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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/030 - Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań  
w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Iwona Soroczyńska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/189/2017 z dnia 7 lipca 2017  

(dowód:  akta kontroli str. 1 – 2) 

2. Wiesław Pietrzyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/217/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 

(dowód:  akta kontroli str. 3 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego2 ul. Ligonia 46, (40-037) Katowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego3. 

(dowód:  akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości,4 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Komisje egzaminacyjne powoływane były zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych5, a egzaminy kończące 
kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne6 przeprowadzane były 
stosownie do ich trybu określonego w rozdziale 3 uoptn.  

Ewidencja wydawanych zaświadczeń ADR oraz przedłużeń ich ważności 
prowadzona była rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Dane osób, którym wydano zaświadczenie ADR przesyłane były zgodnie ze stanem 
faktycznym i terminowo do Centralnej Ewidencji Kierowców7, a informacje o wpisach 
dokonanych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i ich zmianach do 
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego8.  

Zgodnie z art. 56 ust. 2 uoptn przekazywane były ministrowi właściwemu do spraw 
transportu coroczne informacje dotyczące liczby wpisanych do rejestru podmiotów 
prowadzących kursy i liczby przeprowadzonych kontroli tych podmiotów oraz 
informacje o wysokości kar nałożonych w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą obejmował lata 2015-2017 (do 30 czerwca). 
2 Zwany dalej Urzędem lub UMWŚ. 
3 Zwany dalej: Marszałkiem. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1834ze zm., zwanej dalej: uoptn. 
6 Zwane dalej TN. 
7 Zwanej dalej: CEK. 
8 Zwanego dalej: TDT. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Rejestr podmiotów prowadzących kursy ADR i dla doradców do spraw 
bezpieczeństwa przewozu TN prowadzono rzetelnie, a wpisy w nim dokonywane 
były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

− zbyt małej liczby kontroli przeprowadzanych w podmiotach prowadzących  
na terenie województwa śląskiego działalność w zakresie szkolenia ADR i dla 
doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym TN, co uniemożliwiało 
weryfikację posiadanych przez Marszałka informacji nt. spełniania przez te 
podmioty wymogów określonych w art. 50 ust. 4 i 5 uoptn, 

− niepozyskiwania przez Urząd informacji nt. transportu TN po drogach 
województwa, w tym po drogach zarządzanych przez Marszałka oraz  
o działających na terenie Śląska zakładach przemysłowych odbierających  
i wysyłających takie ładunki, co uniemożliwiało właściwą ocenę stanu 
bezpieczeństwa i przyjętej organizacji ruchu na zarządzanych przez 
Marszałka drogach, w tym również na dokonanie niezbędnych zmian w tym 
zakresie.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Egzaminowanie i wydawanie zaświadczeń ADR 

1.1. W okresie objętym kontrolą9 w Urzędzie obowiązywało zarządzenie Nr 11/2014 
Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 
przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne10. W zarządzeniu stwierdzono, że egzaminy przeprowadza się 
zgodnie z zasadami określonymi w uoptn oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów 
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne11, określono obowiązki 
przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej, a także formę i tryb 
przeprowadzania egzaminu. Natomiast w załącznikach do zarządzenia określono 
wzory: protokołów z egzaminu końcowego po zakończeniu kursu i kursu 
zintegrowanego oraz oświadczenia osoby wchodzącej w skład komisji 
egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka o spełnianiu wszystkich wymogów 
określonych w art. 21 ust. 3 uoptn. Oświadczenia te zawierały klauzulę  
o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny. 

(dowód: akta kontroli str. 6 – 16)  

W okresie objętym kontrolą funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 
pełniło 17 osób, w tym 9 było pracownikami Urzędu, a 8 wyłonionych w drodze 
przeprowadzonego przez Marszałka konkursu na przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej, które wykonywały swoje obowiązki na podstawie umów  
o świadczenie usług. Wyższe wykształcenie miało piętnastu przewodniczących,  
w tym: trzech również studia podyplomowe. Jedna osoba posiadała uprawnienia 
doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych12, a jedna 
certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym. Zastępca 
Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu13 wyjaśniła, że ponad 
spełnienie wyżej wymienionych warunków nie dokonywano innych ocen kandydatów 

                                                      
9 Od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2017 roku. 
10 Zmienione zarządzeniem Nr 5/2015 z dnia 10 lutego 2015 r., zwane dalej: zarządzeniem.   
11 Dz. U. z 2014 r. poz. 304, ze zm., zwanym dalej: rozp. ws. egzaminów. 
12 Świadectwo Nr 812/2015. 
13 Zwanego dalej: WKiT. 

