawiający mógł przewi-
dzieć konieczność wykonania tych robót 
i powinien był je uwzględnić już w zamó-
wieniu pierwotnym. 

Nadzór nad realizacją inwestycji 
i jej przebieg
NIK oceniła negatywnie działania nad-
zorcze Spółki nad przebiegiem inwestycji. 
MPL nie posiadał sformalizowanej proce-
dury prowadzenia procesu inwestycyjnego, 
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uwzględniającej ryzyko, jakie może wy-
stąpić na każdym z jego etapów, a także 
nie dysponował wystarczającymi zaso-
bami kadrowymi pozwalającymi na sa-
modzielne zarządzanie i nadzorowanie 
inwestycji. W okresie objętym kontrolą 
NIK przygotowaniem oraz nadzorem nad 
prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami 
zajmowały się dwa biura podlegające bez-
pośrednio Zarządowi Spółki, a w ich ra-
mach sześciu pracowników, przy czym taki 
poziom zatrudnienia nigdy nie wystąpił 
w tym samym czasie. Na przykład, w okre-
sie poprzedzającym podpisanie umów 
z wykonawcami części lotniczej i termi-
nalu, to jest do 28 października 2010 r., 
przy przygotowaniu inwestycji pracowa-
ły jednocześnie maksymalnie trzy osoby. 
Dodatkowo, w okresie od 2007 r. do końca 
2011 r., pracownicy Biura Inwestycji zaj-
mowali się, poza przygotowaniem i nad-
zorem nad realizacją inwestycji, również 
sprawami pozainwestycyjnymi, takimi 
jak: kontrola stanu technicznego obiek-
tów, bieżące utrzymanie obiektów i ich 
naprawa, organizowanie dostaw mediów 
i ich rozliczanie, organizowanie sprzątania 
i zaopatrzenia w środki czystości, ochrona 
środowiska.

W celu sprawowania nadzoru nad bu-
dową lotniska Spółka wyłoniła inwesto-
ra zastępczego, to jest podmiot mający 
profesjonalnie czuwać nad przebiegiem 
inwestycji. NIK nie zakwestionowała 
przyjętego przez Spółkę rozwiązania, 

zwracając jednocześnie uwagę, że w ta-
kiej sytuacji szczególnie istotne jest, aby 
inwestor zastępczy wykonywał swoje za-
dania w pełnym zakresie, a Spółka potra-
fiła wyegzekwować prawidłową ich reali-
zację. Warunki te nie zostały spełnione. 
Umowa z inwestorem zastępczym, wsku-
tek przeciągającej się procedury przetargo-
wej (wszczętej w lipcu 2009 r.), została za-
warta 102 dni po wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę części lotniczej i 59 dni po wszczę-
ciu postępowania na budowę budynku ter-
minalu pasażerskiego. Okoliczność ta miała 
wpływ na realizację inwestycji na jej ko-
lejnych etapach. Inwestor zastępczy, aby 
móc wesprzeć Spółkę w pełnym zakresie 
i zgodnie z założeniami4, to jest nie tylko 
na etapie nadzoru nad robotami budowla-
nymi prowadzonymi w ramach inwestycji, 
ale również na etapie jej przygotowania, 
powinien zostać wyłoniony co najmniej 
przed ogłoszeniem postępowań o udziele-
nie zamówienia publicznego na wyłonienie 
wykonawców robót. Ze względu na to, że 
umowa z inwestorem zastępczym została 
podpisana w końcowej fazie postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę terminalu pasażerskiego, części 
lotniczej oraz dróg i parkingów, inwestor 
zastępczy nie mógł uczestniczyć w tych po-
stępowaniach, a także wykonywać wszyst-
kich zadań przypisanych mu na tym etapie 
na podstawie umowy. Działanie inwesto-
ra zastępczego w zakresie uczestnictwa 

