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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/092 - Realizacja „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Andrzej Grzymysławski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/41/2018 z 16 marca 2018 r. 

2. Jacek Kalas – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/42/2018 z 16 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Strażacka 11 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Iwona Trojakowska – pełniąca obowiązki Dyrektor ZDP2  

(dowód: akta kontroli str. 12-15) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 realizację przez ZDP w okresie objętym 
kontrolą4 zadań związanych z zarządzaniem siecią dróg powiatu rypińskiego, w tym 
zadań dotyczących przebudowy dróg w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”5. 

Powyższą ocenę uzasadniają stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości, 
dotyczące m.in.:  

− nieopracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej; 
− nieprowadzenia książek dróg objętych badaniem; 
− nieprzeprowadzania wymaganych przepisami Prawa budowlanego6 kontroli 

stanu technicznego dróg; 

                                                      
1  Dalej: „ZDP” lub „Zarząd Dróg”. 
2  Dalej: „Dyrektor”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4 Kontrolą objęto lata 2015-2018 (do czasu zakończenia kontroli), z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia 

mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
5 Tj. programu ustanowionego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 
zmienionego uchwałą nr 159/2016 z 16 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr 120/2017 z 1 sierpnia 2017 r. (opublikowanego na 
stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: http://mib.gov.pl/2-Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm; 
dalej: „Program”). 

6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.), dalej: „Prawo budowlane”. 

Ocena  

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− niewprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu na jednym z objętych 
kontrolą odcinków dróg w terminie określonym przez organ zarządzający 
ruchem; 

− nieujęcia w księgach rachunkowych gruntów pod zarządzanymi drogami; 
− nierzetelnego odbioru obu skontrolowanych inwestycji; 
− nierzetelnego odbioru naprawy zgłoszonych wad nawierzchni ścieralnej; 
− niedochodzenia kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i przeglądzie gwarancyjnym. 

Izba nie miała zastrzeżeń do dzienników objazdu dróg, które ZDP prowadził zgodnie 
z wymaganym wzorem. Terminowo przekazywano do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad7 roczne informacje o sieci dróg publicznych. Sporządzone 
przez ZDP wnioski o dofinansowanie objętych kontrolą zadań zawierały dane 
zgodne z dokumentami  źródłowymi, a wyboru wykonawców tych zadań dokonano 
w wyniku prawidłowo przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych. Sprawozdania z wykorzystania przyznanych dotacji sporządzono 
w oparciu o wymagane dokumenty źródłowe i terminowo przekazano Wojewodzie 
Kujawsko-Pomorskiemu8. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań zarządcy drogi związanych z zapewnieniem 
standardów lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  

1.1. W okresie objętym kontrolą zadania związane z zarządzaniem siecią dróg 
powiatu rypińskiego9 w zakresie ich modernizacji i utrzymania należały do ZDP. 
Do 30 listopada 2016 r. powyższe zadania w Zarządzie Dróg realizowało pięciu 
pracowników, a od 1 grudnia 2016 r. - czterech. Uprawnienia budowlane  
w specjalności drogowej posiadał jeden pracownik, zatrudniony do 30 listopada 
2016 r. W szkoleniach z zakresu administrowania drogami lub zarządzania ruchem 
drogowym uczestniczyły cztery osoby. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-32) 

Dyrektor podała w wyjaśnieniach, że stan zatrudnienia w Zarządzie Dróg nie 
odpowiadał potrzebom tej jednostki i zakresowi realizowanych przez nią zadań oraz 
że problem ten zgłaszała Staroście Rypińskiemu i Zarządowi Powiatu. Jednakże 
ograniczone możliwości finansowe Powiatu nie pozwalały na zatrudnienie 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na oczekiwanych przez nich 
warunkach płacowych. Wskazała również, że ZDP realizował zadania wymagające 
udziału osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, zlecając 
wykonanie tych zadań podmiotom zewnętrznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 219, 224) 

1.2. Według stanu na koniec 2017 r. ZDP administrował drogami powiatowymi  
o łącznej długości 211,81 km. W latach 2015-2017 długość ww. dróg nie uległa 
zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 33, 34, 169-191) 

                                                      
7 Dalej: „GDDKiA”. 
8 Dalej: „Wojewoda”. 
9 Dalej: „Powiat”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.3. W ZDP nie było opracowanego planu rozwoju sieci drogowej, o którym mowa 
w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych10.  

 (dowód: akta kontroli str. 219) 

Zbigniew Zgórzyński - Starosta Rypiński11 potwierdził12, że Powiat nie posiada 
ww. planu, a wymagające naprawy drogi powiatowe zostały wyszczególnione 
w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego13. 

(dowód: akta kontroli str. 35-46, 212, 214) 

W ZDP był sporządzony plan zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na lata 
2015-2025. Plan ten obejmował 26 zadań dotyczących przebudowy i remontów 
poszczególnych odcinków dróg powiatowych wraz z określeniem technologii robót, 
szacowanych kosztów i terminów realizacji tych zadań oraz źródeł ich finansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 47-51, 216, 220) 

1.4. Dla objętych badaniem pięciu odcinków dróg powiatowych14 prowadzono 
dzienniki objazdu dróg, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom15.  

(dowód: akta kontroli str. 52-136) 

W okresie objętym kontrolą dla ww. dróg nie prowadzono książek dróg16 oraz map 
techniczno-eksploatacyjnych wg wzorów określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 12 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, a wykazy przepustów nie były 
zgodne ze wzorem określonym w § 9 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia17. 

(dowód: akta kontroli str. 137-140, 217, 220) 

1.5. Zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy  o drogach publicznych oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 
Prawa budowlanego, ZDP przeprowadził okresowe kontrole stanu technicznego 
objętych badaniem dróg nr: 1837C i 2225C w dniach odpowiednio 10 i 11 
października 2017 r.18, a dróg nr: 1842C, 2204C i 2222C w dniu 23 października 
2017 r. Powyższe kontrole zostały przeprowadzone przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane o specjalności drogowej19. 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm., dalej: „ustawa o drogach publicznych”. Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części 

wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 
11 Dalej: „Starosta”. 
12 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524). 
13 Zatwierdzonej uchwałą Nr 3/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego 

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Rypińskiego. 

14 Badaniem objęto próbę pięciu odcinków dróg zarządzanych przez ZDP o łącznej długości 43,059 km, stanowiącej 20,3% 
długości wszystkich dróg powiatowych, z tego dwóch dróg (nr 1837C o długości 5,098 km i nr 2225C o długości 15,551 km) 
objętych przebudową w ramach Programu oraz trzech dróg (nr 1842C o długości 6,216 km, nr 2204C o długości 12,503 km 
i nr 2222C o długości 3,691 km)  nie objętych inwestycjami w latach 2015-2018 (do czasu zakończenia kontroli). 

