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W artykule przedstawiono zmieniające się podejście Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwe-
stii zarządzania utrzymaniem dróg krajowych od systemu tradycyjnego do utrzymania wskaźnikowego. 

GDDKiA

Drogi krajowe będące w zarządzie GDDKiA utrzymywane przez 
firmy zewnętrzne w ramach kompleksowego, całorocznego 

modelu utrzymaniowego obejmują łącznie 2880 km. Są to m.in.: 
Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8), autostrada A2 Konin 
– Konotopa czy Południowa Obwodnica Warszawy (drogi ekspre-
sowe S2 i S79). Nowością jest wprowadzenie modelu na wszystkich 
drogach krajowych na określonym obszarze, a nie tylko na wy-
znaczonych odcinkach tras. Celem przedsięwzięcia jest równo-
czesne optymalizowanie kosztów i osiąganie jak najwyższych efek-
tów dla podnoszenia poziomu BRD oraz komfortu jazdy przez 
24 godziny na dobę przez cały rok. GDDKiA oczekuje, że stały 
rozwój branży usług utrzymaniowych wyraźnie wpływa na spadek 
kosztów w tego typu kompleksowym modelu utrzymania dróg. 
Ten system pozwala na wymaganie finalnego efektu przy stałych 
kosztach, niezależnie od ilości wykonywanych prac pozwalających 
na zachowanie optymalnego standardu utrzymania drogi, a więc 
tego, co dla podróżnych jest najważniejsze.

W 2015 r. przeprowadzono pierwsze postępowania przetargowe 
na „utrzymanie obszarowe” w gdańskim oddziale GDDKiA. Pięć 
kontraktów objęło całą sieć w woj. pomorskim (łącznie 805,61 km), 
które rozpoczęły się 1 stycznia 2016 r. i potrwają 66 miesięcy. 
GDDKiA przyjęła strategię działań na lata 2015-2023 „Wdrożenie 
modeli wskaźnikowych utrzymania dróg”. Firmy wykonujące zle-
cenia rozliczane są w zależności od uzyskanego efektu utrzymania. 

Celami strategicznymi GDDKiA w obszarze zarządzania dro-
gami i mostami są zbudowanie i stały rozwój struktur służby li-
niowej oraz dobór optymalnych narzędzi utrzymania w celu za-
gwarantowania systematycznego podnoszenia jakości sieci dróg 
krajowych, a przez to zagwarantowanie ich użytkownikom odpo-
wiedniego, akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i komfortu 
podróży. Celami operacyjnymi są natomiast: 
– wypracowanie i wdrożenie optymalnego modelu realizacji 

i kontraktacji zadań utrzymaniowych tak, aby w sposób mak-
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symalnie efektywny w kontekście realizacji celu strategicznego 
wykorzystać dostępne środki oraz równocześnie zagwarantować 
odpowiednią elastyczność organizacji na wypadek konieczności 
reagowania na sytuacje kryzysowe;

– przegląd, modernizacja oraz ujednolicenie struktur utrzymanio-
wych GDDKiA pod kątem usprawnienia działań związanych 
z utrzymaniem i ochroną sieci drogowej, w tym: obiektów inży-
nierskich, zapewnienia ich trwałości, zagwarantowania bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego oraz efektywnego zarządzania ruchem. 

W wyniku realizacji już od blisko 10 lat kolejnych Programów 
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad znacznie zwiększyła się dłu-
gość dróg szybkiego ruchu i przybyło obiektów inżynierskich. 
Wraz ze wzrostem nowoczesności sieci drogowej wzrastają ocze-
kiwania użytkowników dróg w zakresie bezpieczeństwa i komfor-
tu podróżowania, tj.: 
– obsługa dostępna przez 24 godz./dobę, 
– czas reakcji na zagrożenie w ruchu drogowym – obsługa zda-

rzeń drogowych, 
– dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym, 
– realizacja zadań zawsze zgodnie ze standardem. 