4 Zgodnie z umową, głównym zadaniem inwestora zastępczego miało być zapewnienie nadzoru przy nastę-
pujących etapach: „czynności przed rozpoczęciem robót”, „realizacja robót”, „obsługa finansowo-księgo-
wa”, „dokonywanie odbiorów robót i przekazanie inwestycji do użytkowania”, „wykonywanie czynności 
w okresie gwarancji i rękojmi”.
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w postępowaniach o udzielenie zamówie-
nia publicznego ograniczało się do spora-
dycznego udzielania odpowiedzi na pytania 
zadawane przez wykonawców w poszcze-
gólnych postępowaniach. To, że inwestor 
zastępczy nie uczestniczył w komisjach 
przetargowych, nie przygotowywał ma-
teriałów przetargowych ani nie opiniował 
ich, wynikało również z tego, że MPL nie 
zwracał się do niego o podejmowanie ta-
kich działań. Inwestor zastępczy nie doko-
nywał też rozliczeń środków pozyskanych 
na realizację inwestycji z „Regionalnego 
programu operacyjnego dla wojewódz-
twa mazowieckiego na lata 2007–2013”, 
pomimo że zadanie to należało do jego 
obowiązków. Przyczyną nieprowadzenia 
rozliczeń było niepodpisanie przez Spółkę, 
do czasu zakończenia pracy przez inwe-
stora zastępczego, umowy o dofinanso-
wanie projektu ze środków tego progra-
mu oraz brak zaktualizowanego wniosku 
o dofinansowanie. Jednocześnie Spółka 
nie podjęła żadnych działań mających na 
celu zmianę zakresu umowy i obniżenie 
wynagrodzenia inwestora zastępczego.

Niezależnie od powyższego, w trakcie 
realizacji inwestycji miały miejsce przy-
padki niewłaściwego wykonywania zadań 
przez inwestora zastępczego związanych 
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego5, to jest zadań dotyczących 
bezpośrednio przebiegu samego proce-
su budowlanego. Nieprawidłowości te 
polegały między innymi na niedokony-
waniu wymaganych wpisów w dzienni-
kach budowy, braku nadzoru nad pracami 

budowlanymi, nieobecności inspektorów 
na miejscu budowy, wadliwym sporządze-
niu dokumentacji powykonawczej, braku 
reakcji na zgłaszane usterki. Działania po-
dejmowane przez Spółkę w celu wyegze-
kwowania od inwestora zastępczego wy-
konywania obowiązków w sposób zgodny 
z umową nie były skuteczne. Świadczyły 
o tym powtarzające się przez cały okres 
realizacji inwestycji przypadki nienale-
żytego wykonywania czynności przez 
inwestora zastępczego i to pomimo we-
zwań Spółki do prawidłowego działania. 
W trakcie budowy Spółka występowała 
do inwestora zastępczego, wskazując na 
co najmniej 74 przypadki niewłaściwego 
sprawowania nadzoru, przy czym inter-
wencje Spółki polegały głównie na prze-
kazywaniu do koordynatora inspektorów 
nadzoru inwestorskiego drogą mailową 
informacji o stwierdzonych nieprawidło-
wościach. Uwagi Spółki dotyczyły między 
innymi nieobecności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego na budowie oraz braku ich 
reakcji na usterki zgłaszane przez wyko-
nawców, jak też stwierdzonych przypad-
ków niewłaściwego wykonania nadzoro-
wanych robót. Dopiero w trakcie kontroli 
NIK Spółka wystąpiła do inwestora za-
stępczego z wezwaniem do zapłaty kary 
umownej z tytułu niewłaściwego wyko-
nywania czynności nadzoru. 