15 Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej: „rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg”. W ciągach objętych badaniem dróg nie 
występowały obiekty mostowe, tunele i promy. 

16 W części dotyczącej: osoby upoważnionej do dokonywania wpisów (brak podpisu i okresu dokonywania wpisów), wykazu 
opracowań projektowych, wykazu dzienników objazdu dróg, wykazu protokołów okresowych kontroli stanu technicznego 
i wartości użytkowej drogi, wykazu protokołów odbioru robót odcinka drogi, szczegółowych danych technicznych 
charakteryzujących odcinek drogi. 

17 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 
18 Tj. po przebudowie odcinków tych dróg. 
19 Tj. osoby znajdujące się na liście osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, opublikowanej na 

stronie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy http://www.kup.piib.org.pl/lista-
osob.html (dostęp 3 kwietnia 2018 r.). 
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W odniesieniu do ww. dróg ZDP nie przeprowadzał innych kontroli20. 

 (dowód: akta kontroli str. 141-157, 217, 220) 

1.6. Dla dwóch z pięciu objętych badaniem odcinków dróg, tj. dróg nr: 1837C 
i 2225C, zostały zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu w związku 
z przebudową tych dróg. Pozostałe objęte kontrolą drogi nr: 1842C, 2204C i 2222C 
nie posiadały ustalonej stałej organizacji ruchu21. Organizację ruchu dla 
przebudowanego w 2017 r. odcinka drogi nr 2225C wprowadzono 29 sierpnia 
2017 r. Dla odcinka drogi nr 1837C nie wprowadzono zatwierdzonej stałej 
organizacji ruchu w terminie określonym przez organ zarządzający ruchem, tj. do 
września 2015 r., w wyniku czego utraciła ona ważność, a ZDP nie dysponował 
zatwierdzeniem stałej organizacji ruchu dla ww. odcinka drogi przebudowanego 
w 2016 r.22 

(dowód: akta kontroli str. 158-165, 212, 214, 217, 221) 

1.7. ZDP terminowo sporządzał i przekazywał do GDDKiA roczne informacje o sieci 
dróg publicznych za lata 2015-2017. 

 (dowód: akta kontroli str. 166-194) 

1.8. W ZDP nie było ewidencji skarg i wniosków. Dyrektor podała, że w latach 2015-
201823 do Zarządu Dróg wpłynęło 18 wniosków dotyczących stanu technicznego 
dróg oraz oznakowania lub organizacji ruchu. Jedna ze spraw dotyczyła stanu 
nawierzchni drogi planowanej do przebudowy w ramach Programu24. 

Objęte badaniem trzy z ww. wniosków25 zostały załatwione w terminie określonym 
w art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego26. Wnioskodawcy zostali zawiadomieni o sposobie 
załatwienia spraw, zgodnie z art. 244 § 2 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 195-211, 217, 221) 

1.9. Z otrzymanych od Starosty informacji wynikało, że samorząd Powiatu nie 
dokonywał analiz, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym27, w zakresie odnoszącym się do 
lokalnej infrastruktury drogowej, a jedynie opiniował plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządzane w gminach Powiatu. 

Starosta poinformował, że odcinki dróg przebudowane w ramach Programu nie 
posiadają bezpośredniego dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Powiatu. 
Jednakże pośrednio drogi te zapewniają dostęp do specjalnej strefy ekonomicznej 
oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w mieście Rypin. 

(dowód: akta kontroli str. 212-213, 214-215) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

                                                      
20 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 
21 Dla ww. odcinków dróg nie było dokumentów (w tym książek dróg) potwierdzających faktyczny stan organizacji ruchu 

(oznakowania) na tych drogach oraz ewentualne zmiany tego stanu lub ich brak. 
22 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 
23 Do dnia złożenia wyjaśnień, tj. do 4 kwietnia 2018 r. 
24 Tj. drogi nr 2118C. 
25 Badaniem objęto próbę trzech spraw niezwiązanych z odcinkami dróg dofinansowanych środkami Programu. 
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: „Kpa”. 
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. W ZDP nie opracowano projektu planu rozwoju sieci drogowej, wymaganego 
art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. W wyniku tego nie dysponowano 
opracowaniem stanowiącym podstawę kompleksowego działania w zakresie 
modernizacji i rozwoju powiatowej sieci drogowej.  

Z wyjaśnień Dyrektor ZDP wynikało, że przyczyną powyższej nieprawidłowości 
były głównie niedobory kadrowe oraz brak środków finansowych na zapewnienie 
stanu zatrudnienia odpowiadającego potrzebom tej jednostki i zakresowi 
realizowanych przez nią zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 214, 216-222) 

2. Dla objętych badaniem pięciu odcinków dróg28 nie prowadzono książek dróg oraz 
map techniczno-eksploatacyjnych w zakresie wymaganym § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 
oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, a wykazy 
przepustów nie były zgodne ze wzorem określonym w § 9 ust. 1 pkt 6 tego 
rozporządzenia29. W wyniku tego ZDP nie dysponował kompletną dokumentacją 
dotyczącą danych technicznych charakteryzujących objęte kontrolą drogi. 
Stanowiło to naruszenie art. 10 ust. 11 i art. 20 pkt 9 ustawy o drogach 
publicznych. 

Dyrektor ZDP jako przyczyny powyższej nieprawidłowości wskazała niedobory 
kadrowe i niewystarczający poziom finansowania zadań tej jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 137-140, 216-222)  

3. W odniesieniu do pięciu objętych badaniem odcinków dróg30 nie przeprowadzano 
kontroli określonej w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności obiektu budowlanego do 
użytkowania, a kontrole okresowe, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy, przeprowadzono tylko raz, w 2017 r., tj. bez zachowania częstotliwości 
określonej tym przepisem. Stanowiło to naruszenie art. 20 pkt 10 ustawy 
o drogach publicznych. W wyniku tego ZDP nie dysponował danymi dotyczącymi 
stanu objętych badaniem dróg i wpływu tego stanu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.  

 Dyrektor podała w wyjaśnieniach, że powyższe wynikało głównie z braku 
w Zarządzie Dróg pracowników posiadających uprawnienia budowlane 
wymagane dla przeprowadzenia ww. kontroli.  