Tradycyjnie działający urząd nie jest w stanie spełnić wszystkich 
ww. oczekiwań. Dlatego też pojawiła się tendencja do odchodzenia 
od utrzymania dróg własnymi siłami i poszukiwań innego mode-
lu. Na świecie są to tak zwane Performance Based Contracts, czyli 
umowy oparte na wydajności, zwane też umowami wskaźnikowy-
mi lub opartymi na wynikach. W wielu krajach są od lat stosowa-
ne w działalności operacyjnej sektora publicznego, w niektórych 
krajach wykorzystanie modeli wskaźnikowych jest obligatoryjne.

Utrzymanie wskaźnikowe jest modelem opartym na rozliczaniu 
wykonawcy z oczekiwanych efektów działań, eliminuje jednak ry-
zyko mogące wystąpić przy zastosowaniu modelu „Utrzymaj Stan-
dard” oraz wykorzystuje model Quasi-Standard jako etap pośredni.

Na początku obecnej dekady GDDKiA zamówiła opracowania 
i analizy finansowe na temat porównania efektywności różnych 
modeli utrzymaniowych. W 2010 r. rozpoczęto wdrażanie syste-
mu „Utrzymaj Standard”, najpierw na drodze S3. Nadal jednak 

na całej sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA dominuje mie-
szany model zarządzania. Polega on na realizacji dużej części za-
dań utrzymaniowych przez pracowników zamawiającego. Dyrekcja 
zawiera wiele umów na realizację poszczególnych asortymentów 
prac lub nawet ich części. W tym systemie nie ma standaryzacji 
umów oraz czasu wykonywania poszczególnych czynności utrzy-
maniowych. W 2016 roku w taki sposób zorganizowane było utrzy-
manie 95% długości dróg krajowych. Zgodnie z przyjętą przez 
Generalną Dyrekcję strategią po zakończeniu drugiego Programu 
Budowy Dróg Krajowych 100% sieci utrzymane będzie w modelu 
wskaźnikowym obszarowo lub liniowo. Jego założenia to jedna 
kompleksowa umowa na obszarze działania rejonu/obwodu (ob-
szarowo) utrzymania lub odcinku drogi (liniowo). Zamawiający 
koncentruje się na kontrolowaniu efektów działań utrzymanio-
wych, a nie poprawności zastosowanych metod. Rozliczenie na-
stępuje na podstawie cyklicznego miesięcznego wynagrodzenia, 
które jest zależne od osiąganych przez wykonawcę wyników jako-
ściowych. Umowy mają być podpisywane na 5 lat.

Na terenie oddziału GDDKiA w Gdańsku od 2016 r. pilotażo-
wo wdrożono  model obszarowego utrzymania dróg na całej 
sieci. Usługę podzielono na 5 zadań – jeden rejon, jedno zada-
nie. Średnio wypada po 180 km na zadanie – utrzymanie dróg 
różnych klas: S, GP i G. Umowy zostały zawarte na 5,5 roku, 
do 2021 roku. Wnioski po pierwszym pełnym cyklu rocznym 
utrzymania w tym modelu są pozytywne. W związku z tym bę-
dzie on wprowadzany w innych oddziałach GDDKiA. Jedno-
cześnie będzie doskonalony – przewiduje on m.in. współpracę 
z innymi zarządcami dróg w celu ujednolicenia opisów standar-
dów z uwzględnieniem spójności sieci czy opracowanie systemu 
kształcenia kadr zarządców dróg i wykonawców. To ostatnie wy-
nika z faktu, że potrzeba nowej wiedzy i umiejętności po stronie 
zamawiającego, jak i wykonawców.

Efektywne utrzymanie dróg powinno uwzględniać zarówno pa-
rametry techniczne, jak i ekonomiczne i jest z założenia trudną 
sztuką wykorzystania ograniczonych zasobów do osiągnięcia moż-
liwie najlepszych efektów. 
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