Spółka nie podjęła wystarczających 
działań, które mogłyby ograniczyć ryzyko 
związane z nierzetelnym wykonywaniem 
zadań przez inwestora zastępczego, a które 
mogła podjąć już na etapie postępowania 

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu art. 17 ustawy – Prawo budowlane.
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o udzielenie zamówienia publicznego na 
pełnienie tej funkcji. Z uwagi na niską 
cenę oferty w porównaniu z wartością 
szacowaną zamówienia (636,8 tys. zł ver-
sus 7500 tys. zł) MPL pobrał od oferenta 
(późniejszego zwycięzcy przetargu) wyja-
śnienia dotyczące sposobu określenia wy-
nagrodzenia w złożonej ofercie. Kontrola 
wykazała, że przedstawiona przez wyko-
nawcę kalkulacja ceny była niekompletna 
i nie odnosiła się do wszystkich zadań, 
do wykonania których zobowiązany był 
inwestor zastępczy. Pomimo to Spółka, 
działając pod presją czasu i konieczności 
ukończenia budowy przed planowany-
mi finałami Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012, zaakceptowała otrzy-
mane wyjaśnienia i podpisała umowę z tym 
wykonawcą. Jak wynikało z dalszego prze-
biegu inwestycji, cena złożonej oferty nie 
gwarantowała właściwego nadzoru nad 
jej realizacją.

Nadzór Spółki nad procesem inwesty-
cyjnym nie zapobiegł powstaniu niepra-
widłowości polegających na udzielaniu 
zamówień publicznych z naruszeniem 
przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych6 (dalej: 
„ustawa pzp”), niegospodarnym wydatko-
waniu środków czy też powstaniu usterki 
pasa startowego. 

Wadliwe wykonanie pasa startowego

Wskutek pojawienia się odprysków na 
nawierzchni betonowej progów pasa 

startowego, spowodowanych wystąpie-
niem margla7 w składzie betonu, lotnisko 
zostało wyłączone z komercyjnej eksplo-
atacji na prawie sześć miesięcy. Zarówno 
na etapie przygotowania, jak i w trakcie 
samej budowy uczestnicy tego procesu 
nie podjęli wystarczających działań, które 
mogły ograniczyć ryzyko wystąpienie tej 
usterki.
• Dokumentacja projektowa, opracowa-

na w kwietniu 2011 r. przez podmiot 
zewnętrzny dla wykonawcy pasa star-
towego, przewidywała wykonanie na-
wierzchni na progach pasa startowego 
z betonu cementowego odpowiedniej 
klasy. W projekcie nie został określony 
jednoznacznie rodzaj kruszywa (tj. ko-
palniane, czy skalne), z którego nale-
ży wykonać mieszankę betonową. Nie 
wskazano jednoznacznie normy, według 
której należy dobrać kruszywa i wyko-
nać mieszankę z betonu cementowego. 
Projekt nie zawierał wskazań wyklucza-
jących obecność zanieczyszczeń che-
micznych w kruszywie oraz mogących 
pojawić się słabych ziaren, o dużej na-
siąkliwości, podatnych na uszkodzenia 
przy zamarzaniu i rozmrażaniu, takich 
jak: kreda, margiel, łupek, porowaty 
krzemień i inne, o których mowa w nor-
mie PN-EN 12620. Biuro projektowe 
nie uwzględniło wymogów zawartych 
w normie PN-EN-206-1 dotyczących 
rodzaju kruszywa, jego uziarnienia 
i właściwości, w tym kształtu ziaren, 

6 Dz.U. z 2013 r. poz.907, ze zm.
7 Skała osadowa składająca się z węglanów wapnia lub magnezu i minerałów ilastych. Używany m.in. do 

wyrobu cementu. Występuje w postaci grudek, zdolnych w kontakcie z wodą powiększyć swą objętość 
nawet trzyipółkrotnie.
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ich mrozoodporności, ścieralności, za-
wartości pyłów, które należy dobierać 
z uwzględnieniem przeznaczenia wzno-
szonego obiektu. 
Na szczególną uwagę zasługuje opinia 

generalnego projektanta, według którego 
nie wykluczono obecności tych materiałów, 
ponieważ trzeba byłoby wykluczyć wiele 
innych składników, takich jak: różnego ro-
dzaju zanieczyszczenia organiczne lub inne, 
które mogą się znaleźć w dostarczanym 
kruszywie, a tak szczegółowe wymagania 
zapisywane są w „Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowalnych” 
(STWiORB).
• Przed rozpoczęciem robót podwyko-