 (dowód: akta kontroli str. 141-157, 216-222) 

4. W przypadku jednego z pięciu objętych badaniem odcinków dróg31 nie  
wprowadzono zatwierdzonej stałej organizacji ruchu w terminie określonym przez 
organ zarządzający ruchem, tj. do września 2015 r., w wyniku czego powyższa 
organizacja ruchu utraciła ważność32, a Zarząd Dróg nie dysponował 
zatwierdzeniem stałej organizacji ruchu dla przebudowanego w 2016 r. 
ww. odcinka drogi. Stanowiło to naruszenie art. 20 pkt 5 ustawy o drogach 
publicznych. 

                                                      
28 Tj. odcinków dróg nr: 1837C, 2225C, 1842C, 2204C i 2222C. 
29 Tj. nie zawierały m.in. danych określonych w kolumnach: 2, 9, 10, 13-15, 20, 21 obowiązującego wzoru. 
30 Tj. odcinków dróg nr: 1837C, 2225C, 1842C, 2204C i 2222C. 
31 Tj. odcinka drogi nr 1837C, przebudowanej w ramach Programu. 
32 Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 
dalej: „rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem”. 
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Dyrektor ZDP jako przyczyny powyższej nieprawidłowości wskazała niedobory 
kadrowe i niewystarczający poziom finansowania zadań tej jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 158-165, 216-222) 

Ze względu na wagę i skalę stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba 
Kontroli ocenia negatywnie działalność ZDP w zbadanym zakresie. 

2. Wybór do realizacji projektów dofinansowanych środkami 
Programu 

2.1. W latach 2016-201833 ZDP zrealizował 14 zadań z zakresu przebudowy 
i remontu dróg powiatowych o łącznej długości 36 km, w tym w ramach Programu 
cztery zadania dotyczące przebudowy pięciu odcinków dróg o długości 16,6 km34. 
Nakłady poniesione na ww. zadania wyniosły łącznie 14 283,4 tys. zł, z czego 
w ramach Programu wydatkowano 8 632,9 tys. zł (w tym ze środków dotacji 
4 316,5 tys. zł, tj. 50%).  

(dowód: akta kontroli str. 225, 444-453, 727-742, 835-842) 

2.2. W związku z nieopracowaniem przez ZDP planu rozwoju sieci drogowej, 
Dyrektor podała w wyjaśnieniach, że wyboru odcinków dróg do przebudowy 
w ramach Programu dokonano na podstawie oceny stanu technicznego tych dróg 
stwierdzonego w trakcie ich objazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 216, 219-220) 

W powyższej sprawie Starosta poinformował, że „o kolejności wyboru drogi do 
naprawy decyduje stan nawierzchni, nasilenie ruchu, usytuowanie drogi (połączenie 
z innymi powiatami) oraz możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy 
zewnętrznych.”   

(dowód: akta kontroli str. 212, 214) 

2.3. Zgodnie z danymi Policji, w latach 2010-2015 na wybranych do przebudowy 
w ramach Programu drogach miało miejsce 55 kolizji i trzy wypadki, w wyniku 
których śmierć poniosła jedna osoba, a trzy zostały ranne.  

(dowód: akta kontroli str. 226, 227) 

2.4. Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu dwóch objętych kontrolą zadań, 
dotyczących przebudowy odcinków dróg nr 1837C i 2225C, zawierały zgodne 
z dokumentami źródłowymi dane, dotyczące: zapewnienia finansowego wkładu 
własnego Powiatu, zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz informacji 
Starosty o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do realizacji tych robót, parametrów 
inwestycji w zakresie: liczby, długości i szerokości pasów ruchu, usytuowania 
i szerokości chodników oraz poboczy. 

(dowód: akta kontroli str. 228-229, 444-452, 731-742) 

2.5. W wyniku realizacji ww. zadań wykonano nawierzchnię odcinków dróg nr 1837C 
i 2225C o długości odpowiednio 4 998 m i 4 679 m oraz wybudowano lub 
przebudowano przy tych drogach chodniki o długości 1 385 m i 475 m. Ponadto, 

                                                      
33 Do czasu zakończenia kontroli NIK. 
34 Tj. odcinków dróg: 1) nr 2220C Okalewo - Skrwilno - gr. woj. /Dziki Bór/ od km 3+850 do km 5+370 i drogi nr 2221C Puszcza 

Miejska – Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno; 2) nr 1837C Zdroje – Górzno – Starorypin od km 
23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338; 3) nr 2118C Szafarnia –  Wąpielsk – Rypin od km 6+598 do km 
11+550 (odc. Wąpielsk - Półwiesk Mały); 4) nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. /Szczutowo/ na odcinku 
Rogowo – Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392. 

Ocena cząstkowa 

 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

 

wykonano lub przebudowano: trzy przejścia dla pieszych (w tym dwa 
z oznakowaniem aktywnym), jedno skrzyżowanie trójwlotowe, siedem przystanków 
autobusowych z zatokami lub peronami, bariery i poręcze ochronne, umieszczono 
znaki poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przebudowane odcinki dróg stanowiły ciąg komunikacyjny łączący zlokalizowane 
przy nich miejscowości z drogami powiatowymi nr 2215C i 2218C oraz drogami 
wojewódzkimi nr 544 i 560. 

(dowód: akta kontroli str. 228-229, 444-452, 731-742) 

2.6. Dyrektor podała, że nie było zewnętrznych kontroli realizacji zadań 
dofinansowanych środkami Programu. 

(dowód: akta kontroli str. 222) 

2.7. Przebudowane w ramach Programu odcinki dróg nr: 1837C, 2118C, 2220C, 
2221C i 2225C zostały ujęte w księgach rachunkowych ZDP z ostatnim dniem 2016 
i 2017 roku, w wartości odpowiadającej nakładom poniesionym na ich modernizację. 
Zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT)35, ww. odcinki 
dróg ujęto w ewidencji środków trwałych w grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej”.  

(dowód: akta kontroli str. 230-270) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W księgach rachunkowych ZDP nie były ujęte grunty pod zarządzanymi przez tą 
jednostkę drogami. W wyniku tego, prezentowane w jej sprawozdaniach 
finansowych36 dane dotyczące aktywów nie odzwierciedlały jej rzeczywistej sytuacji 
majątkowej i finansowej. 

Było to niezgodne z art. 4 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości37, z których wynika obowiązek rzetelnego przedstawiania 
sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w tym ujmowania w księgach 
rachunkowych wszystkich składników aktywów i pasywów. 