Opis stanu 
faktycznego 
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na przewodniczących komisji egzaminacyjnych uznając, że: Dokonywane okresowo 
oceny pracowników samorządowych, świadectwo niekaralności oraz brak skarg  
na te osoby, dotyczących przeprowadzania egzaminów stanowią potwierdzenie, że 
pracownicy Urzędu dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im zadań.  
W przypadku osób zewnętrznych w toku procedury konkursowej stwierdzono 
spełnienie przez nie wymagań konkursowych. Wybrane osoby dają rękojmię 
należytego wykonania powierzonych zadań. 

Obowiązki przewodniczącego komisji określone zostały w § 2 zarządzenia  
i obejmowały w szczególności dbałość o prawidłowy przebieg procedury egzaminu 
testowego, określonej w rozp. ws. egzaminów. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 uoptn 
członkami komisji byli przedstawiciele ośrodka szkolenia prowadzącego kurs. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia komisje przeprowadzające egzaminy po kursie  
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne powoływane były przez 
upoważnionych przez Marszałka pracowników WKiT14. Analiza dokumentacji  
16 egzaminów przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą wykazała, że zarówno 
przewodniczący, jak i członkowie komisji, każdorazowo składali oświadczenia  
o spełnianiu wymogów określonych w art. 21 ust. 2 i 3 uoptn. 

(dowód: akta kontroli str. 17 – 52)  

1.2. Na podstawie dokumentacji dziewięciu egzaminów przeprowadzonych w okresie 
objętym kontrola stwierdzono, że ich przebieg był zgodny z warunkami określonymi  
w rozdziale 3 uoptn oraz rozp. ws. egzaminów. We wszystkich przypadkach 
prawidłowo powołano komisję egzaminacyjną, sporządzono Protokół z egzaminu  
po kursie dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne (ADR) zawierający – 
zgodnie z obowiązującym wzorem – następujące dane: zakres egzaminu, miejsce 
jego przeprowadzenia, nazwę podmiotu przeprowadzającego kurs, skład komisji 
egzaminacyjnej oraz wykaz kierowców, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu. 
Stwierdzono także, że we wszystkich zbadanych dokumentacjach - stosownie  
do art. 53 ust. 4 uoptn - prowadzący kursy przesłali - w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia kursu - Marszałkowi dane uczestników, którzy ukończyli kurs i zostali 
dopuszczeni do egzaminu (art. 53 ust. 1 pkt 4 uoptn). 

Dokumentacja przeprowadzanych egzaminów, w tym zestawy pytań testowych 
przechowywana była prawidłowo w zamykanych na zamek szafach ustawionych  
w jednym pokoju, do którego klucze pobierali za pokwitowaniem wyłącznie 
upoważnieni pracownicy WKiT. Do administrowania bazą pytań testowych  
na egzaminy ADR, zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw transportu  
na podstawie art. 21 ust. 4 uoptn, udostępnioną przez TDT, Marszałek upoważnił 
dwóch pracowników WKiT 15. 

Średnia zdawalność poszczególnych rodzajów egzaminów kształtowała się  
w poszczególnych latach objętych kontrolą następująco:  

− w 2015 r.: egzamin podstawowy – 97,24%, cysterny – 99,57%, klasa 1 – 
95,38%, klasa 7 – 100%, 

− w 2016 r.: odpowiednio: 95,47%, 99,90%, 91,00% i 100%, 
− a w 2017 r.: 96,00%, 98,15%, 94,00% i 100%16. 