nawca zlecił opracowanie receptury na 
wykonanie mieszanki betonowej profe-
sorowi Politechniki Wrocławskiej. Re-
ceptura została przygotowana na zlecenie 
i z materiałów (kruszywa żwirowego) 
dostarczonych przez zleceniodawcę, to 
jest podwykonawcę. Poddane badaniom 
kontrolnym próbki betonu wykonanego 
na podstawie przygotowanej receptu-
ry spełniały podstawowe wymagania 
w zakresie wytrzymałości na ściska-
nie oraz na rozciąganie przy zginaniu, 
a także dotyczące mrozoodporności 
i działania soli. Jednocześnie w recep-
turze nie określono wymagań w zakresie 
jakości kruszyw i sposobu ich badania, 
mającego na celu zapewnienie czystości 
technologicznej wykonywanego betonu. 
W opinii autora receptury, opracowu-
jący recepturę nie byli zobowiązani do 
określenia wymagań odnoszących się 

do składników, które mają wpływ na 
parametry betonu. Tego rodzaju wy-
magania określane są w dokumentacji 
projektowej (STWiORB) lub w innym 
dokumencie, to jest w części opisowej 
projektu. Jako twórca receptury, był on 
zobowiązany wyłącznie do działań okre-
ślonych w zleceniu.

• Wykonawca robót powierzył sporządze-
nie dokumentacji projektowej dwóch 
progów pasa startowego pracowni pro-
jektowej. Nie zobowiązał przy tym pra-
cowni do opracowania STWiORB, po-
mimo że umowa z 14 września 2010 r. na 
budowę części lotniczej zobowiązywała 
wykonawcę do opracowania takich do-
kumentów.

• Przystępując do wykonania progów 
pasa startowego w 2011 r., wykonawca 
nie posiadał odnośnej STWiORB. Nie 
miał też innych dokumentów, które 
przewidywałyby wymóg przeprowa-
dzenia badań chemicznych8 kruszyw 
pod kątem zawartości węglanu, siarcz-
ków i zawartości jonów chlorkowych 
w kruszywach drobnych stosowanych 
do warstwy ścieralnej nawierzchni be-
tonowej oraz badań petrograficznych. 
Specyfikacja taka została opracowana, 
a następnie zaakceptowana przez pro-
jektanta 18 sierpnia 2011 r., przy czym 
również wtedy nie zawierała wskazań 
dotyczących przeprowadzania badań 
chemicznych wykraczających ponad 
standardowe badanie kruszywa.

• Zarówno Spółka, jak i inwestor zastęp-
czy nie wyegzekwowali od wykonawcy 

8 Drobiny marglowe są nie do odróżnienia podczas analizy wzrokowej czy organoleptycznej. Stwierdzenie 
ich występowania wymaga badań chemicznych.
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opracowania STWiORB i dopuścili go 
do prowadzenia robót. W ocenie ówcze-
snego szefa Biura Inwestycji w Spółce, 
powierzenie nadzoru inwestorskiego 
podmiotowi zewnętrznemu zwalnia-
ło MPL z obowiązku weryfikacji, kon-
troli i nadzoru nad projektami i robo-
tami budowlanymi. Z kolei działania 
inspektora nadzoru inwestorskiego ze 
strony inwestora zastępczego nadzoru-
jącego roboty budowlane przy wykona-
niu progu 08 drogi startowej okazały się 
nieskuteczne. Inspektor zwracał się do 
wykonawcy robót z prośbą o dostarcze-
nie STWiORB, ale do dnia zakończenia 
robót na progu 08 nie otrzymał tego do-
kumentu.