(dowód: akta kontroli str. 230-264) 

Główna księgowa ZDP podała w wyjaśnieniach, że w księgach rachunkowych tej 
jednostki nie ujęto gruntów pod drogami powiatowymi z powodu braku danych 
dotyczących tych gruntów, w tym nieokreślenia ich wartości w dokumentacji 
przekazania mienia z dniem 31 grudnia 1998 r. przez Dyrekcję Okręgową Dróg 
Publicznych w Bydgoszczy Zarząd Dróg w Lipnie do Powiatu Rypińskiego.   

(dowód: akta kontroli str. 265-270) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność ZDP w zbadanym zakresie. 

                                                      
35 Dz. U. poz. 1864. 
36 Za lata 2015-2017. 
37 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
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3. Realizacja wybranych inwestycji drogowych dofinansowanych 
środkami Programu 

Do kontroli realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych środkami Programu 
wytypowano dwa zadania: 

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 
23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”38; 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. 
(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 
8+392,00”39. 

3.1. Dla obydwu zadań Zarząd Dróg posiadał właściwą dokumentację umożliwiającą 
rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wnioskach 
o dofinansowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 484, 628, 641) 

Dla skontrolowanych zadań Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych zawierały m.in.: 

a) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich 
przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli 
jakości;  

b) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;  

c) opis działań związanych z kontrolą jakości, badaniami wykonawcy i inżyniera 
nadzoru oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych;  

d) opis sposobu odbioru robót budowlanych: robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbioru częściowego, ostatecznego i pogwarancyjnego;  

e) wymagania dotyczące zawartości prowadzonej dokumentacji budowy, 
tj. dziennika budowy, rejestru obmiarów i dokumentacji laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 351-443, 695-726) 

3.2. Objęte kontrolą zadania powierzono do realizacji wykonawcom zgodnie 
z procedurami udzielania zamówień publicznych.  

(dowód: akta kontroli str.459-471, 473-483, 748-780, 817-830) 

3.3. Zamawiający przekazał wykonawcom dokumentację projektową i place budowy 
w terminach określonych w umowach.  
Umowę na wykonanie zadania 1 podpisano 10 marca 2016 r. Zgodnie z § 6 ust. 6 
ww. umowy, za datę wykonania zadania strony uznały „datę odbioru, stwierdzoną 
w protokole odbioru końcowego” wskazując, że termin ten ustala się na 30 września 
2016 r. Dla zadania 2 umowę podpisano 22 lutego 2017 r. Ukończenie robót miało 
nastąpić do 15 października 2017 r.  

 
 
 

                                                      
38 Dalej: „zadanie 1”. 
39 Dalej: „zadanie 2”. 
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Budowę objętych kontrolą zadań rozpoczęto po wydaniu zaświadczeń o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez Starostę. 

(dowód: akta kontroli str. 473-483, 628, 748-767, 801) 

3.4. Dla zrealizowanych, objętych kontrolą zadań: 

a) ustanowiono inspektorów nadzoru. Dla zadania 1 umowę zlecenia podpisano 
10 marca 2016 r., a dla zadania 2 – 22 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 454-458, 743-747) 

b) specyfikacje ogólne przewidywały konieczność aprobaty przez inżyniera nadzoru 
sporządzonych przez wykonawców Programów Zapewnienia Jakości. 
Wykonawcy nie opracowali takiej dokumentacji40. 

(dowód: akta kontroli str. 359-360, 703-704) 

c) specyfikacje ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne określały sposób 
dokonywania odbiorów dla robót zanikających i ulegających zakryciu. W zadaniu 
1 roboty zanikające, ulegające zakryciu nie były rzetelnie odbierane przez 
ustanowionego inspektora nadzoru41. Dla zadania 2 odbiory ww. prac 
dokonywane były przez inspektora nadzoru i odnotowywane w dzienniku 
budowy.  

(dowód: akta kontroli str. 364, 371, 384, 397, 425, 429-430, 435, 439, 442-443, 
484-495, 708, 802-816) 

d) roboty wykonywano w okresie wiosenno-letnim. Dla prac dotyczących nakładania 
nawierzchni z betonu asfaltowego wskazano w specyfikacjach42 minimalną 
temperaturę otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych dla warstwy 
ścieralnej (+) 5ºC, a dla warstwy wiążącej 0ºC. Dla obydwu zadań warstwy 
asfaltowe wykonywane były w okresie późnowiosennym i letnim.  

(dowód: akta kontroli str. 406, 484-495, 720, 802-816) 

e) dla zadania 1 inżynier nadzoru, w związku z wykonaniem warstwy profilowej, 
zlecił wykonawcy43 przedstawienie wyników pomiarów równości podłużnej wraz  
z wnioskami. Badania zostały przeprowadzone 1 września 2016 r. W dzienniku 
budowy inżynier nadzoru nie wpisał polecenia wyrównania warstwy profilowej ani 
nie omówił sposobu wykorzystania otrzymanych pomiarów44.  

(dowód: akta kontroli str. 484-608) 

3.5. Dla zadania 2 w okresie wykonywania umowy podstawowej (przed odbiorem 
ostatecznym) zawarto umowę dotyczącą dodatkowych robót budowlanych w ramach 
wykonywanego etapu45. Prace odebrane zostały 29 sierpnia 2017 r. odrębnym 
protokołem odbioru.  

(dowód: akta kontroli str. 833-834) 

3.6. Odbiory końcowe robót przebiegały w następujący sposób: 

                                                      
40 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
41 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
42 Tj. w specyfikacji szczegółowej SST D.05.03.05. 
43 Pismem z 25 lipca 2016 r.  
44 W dzienniku budowy nie ma wpisu, że warstwa profilowa została wyrównana. 
45 Umowa z 30 czerwca 2017 nr ZDP-12/06/2017. dotyczyła studni rewizyjnych (4 szt.), przebudowy studni kanalizacji 

deszczowej (1 szt.), wykonania przykanalików (dł. 18 m.), dodatkowych wpustów ulicznych (szt. 4). Termin wykonania do 
31 lipca 2017 r. Wartość 26 214,25 zł (tj. 21 312,40 zł netto). Sporządzono kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe. 



 

12 

 

a) odbiór zadania 1 odbył się w 14-tym dniu po umownym terminie wykonania 
zadania46. Odbiór zadania 2 odbył się w terminie zgodnym z umową. Obmiarów 
powykonawczych nie dokonano, gdyż wykonawcy nie przedłożyli Ksiąg obmiaru, 
pomimo obowiązku ich prowadzenia. Zamawiający nie egzekwował wszystkich 
dokumentów wymaganych dla dokonania prawidłowego odbioru zadań47. 