• Inspektorzy nadzoru inwestorskiego do-
konywali kontroli jakości użytych ma-
teriałów, przy czym przy budowie czę-
ści lotniczej kontrola ta odbywała się na 
podstawie dokumentów otrzymanych od 
wykonawcy, to jest deklaracji zgodności, 
natomiast jakość wykonywanych robót 
była oceniana na podstawie raportów 
z badań przeprowadzonych przez labo-
ratorium wykonawcy. Z analizy wpisów 
do dzienników budowy wynika, że wy-
stępowały pojedyncze przypadki zgła-
szania uwag do jakości zgromadzonych 
materiałów i wykonywanych robót, nie 
zgłaszano natomiast uwag dotyczących 
występowania w dostarczanych kruszy-
wach, a także przy wykonywaniu beto-
nowej nawierzchni progów pasa star-
towego, zanieczyszczeń pochodzenia 
wapiennego (np. margli). 
Przedstawione wyżej okoliczności nie 

zwalniały wykonawcy od szczególnej 
staranności, jakiej powinien dokładać 
przedsiębiorca w prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, przy uwzględ-
nieniu zawodowego charakteru tej dzia-
łalności. Zdaniem NIK, wykonawca miał 
zatem postępować tak, aby zapobiec szko-
dzie, niezależnie od niedociągnięć innych 
uczestników procesu inwestycyjnego.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. 
wykonawca robót dokonywał napraw czę-
ści lotniczej w ramach udzielonej gwaran-
cji. Na uwagę zasługuje fakt, że tym razem 
przeprowadzając naprawy, dysponował 
opracowaną przez projektanta w marcu 
2013 r. STWiORB dla nawierzchni be-
tonowej drogi startowej. W specyfikacji 
projektant wskazał w sposób jednoznaczny 
zastosowanie kruszywa granitowego, które 
powinno odpowiadać normie PN-V-83002. 
Ponadto określił wymóg sprawdzania ma-
teriałów przewidzianych do wykorzystania 
w procesie produkcyjnym przed rozpo-
częciem budowy, w kolejnych punktach 
zawarł wymagania dotyczące cech fizycz-
nych mieszanki betonowej, jej wytrzyma-
łości oraz sposobu przeprowadzania badań 
betonu i wykonanej z niego nawierzchni. 
Wyremontowany w ten sposób pas okazał 
się wolny od poprzedniej wady.

W uzupełnieniu Informacji o wynikach 
kontroli NIK warto wyjaśnić, że Zarząd 
Spółki wniósł 18 kwietnia 2014 r. do 
Sądu Okręgowego w Warszawie pozew 
przeciwko wykonawcy robót budowla-
nych w części lotniczej (wykonawcy pasa 
startowego) o zasądzenie na rzecz Spółki 
34 381,4 tys. zł tytułem odszkodowania 
wraz z ustawowymi odsetkami za ponie-
sioną szkodę w związku z nienależytym 
wykonaniem przez pozwanego umowy na 
roboty budowlane. Do końca październi-
ka 2015 r. postępowanie jeszcze się nie 
zakończyło.
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Pozostałe nieprawidłowości

W latach 2009–20149, w związku z budową 
portu lotniczego w Modlinie, Spółka udzie-
liła 19 zamówień publicznych na łączną 
kwotę 262 472,1 tys. zł brutto. W ramach 
kontroli zbadano cztery postępowania, 
w wyniku których zawarto trzy umowy na 
wykonanie robót budowlanych na łączną 
kwotę 191 819,8 tys. zł brutto oraz jedną 
umowę na świadczenie usług, na kwotę 
636,8 tys. zł brutto. 

Kontrola wykazała, że w trakcie prowa-
dzenia robót budowlanych Spółka udzieliła 
wykonawcom trzech umów podstawowych 
dodatkowo 62 zamówienia na roboty do-
datkowe, o łącznej wartości 16 195 tys. zł 
netto. Jak ustalono, wykonawcy robót zo-
stali wyłonieni po przeprowadzeniu postę-
powań w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
pomimo braku przesłanek pozwalających 
na zastosowanie tego trybu, co oznacza 
naruszenie przepisów ustawy pzp. 

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że 
we wszystkich trzech postępowaniach 
wyłaniających wykonawców robót bu-
dowlanych ostateczny przedmiot zamó-
wienia został ustalony dopiero w trakcie 
ich prowadzenia. Zamawiający, przez 
udzielanie odpowiedzi na pytania wy-
konawców dotyczące SIWZ, doprecy-
zowywał, ograniczał lub zmieniał przed-
miot zamówienia. Na przykład w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
na budowę części lotniczej ograniczył za-
kres wykonywanych robót przez rezygna-
cję z prac dostosowujących nawierzch-
nię dróg kołowania, a także rezygnację 

z wykonania drogi patrolowej wzdłuż 
ogrodzenia lotniska, kanalizacji technicz-
nych wzdłuż ogrodzenia lotniska oraz ob-
wodnicy oświetlenia drogi patrolowej. 
W trakcie tego samego postępowania 
zmieniono również zakres prac w ten 
sposób, że zamiast zakładanej uprzednio 
naprawy istniejącej nawierzchni na dru-
gim progu pasa startowego postanowiono 
ją wyburzyć i wykonać od nowa z betonu. 
Istotne jest, że przyczyną zmian przed-
miotu zamówienia były między innymi 
wykazywane przez wykonawców błędy 
w załączonych do SIWZ dokumentacjach 
technicznych (projektach). W ramach 
powyższych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcy za-
dali ponad 700 pytań do SIWZ. Wyniki 
kontroli wskazują, że było to w dużej mie-
rze związane z nieprecyzyjnymi zapisami 
w specyfikacjach i „wadami” dokumen-
tacji projektowej.

W związku z utratą zaufania do inwe-
stora zastępczego Spółka zawierała z in-
nymi podmiotami umowy obejmują-
ce swym zakresem zadania należące do 
inwestora zastępczego, to jest pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskie-
go. W okresie do września 2013 r. MPL 
zawarł cztery takie umowy, z tytułu któ-
rych wydatkowano 544,1 tys. zł brutto. 
Wszystkie umowy dotyczyły nadzoru nad 
robotami związanymi z obiektami wcho-
dzącymi w zakres zadania pn. „Budowa 
Portu Lotniczego Warszawa-Modlin”, co 
oznacza, że ich zakres przedmiotowy był 
tożsamy z zakresem określonym w umowie 

9 Do 15 października 2014 r.
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„podstawowej” zawartej z inwestorem za-
stępczym. Działanie takie było działaniem 
niegospodarnym. NIK negatywnie oceniła 
również zawarcie w czerwcu 2012 r. z in-
westorem zastępczym kolejnej umowy na 
pełnienie funkcji inwestora zastępczego 
pomimo obowiązywania umowy zawartej 
z tym podmiotem w lipcu 2010 r., obej-
mującej ten sam zakres przedmiotowy. 
Z tytułu realizacji umowy Spółka zapłaciła 
inwestorowi zastępczemu wynagrodzenie 
w wysokości 307,5 tys. zł brutto. Na uwagę 
zasługuje to, że ten inwestor zastępczy 
był tym samym podmiotem, do którego  
Spółka „utraciła zaufanie”, w związku 
z czym zawierała dodatkowe umowy 
z innymi podmiotami obejmujące swym 
zakresem pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

W efekcie powyższego działania ogólny 
koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego 
wzrósł z kwoty 642 tys. zł – stanowiącej 
wysokość wynagrodzenia wypłaconego 
inwestorowi zastępczemu w związku z re-
alizacją umowy zawartej w wyniku udzie-
lonego zamówienia publicznego – do kwoty 
1493,6 tys. zł, stanowiącej wysokość tego 
wynagrodzenia powiększoną o wynagro-
dzenia wykonawców wypłacone z tytułu 
realizacji umów dodatkowych związanych 
z tym zadaniem, to jest o 133%.