(dowód: akta kontroli str. 477, 618-620, 757-758, 793-795) 

b) dla zadania 1 w protokole końcowego odbioru z 14 października 2016 r. 
stwierdzono występowanie wad zakwalifikowanych jako „dające się usunąć”48. 
Jakość wykonanych robót i użytych materiałów oceniono na „bardzo dobrą, 
dobrą”. Wykonawca zobowiązał się usunąć wady do 30 maja 2017 r. W protokole 
z przeglądu gwarancyjnego49 stwierdzono dodatkowo zaniżenie dwóch wpustów 
ulicznych. Komisja50 wyznaczyła nowy termin51 usunięcia wad określonych w ww. 
protokołach. W dniu 14 czerwca 2017 r. wykonawca zwrócił się do ZDP 
o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu wykonania napraw do 30 czerwca 
2017 r.52 W tym dniu wykonawca zadania 1 poinformował ZDP o wykonaniu ww. 
napraw i zadeklarował gotowość do odbioru. Odbiór nie został dokonany. 
W piśmie do wykonawcy z 27 marca 2018 r. ZDP stwierdził, że naprawa dwóch 
wpustów ulicznych nie została dokonana53.  

(dowód: akta kontroli str. 618-620, 631-640) 

3.7. Terminy realizacji zadań były zgodne z warunkami umów zawartych pomiędzy 
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Powiatem Rypińskim54.  

(dowód: akta kontroli str. 444-447, 618-620, 727-730, 793-795) 

3.8. Dla obydwu kontrolowanych zadań kierownicy budów oraz inżynierowie 
nadzoru dokonali wpisów w dziennikach budowy o gotowości do odbioru 
końcowego. Powołane przez zamawiającego komisje55 dokonujące odbioru prac 
oceniły, że „Roboty zostały wykonane zgodnie z umową”. Jednakże dla zadania 1 
inżynier nadzoru 29 września 2016 r. dokonał wpisu „Wykonana nawierzchnia 
ścieralna została ułożona niezgodnie z projektem budowlanym. Inwestycja nie 
nadaje się do odbioru końcowego”. W następnym dniu, po konsultacjach z udziałem 
Starosty, zamawiającego i wykonawcy inżynier nadzoru zmienił opinię i dokonał 
wpisu o treści „Ww. inwestycja nadaje się do odbioru końcowego”. W protokole 
odbioru inwestycji zapisano, że inwestycja posiada wady dające się usunąć 
w postaci zaniżeń i spadków poprzecznych na łącznej powierzchni ok. 2 500 m². 
Zarówno Inżynier nadzoru, jak i zamawiający nie zbadali, ani nie wydali wykonawcy 
zalecenia zbadania powodów powstania ww. wad. W książce budowy brakowało 
wpisów zawierających zalecenia inżyniera nadzoru, informacji o wykonanych 
czynnościach naprawczych oraz odebrania wykonanych prac. W trakcie 
przeprowadzonych przez NIK oględzin odcinka drogi nr 1837 C stwierdzono 
występowanie w kilku miejscach pofalowania nawierzchni ścieralnej.  

                                                      
46 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
47 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
48 Stwierdzono, że na powierzchni ok. 2 500m² występują zaniżenia i spadki poprzeczne.  
49 Przeprowadzonego 11 maja 2017 r. 
50 W składzie Wicestarosta Powiatu, p.o. Dyrektora ZDP, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy. 
51 Tj. do 15 czerwca 2017 r. 
52 W związku z awarią wytwórni mas bitumicznych. Pismem z 20 czerwca 2017 r. ZDP wyraził zgodę na wydłużenie czasu na 

usunięcie usterek. 
53 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
54 Reprezentowanym przez Starostę, Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. 
55 Ze strony inwestora członkiem był Starosta, ze strony zamawiającego członkiniami były p.o. Dyrektor i specjalistka z Działu 

Utrzymania Dróg i Mostów ZDP. 
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Starosta wyjaśnił, że pomiary i badania dla określenia technologii naprawy nie były 
konieczne, „(…) ponieważ po poprawnym ułożeniu nawierzchni nie dochodzi do 
deformacji drogi. Należy jednak potwierdzić fakt nieprawidłowego wykonania  
i ułożenia warstwy ścieralnej przez Wykonawcę”. Wskazał też, że „Ujawnione wady 
nie dyskwalifikowały tej inwestycji z odbioru końcowego. Ponadto wykonawca 
oświadczył, iż obecna aura uniemożliwia usunięcie wad i zobowiązał się do 
wykonania wszelkich napraw na wiosnę 2017 roku w ramach gwarancji, która trwa 
do 2021 roku. Program przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,  
z którego powiat rypiński korzystał przy obu inwestycjach, nie pozwala na 
rozliczenie cząstkowe z wykonawcą. Według tego programu inwestycja musi zostać 
zrealizowana i rozliczona do końca roku kalendarzowego, w tej sytuacji do końca 
2016 roku. Nierozliczenie, czyli wypłacenie wykonawcy całej kwoty i wysłanie 
kompletu dokumentów włącznie z fakturą do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 
spowodowałoby nieotrzymanie przez powiat rypiński kwoty dofinansowania  
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych”. 

(dowód: akta kontroli str. 494-495, 642, 681, 691, 816) 

3.9. Umowy dla obu skontrolowanych zadań przewidywały pięcioletnie okresy 
gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy i rękojmi od dnia odbioru 
końcowego. Wykonawcy zobowiązywali się do usunięcia na swój koszt wad, które 
wystąpiły w okresie gwarancyjnym, w terminie określonym przez zamawiającego. 
Umowy zawierały ponadto zapisy o ustanowieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umów (w wysokości 5% wartości umowy) oraz o karach umownych. 
Umowa z wykonawcą zadania 1 przewidywała, że wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, w trzech sytuacjach56. Umowa 
z wykonawcą zadania 2 rozszerzyła tę listę o cztery sytuacje dotyczące 
podwykonawstwa. Umowy na zadanie 1 i 2 przewidywały odbiory w okresie rękojmi 
i gwarancji. Umowa na zadanie 2 wskazywała, że takie przeglądy mają się odbyć 
„przynajmniej” dwa57. Dla zadania 1 przegląd gwarancyjny miał miejsce 11 maja 
2017 r. Fakt jego przeprowadzenia i dokonane ustalenia zostały udokumentowane 
w sporządzonym protokole podpisanym przez uczestników, w tym przedstawiciela 
wykonawcy. 

ZDP od wykonawcy zadania 1 nie egzekwował kar umownych w związku ze zwłoką 
w zakończeniu zadania oraz zwłoką w wykonaniu napraw gwarancyjnych58. 

(dowód: akta kontroli str. 473-483, 631-632, 748-767) 

3.10. ZDP przesłał do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych59. 

(dowód: akta kontroli str. 628, 801) 

3.11. Starostwo Rypińskie, jako beneficjent umów o dofinansowanie, przekazało 
Wojewodzie sprawozdania końcowe z realizacji objętych kontrolą zadań w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 w terminie 
do 31 stycznia60. Sprawozdania zawierały krótkie opisy zrealizowanego zadania, 
uzyskane efekty, informacje o promocji projektu oraz informacje finansowe. Do 

                                                      
56 Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 

i rękojmi oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. 
57 Pierwszy w okresie od 14 do 30 dni przed upływem roku od daty dokonania odbioru ostatecznego, drugi od 14 do 30 dni 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. 
58 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
59 Odpowiednio: 6 października 2016 r. i 6 września 2017 r. 
60 Odpowiednio: 2017 r. i 2018 r. 
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sprawozdań załączono wymagane dokumenty, tj. zawiadomienie o zakończeniu 
robót budowlanych. We wnioskach o wypłatę dotacji, sporządzonych po podpisaniu 
protokołu odbioru robót, przekazano Wojewodzie: faktury, dowody potwierdzające 
zapłatę wynagrodzenia wykonawcom umów i inżynierom nadzoru oraz protokoły 
odbioru inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 625-628, 798-801) 

3.12. W wyniku oględzin61 stanu technicznego kontrolowanych odcinków dróg 
stwierdzono, że na drodze 1837C:  
a) na kilku odcinkach nawierzchnia ścieralna była nierówna (pofalowana);  
b) na kilku odcinkach rowy odwodnieniowe nie były wyprofilowane. W kilku 

miejscach w rowach były zastoiska wodne;  
c) prześwity rur w kilkunastu przepustach były zamulone powyżej 30%; 
d) rury przepustów pod dwoma zjazdami nie były wymienione z betonowych na 

wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD);  
e) część wlotów rur pod zjazdami nie posiadała umocnionych skarp; 
f) brakowało dziewięciu przepustów z rur PEHD pod zjazdami, w tym pod 

siedmioma zjazdami asfaltowymi i dwoma zjazdami z kruszywa (wykazane jako 
wykonane w dokumentacji powykonawczej „Zestawienie zjazdów i przepustów 
pod zjazdami” w poz. 6, 13, 23, 40, 41, 43, 46, 50, 53);  

g) niektóre zjazdy do gospodarstw lub na pole miały zapadniętą nawierzchnię; 
h) dwa wpusty uliczne były zaniżone. W ich sąsiedztwie były zaniżone betonowe 

krawężniki i nawierzchnia chodników z kostki betonowej;  
i) na długości kilkunastu metrów był zaniżony chodnik z kostki betonowej;  
j) w dwóch miejscach na przystankach autobusowych kostka betonowa nie była 

zamocowana (brak było śladów mieszanki z cementem);  
k) na kilku odcinkach krawędzie nawierzchni ścieralnej były spękane.  

Na odcinku drogi 2225C stwierdzono że:  
a) pokryta była równą nawierzchnią. W kilku miejscach były widoczne ślady napraw;  
b) w nielicznych miejscach nawierzchnia jezdni była spękana;  
c) stan chodników i poboczy był dobry;  
d) rowy odwadniające były wyprofilowane; 
e) przy jednym przepuście skarpa wlotu była słabo umocowana (luźne kamienie 

w zaprawie cementowej). Przy tym przepuście wyloty rury były niedrożne 
(zamulenie powyżej 30%). 

(dowód: akta kontroli str. 271-350) 

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

1. Komisje powołane przez zamawiającego dokonały nierzetelnego odbioru obu 
skontrolowanych inwestycji, ponieważ nie dysponowały wszystkimi dokumentami 
wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych62, tj.: 

a) wykonawcy nie przedstawili inżynierom nadzoru do akceptacji Programów 
Zapewnienia Jakości, w których wykonawca „(…) przedstawi zamierzony sposób 

                                                      
61 Przeprowadzonych 13 kwietnia 2018 r. przez kontrolerów NIK w obecności przedstawicieli ZDP.  
62 Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych (pkt 8.3 Wymagania ogólne) dla „(…) finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. (…) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. (…) W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera”; 

b) nie było dokumentów dotyczących zaakceptowania przez zamawiającego 
„laboratorium drogowego lub innego laboratorium badawczego 
zaakceptowanego przez zamawiającego, niezbędnego do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót”; 

c) inżynierowie nadzoru nie przedstawili obowiązkowych badań wykonywanych 
w niezależnych laboratoriach. Inżynierowie mieli „(…) obowiązek pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na podstawie 
wyników badań wykonanych przez niezależne laboratorium reprezentujące 
Inżyniera”63; 

d) wykonawcy nie prowadzili Rejestru Obmiarów, służącego do wpisywania 
wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów „podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera”64;  

e) dziennik budowy zadania 1 nie zawierał informacji o wykonaniu i zgłoszeniu do 
odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu65. Ponadto nie były 
wpisywane realizowane w trakcie budowy zadania, m.in. większość terminów 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, przebieg robót, 
trudności w ich prowadzeniu, zgłoszenia wykonania i daty wykonania wielu 
odbiorów, w tym części robót zanikających lub ulegających ukryciu, uwagi 
i polecenia inżyniera nadzoru66, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań; 

f) dziennik budowy zadania 1 nie zawierał informacji o wykonaniu odcinka 
próbnego i uzyskaniu akceptacji inżyniera nadzoru dla technologii wbudowania 
i zagęszczania oraz wyników badań i pomiarów z odcinka próbnego67. 

Dyrektor wyjaśniła m.in. że: a) wymaganych w SST badań i pomiarów dokonywał 
Wykonawca, a wyniki zostały załączone do operatu odbiorowego68. Pomiary 
sprawdzające Inspektorzy nadzoru dokonywali na bieżąco podczas kontroli 
asortymentów robót przed potwierdzeniem ich odbioru w dzienniku budowy; 

                                                      
63 Obowiązki w ppkt „a-c” zawarte były w Specyfikacjach Technicznych „Wymagania Ogólne”, odpowiednio w pkt. 6.1, 1.4.13, 

6.6. 
64 Obowiązek prowadzenia zawarty był w Specyfikacjach Technicznych „Wymagania Ogólne” pkt. 6.8 (2) oraz w umowach 

z wykonawcami, tj. w umowie z wykonawcą zadania 1 – w § 4 ust. 1 pkt 18, a w umowie z wykonawcą zadania 2 – w § 27 
ust. 7 pkt 2. 