Wyniki kontroli w MWINB
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budo-
wlanego, wydając decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu lotniskowego stano-
wiącego pas startowy wraz z towarzyszącą 
mu infrastrukturą drogową (m.in. drogi 
kołowania) i infrastrukturą techniczną 
dotyczącą jego oświetlenia i odwodnie-
nia (dalej jako: „decyzja o pozwoleniu na 

użytkowanie pasa startowego”) – uzależnił 
użytkowanie obiektu od spełnienia pięciu 
bardzo istotnych warunków:
• opracowania (w trybie pilnym) zasad 

użytkowania obiektu, w tym instrukcji 
utrzymania nawierzchni lotniskowych;

• przeprowadzania systematycznych 
przeglądów technicznych nawierzchni 
lotniskowych, uwzględniających dotąd 
wykonane prace naprawcze nawierzch-
ni lotniskowych oraz dalsze prace tego 
typu, wykonane wskutek ewentualnie 
ujawniających się tak zwanych łuszczeń 
nawierzchni;

• zabezpieczenia nawierzchni środkiem 
hydrofobizującym, mającego na celu 
znaczne zmniejszenie nasiąkliwości 
górnej warstwy betonu;

• monitorowania obiektu przez zatrudnio-
nych na stałe: specjalistę budowy i eksplo-
atacji nawierzchni lotniskowych oraz tak 
zwanego obserwatora startowego;

• powołania grupy remontowej, której 
celem ma być utrzymywanie oddawa-
nych do użytkowania nawierzchni lot-
niskowych w ciągłej sprawności eksplo-
atacyjnej, a więc we właściwym stanie 
technicznym.
Jednocześnie w pozwoleniu na użytko-

wanie nie określono terminów spełnienia 
przez inwestora aż czterech z pięciu za-
wartych w niej warunków, dotyczących: 
przeprowadzania systematycznych prze-
glądów technicznych nawierzchni lotnisko-
wych, zabezpieczenia nawierzchni środ-
kiem hydrofobizującym, monitorowania 
obiektu przez zatrudnionych specjalistów, 
powołania grupy remontowej. MWINB nie 
nałożył również na inwestora obowiązku 
poinformowania organu o ich wykonaniu. 
Jedynie przy warunku opracowania zasad 



102 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Michał Musioł

użytkowania obiektu określono termin 
jego wykonania jako pilny.

Spółka MPL rozpoczęła użytkowanie 
pasa startowego 15 lipca 2012 r. Podjęła 
też działania w celu utrzymania nawierzch-
ni lotniskowej w ciągłej sprawności eks-
ploatacyjnej, ale zastosowana technologia 
naprawcza nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów. W związku z wadą materiałową 
nawierzchni przeprowadzone prace jedy-
nie usuwały skutki powstałych odprysków, 
nie eliminując ich przyczyn. Stwierdzone 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w czasie 
procesu certyfikacji lotniska (21 czerwca 
– 2 lipca 2014 r.) łuszczenia nawierzchni 
w postaci odprysków marglowych zostały 
potwierdzone w kontroli doraźnej ULC 
na lotnisku 12 listopada 2012 r.

Do 7 grudnia 2012 r. WINB nie przepro-
wadził żadnej kontroli mającej na celu usta-
lenie, czy i w jakim stopniu inwestor spełnił 
warunki określone w decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, nie podejmował również 
żadnych innych działań w kierunku uzy-
skania informacji na ten temat. Dopiero 
7 grudnia 2012 r. WINB wystąpił do MPL 
o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu 
i zakresu realizacji wszelkich obwarowań.

Niepodejmowanie kontroli spełnienia 
warunków użytkowania obiektu określo-
nych w pozwoleniu na użytkowanie pasa 
startowego było wynikiem stanowiska, 
jakie w tym zakresie przyjął MWINB. 
Według MWINB, za wypełnianie ja-
kichkolwiek warunków decyzji niezwią-
zanych z wykonywaniem robót budowla-
nych, a nałożonych przez organ nadzoru 
budowlanego w wydanym pozwoleniu na 
użytkowanie, odpowiada wyłącznie inwe-
stor lub zarządca użytkowanego obiektu 
budowlanego, zaś za ich respektowanie 

– jeśli są one konsekwencją uzgodnień na 
etapie wydawania pozwolenia na budowę 
– są odpowiedzialne inne organy. 