65 Przykładowo, w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę dotyczy to prac wskazanych w pozycjach: 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 47, 48, 58, 60, 62, 65, 66 oraz 18 (wykonanych po 1 września 2016 r.) i 19 
(wykonanych przed 25 lipca oraz po 1 września 2016 r.) tj.: (11) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 30 cm – odtworzenie nawierzchni po wymianie przepustu; (12) frezowanie 
nawierzchni asfaltowej na zimno w części skoleinowanej; (13) oczyszczenie nawierzchni asfaltowej w części skoleinowanej; 
(14) skropienie nawierzchni asfaltowej w części skoleinowanej; (15) wykonanie profilowania w ilości 100 kg/m² na 
skoleinowaniu; (16) oczyszczenie nawierzchni asfaltowej jezdni na całym odcinku; (17) skropienie nawierzchni asfaltowej 
jezdni na całym odcinku; (18) wykonanie warstwy profilowej w ilości 110kg/m²; (19) oczyszczenie nawierzchni asfaltowej 
(warstwy profilowej) na całej długości; (22) wykonanie koryta w gruncie (…); (23) wykonanie warstwy odcinającej z piasku 
o gr. 5 cm.; (47) wykonanie koryta w gruncie na gł. 14 cm; (48) wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 5 cm; (58) 
wykonanie koryta w gruncie na gł. 40 cm; (60) wykonanie warstwy odcinającej o gr 10 c; (62) wykonanie podbudowy 
z kruszywa łamanego 0/315 o gr. 20 cm; (65) oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego; (66) skropienie podbudowy 
z kruszywa łamanego (…).  

66 Dla wpisu inżyniera nadzoru z 13 września 2016 dotyczącego odbioru wykonania frezowania korekcyjnego, brakuje  
w dzienniku budowy zapisu inżyniera nadzoru dotyczącego wydania takiego polecenia (w tym o wskazaniu miejsca  
i przyczynach). 

67 Wymóg zawarty był w pkt. 5.6. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla nawierzchni z betonu 
asfaltowego D.05.03.05 

68 W toku kontroli NIK ustalono, że do operatów odbiorowych nie załączono wymaganych specyfikacjami badań i pomiarów, 
które miały być wykonane przez inżynierów nadzoru. 



 

16 

 

b) „księgi obmiarów nie były wydawane, ponieważ Inspektorzy nadzoru mieli 
stwierdzać fakt wykonania asortymentów robót zgodnie z wymogami zawartymi  
w umowach o świadczenie nadzoru”; c) brak Programów Zapewnienia Jakości 
wynikał z tego, że „jest to sztuczne cedowanie odpowiedzialności na Wykonawcę, 
gdyż w sposób wystarczający w SST postawione są wymagania do Wykonawców  
i kontroli inwestorskiej, a Projektant zwyczajnie skorzystał z „gotowca”; d) fakt 
posiadania przez Wykonawców laboratorium „jest znany” inwestorowi. Inspektorzy 
nadzoru „nie mieli w zakresie posiadania laboratorium i dokonywania badań na swój 
koszt. Zapisy w SST są efektem tzw. „gotowca” dla GDDKiA, według których 
inżynier nadzoru jest instytucją posiadającą zaplecze sprzętowe i ludzkie, 
obsługującą kontrakty x-krotnie większe. Póki co nie stać powiatu rypińskiego na tak 
drogą obsługę swoich inwestycji”.  

Inżynier nadzoru dla zadania 1 wyjaśnił m.in., że w zawartej umowie zlecenia na 
pełnienie nadzoru inwestorskiego nie była zawarta informacja, że Inspektor 
prowadzi badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt69. Ponadto wskazał, że 
w uzgodnieniu z ZDP przyjęto, że wszystkie badania związane z masą bitumiczną 
będzie wykonywało laboratorium wykonawcy „pod nadzorem Inżyniera”. 
Poinformował, że „wszystkie roboty zanikające i poprawkowe były odbierane po 
zgłoszeniu ustnym na bieżąco, nie zawsze wpisywane w dziennik budowy przez 
Kierownika budowy. Po pozytywnym odbiorze robót zanikających i poprawkowych 
przez Inżyniera, Wykonawca przystąpił do wykonania górnej warstwy nie wpisując 
tych robót do dziennika budowy”. Księga obmiarów nie była prowadzona, gdyż 
„przebudowa drogi powiatowej była prowadzona co do ilości poszczególnych 
elementów zgodnie z opracowanym Przedmiarem Robót i później wyszczególnione 
ilościowo w Kosztorysie powykonawczym, w związku z czym nie zachodziła 
konieczność prowadzenia Księgi obmiarów”.  

Członek komisji dokonującej odbioru zadania 1 wyjaśniła, że „komisja nie 
analizowała braku akceptacji odcinka próbnego przez inżyniera nadzoru”. 

(dowód: akta kontroli str. 352, 359-362, 364-365, 405, 475, 643-645, 659, 663-664, 
667, 680-681, 696, 703-706, 708-709, 758) 

2. Zarząd Dróg zaniechał dochodzenia od wykonawcy zadania 1 przewidzianych 
w umowie70 kar za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi. Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad wykonawca powinien był zapłacić 
ZDP 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy. Wysokość kary – 
wg stanu na 19 kwietnia 2018 r., tj. za 292 dni zwłoki71 w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – powinna wynosić 1 054 090,8 zł. 

W protokole przeglądu gwarancyjnego z 11 maja 2017 r. stwierdzono m.in. 
zaniżenie dwóch wpustów ulicznych. Wezwano Wykonawcę do naprawy drogi w tym 
zakresie do 15 czerwca 2017 r.72, a następnie do 30 czerwca 2017 r. Pomimo 
upływu terminu nie wykonano jednak naprawy ww. wpustów ulicznych. W związku 
z powyższym, 27 marca 2018 r. ZDP ponownie wezwał wykonawcę do wykonania 
ww. napraw. W trakcie oględzin NIK przeprowadzonych 13 kwietnia 2018 r. 
udokumentowano, w postaci zdjęć, występowanie ww. wad, tj. m.in. zaniżenie 

                                                      
69 W umowach z inspektorami nadzoru (odpowiednio w § 2 pkt. 1 i 2 umowy nr 01/03/2016 z 10 marca 2016 r. oraz w § 3 

umowy nr ZDP-6/02/2017 z 22 lutego 2017 r.) zawarty był wymóg sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy 
z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót. 

70 Umowa Nr 2/03/2016 z 10 marca 2016 r.  
71 Liczone od 1 lipca 2017 r. 
72 W dniu 14 czerwca 2017 r. wykonawca zwrócił się o kolejne przesunięcie terminu napraw do 30 czerwca 2017 r. W dniu  

20 czerwca 2017 r. ZDP wyraził zgodę na ww. wniosek. 
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dwóch wpustów ulicznych oraz niewykonanie części przewidzianych projektem 
przepustów pod zjazdami. 

Dyrektor w przedmiocie nieusunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad, 
tj. zaniżonych dwóch wpustów ulicznych, podała że ZDP, pomimo wątpliwości 
prawnych co do jej wysokości, podejmie kroki w celu wyegzekwowania kary 
umownej.  

 (dowód: akta kontroli str. 271-277, 289, 473-480, 618-620, 633-640,  673,676- 
676a, 690-691) 

3. W zadaniu 1 Zarząd Dróg dokonał nierzetelnego odbioru naprawy zgłoszonych 
wad nawierzchni ścieralnej, określonych w Protokole odbioru końcowego 
z 14 października 2016 r.  

W protokole przeglądu gwarancyjnego z 11 maja 2017 r. stwierdzono m.in. 
nieusunięcie wad nawierzchni określonych w Protokole odbioru końcowego 
z 14 października 2016 r. Wezwano wykonawcę do naprawy drogi w tym zakresie 
do 15 czerwca 2017 r.73, a następnie do 30 czerwca 2017 r. W dniu 30 czerwca 
2017 r. wykonawca zadania 1 poinformował zamawiającego, że wykonał naprawy 
objęte zapisami protokołu przeglądu gwarancyjnego, a ZDP uznał, że naprawa 
warstwy ścieralnej jezdni została wykonana. Na potwierdzenie takiej oceny ZDP nie 
dysponuje jednak badaniami równości podłużnej i poprzecznej. Natomiast w trakcie 
oględzin NIK przeprowadzonych 13 kwietnia 2018 r. udokumentowano, w postaci 
zdjęć, występowanie m.in. nierówności podłużnych i poprzecznych nawierzchni 
ścieralnej drogi nr 1837C. 

Dyrektor podała w wyjaśnieniach, że po zgłoszeniu wykonania prac gwarancyjnych 
przez wykonawcę zadania 1, ZDP sprawdził stan techniczny nawierzchni w zakresie 
„występowania zaniżeń i równości” i nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie 
nawierzchni, nie zostało to jednak udokumentowane”.  

Starosta, pełniący funkcję członka komisji dokonującej odbioru zadania 1, podał 
w swoich wyjaśnieniach, że pomiary i badania dla określenia technologii naprawy 
nie były konieczne „(…) ponieważ po poprawnym ułożeniu nawierzchni nie dochodzi 
do deformacji drogi. Należy jednak potwierdzić fakt nieprawidłowego wykonania 
i ułożenia warstwy ścieralnej przez Wykonawcę”.  

(dowód: akta kontroli str. 271-347, 631-632, 634-640, 676, 690-691)  

W umowie74 na wykonanie zadania 1 określono, że końcowym terminem wykonania 
przedmiotu umowy jest 30 września 2016 r.75 Datę wykonania przez wykonawcę 
zobowiązania wynikającego z umowy strony określiły jako „datę odbioru, 
stwierdzoną w protokole odbioru końcowego”76. Jednocześnie w § 6 ust. 5 ww. 
umowy strony ustaliły, że zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru 
końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru końcowego.  

NIK zwraca uwagę, że przy takich zapisach umowy, zachowanie wyznaczonego 
terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest możliwe w sytuacji zawiadomienia 

                                                      
73 W dniu 14 czerwca 2017 r. wykonawca zwrócił się o kolejne przesunięcie terminu napraw do 30 czerwca 2017 r. W dniu  

20 czerwca 2017 r. ZDP wyraził zgodę na ww. wniosek. 
74 Umowa Nr 2/03/2016 z 10 marca 2016 r.  
75 § 2 umowy Nr 2/03/2016. 
76 § 6 ust. 6 umowy Nr 2/03/2016. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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zamawiającego o osiągnięciu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
w ostatnim dniu terminu wykonania zamówienia, tj. 30 września 2016 r.77   

W badanej inwestycji, pismo o gotowości wykonawcy do odbioru końcowego 
wpłynęło do ZDP 30 września 2016 r., a protokół odbioru końcowego zadania 1 
został sporządzony 14 października 2016 r., tj. 14 dni po upływie terminu 
wskazanego w § 2 umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 271-277, 289, 473-480, 618-620, 633-640,  673,676- 676a, 
690-691) 

Ze względu na wagę i skalę stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba 
Kontroli ocenia negatywnie działalność ZDP w zbadanym zakresie.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli78 wnosi o: 

1. Opracowanie projektu planu rozwoju powiatowej sieci drogowej;  

2. Prowadzenie książek dróg oraz wykazów przepustów, zgodnie z obowiązującymi 
wzorami; 

3. Prowadzanie kontroli okresowych dróg, polegających na sprawdzeniu ich stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania, w zakresie oraz z częstotliwością 
wymaganymi art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego; 

4. Przeprowadzenie procedury zatwierdzenia i wprowadzenia stałej organizacji 
ruchu dla przebudowanego odcinka drogi 1837C w sposób określony w § 12 
rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem; 

5. Podjęcie działań umożliwiających ujęcie w księgach rachunkowych ZDP gruntów 
pod zarządzanymi drogami; 

6. Wyegzekwowanie od wykonawcy drogi nr 1837 C doprowadzenia jej do 
właściwego stanu technicznego, określonego w dokumentacji projektowej 
sporządzonej na potrzeby jej przebudowy. 

7. Wystąpienie o zapłatę i wyegzekwowanie od wykonawcy zadania 1 stosownych 
kar umownych oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i przeglądzie gwarancyjnym. 

8. Dokonywanie rzetelnych odbiorów napraw gwarancyjnych i ich dokumentowanie. 

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 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 dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

                                                      
77 Chyba, że zamawiający tego samego dnia (30 września 2016 r.) dokonałby odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym 

protokołem, co jednak – przy tak dużej inwestycji i tak krótkim czasie na dokonanie odbioru (w najlepszym razie kilka 
godzin) – wiązałaby się z dużym ryzykiem popełnienia błędu. 

78 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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, 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.  

Bydgoszcz,         czerwca 2018 r.                           Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Bydgoszczy 
kontroler: Dyrektor 

Barbara Antkiewicz Andrzej Grzymysławski 
specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 
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