Kontrola „na miejscu”, obejmująca oglę-
dziny pasa startowego, została przeprowa-
dzona dopiero 22 grudnia 2012 r. W trakcie 
oględzin MWINB, zaskoczony skalą wy-
stępujących odprysków betonu, wstrzymał 
użytkowanie pasa startowego w związku 
z jego stanem, który zagrażał życiu lub zdro-
wiu ludzi. Decyzja ta została podtrzymana 
decyzją pisemną z 28 grudnia 2012 r.

Podsumowanie  
i wnioski końcowe
Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku 
kontroli NIK nie były nieprawidłowościa-
mi, które byłyby związane ze „szczególnym 
przedmiotem” badanej inwestycji, to jest 
z budową lotniska. Były to natomiast nie-
prawidłowości typowe dla inwestycji jako 
takich, identyfikowane w ramach wielu 
wcześniejszych kontroli NIK. Kontrola 
wykazała po raz kolejny, jak istotne znacze-
nie dla prawidłowego przebiegu inwestycji 
ma jej właściwe przygotowanie oraz nad-
zór, a także jakie negatywne konsekwen-
cje powoduje realizacja przedsięwzięcia 
pod presją czasu. 

Formułując wnioski pokontrolne do-
tyczące zapewnienia skutecznego nad-
zoru nad planowaniem, przygotowaniem 
oraz przebiegiem inwestycji budowlanych, 
założono, że doświadczenia z niniejszej 
kontroli będą mogły zostać wykorzystane 
w dalszej działalności MPL, w związku 
z faktem, iż Spółka planowała rozwój i roz-
budowę infrastruktury lotniska. Ostatnie 
doniesienia prasowe wskazują, że trwa-
ją prace projektowe związane z powięk-
szeniem terminalu, pod koniec 2016 r. 
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ogłoszony ma zostać przetarg na wyko-
nawcę rozbudowy, a oddanie terminalu 
do użytkowania planowane jest na prze-
łomie lat 2018/2019. Z informacji o spo-
sobie realizacji wniosków pokontrolnych 
wynika, że MPL podjął wprowadzanie no-
wych zasad postępowania przy odbiorze 
zamawianej dokumentacji projektowej, 
dokonano również zmian organizacyjnych 
i personalnych w komórkach Spółki od-
powiedzialnych za organizację zamówień 
publicznych i nadzór nad inwestycjami. 
Najbliższy czas pokaże, na ile wzięcie pod 
rozwagę wniosków płynących z kontroli 
NIK przyczyni się do sprawnego przepro-
wadzenia kolejnego etapu tej inwestycji.

Odrębnym zagadnieniem, na które NIK 
zwróciła szczególna uwagę, była bier-
ność Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pomi-
mo wystąpienia zagrożenia dla życia pa-
sażerów i załóg samolotów, związanego 
z użytkowaniem wadliwego pasa starto-
wego, ograniczył się on do wydania decyzji 

„warunkowej”, nie podejmując jednocze-
śnie przez okres kilku miesięcy żadnych 
działań kontrolnych mających na celu 
sprawdzenie, jak zarządca lotniska reali-
zuje warunki określone w decyzji. Biorąc 
pod uwagę ustalenia kontroli w powyż-
szym zakresie, a w szczególności dotyczące 
przyczyny nieprzeprowadzania kontroli, 
którą były ograniczone zasoby kadrowe 
MWINB, NIK sformułowała wniosek za-
lecający prowadzenie analizy „warunko-
wych” pozwoleń na użytkowanie, prioryte-
tyzację określonych w nich warunków (ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków, 
których wykonanie ma wpływ na bezpiecz-
ne użytkowanie obiektu), a następnie po-
dejmowanie czynności sprawdzających ich 
realizację. MWINB poinformował NIK 
o wdrożeniu tej rekomendacji.

MICHAŁ MUSIOŁ,
Delegatura NIK w Warszawie
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