(dowód: akta kontroli str. 53 – 65, 657 – 658) 

                                                      
14 Upoważnienia: Nr 45/16 i 46/16 z dnia 24 lutego 2016 r.  
15 Starszy specjalista – upoważnienie Nr 161/12, inspektor – Nr upoważnienia 160/17. 
16 Statystyka dotycząca średniej zdawalności egzaminów nie była prowadzona przed rokiem 2015, z uwagi na brak prawnego 
obowiązku w tym zakresie. 
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Sześciu przewodniczących komisji, spośród dziewięciu będących pracownikami 
Urzędu, zgodnie wyjaśniło, że: Większość osób przystępujących do egzaminów po 
kursie dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ukończyła egzamin  
z wynikiem pozytywnym, zatem można ocenić, iż poziom przygotowania zdających 
był zadowalający. Osoby te wyraziły także pogląd, że: Zamknięty katalog pytań  
i zestawów testowych nie umożliwia przewodniczącemu komisji podczas trwającego 
egzaminu ocenić, czy konkretne testy wylosowane i rozwiązane przez zdających 
obejmują pełen zakres zagadnień zawartych w umowie ADR. Stwierdziły też,  
że w ich ocenie: liczba pytań egzaminacyjnych zapewnia sprawdzenie wiedzy 
nabytej przez uczestników w czasie kursów przygotowujących do egzaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 66 – 77)  

1.3. Spełnianie przez kierowców otrzymujących zaświadczenia ADR warunków 
określonych w art. 20 ust. 2 uoptn weryfikowane było w Urzędzie poprzez 
przedkładanie ważnego prawa jazdy, natomiast posiadanie pozostałych 
dokumentów - takich jak świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna/szkolenie 
okresowe lub karta kierowcy - weryfikowano poprzez formularz zgłoszeniowy, 
wymagany przy dopuszczeniu do egzaminu, na którym kierowcy składali 
oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentów. W Urzędzie nie opracowano 
szczegółowej procedury weryfikacji dokumentów wymaganych przed przystąpieniem 
do egzaminu, gdyż – jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora WKiT – Przepisy nie regulują 
jakie dokumenty, kierowca, któremu wydawane jest zaświadczenie ADR, musi 
posiadać.  

 (dowód: akta kontroli str. 63) 

1.4. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) przystępujący do egzaminów nie zgłaszali skarg 
co do przebiegu egzaminów. Wpłynęły natomiast 4 skargi na wynik egzaminu, 
kwestionujące prawidłowość znajdujących się w arkuszu odpowiedzi do testu.  
Trzy skargi przekazano w celu ich rozpatrzenia do Transportowego Dozoru 
Technicznego17. W dwóch przypadkach Dyrektor TDT uznał odpowiedź skarżącego 
za błędną, w następstwie czego Marszałek wydał zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi, utrzymujące w mocy negatywny wynik egzaminu końcowego,  
a w jednym przypadku Dyrektor TDT przychylił się do uwag skarżącego,  
co poskutkowało wydaniem przez Marszałka zawiadomienia o sposobie załatwienia 
skargi, zmieniającego wynik egzaminu na pozytywny i wydaniem skarżącemu 
zaświadczenia ADR. Jedna skarga pozostała bez rozpatrzenia, z uwagi  
na nieuzupełnienie jej braków przez skarżącego, mimo dwukrotnego, skutecznego 
wezwania do tej czynności. 

 (dowód: akta kontroli str. 78 – 121)  

1.5. Ewidencja wydanych zaświadczeń oraz wtórników prowadzona była w systemie 
informatycznym w aplikacji ADR, udostępnionej Urzędowi przez Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych. Aplikacja ta służyła do składania zamówień na produkcję  
i personalizację zaświadczeń ADR. Dane osób, którym wydano zaświadczenia ADR 
(określone w art. 26 ust. 1 uoptn) przekazywane były do Centralnej Ewidencji 
Kierowców - zgodnie z art. 26 ust. 2 uoptn - za pomocą urządzeń teletransmisji 
danych w aplikacji MW ADR. W takiej formie, informacje te przekazywano  
od 26 kwietnia 2012 r.  

Na podstawie badania próby obejmującej 120 wpisów do rejestru z lat 2012 –
 201718 stwierdzono, że w Urzędzie prawidłowo i rzetelnie prowadzono ewidencję 
wydanych zaświadczeń ADR i ich wtórników. Ewidencja zawierała bowiem 

                                                      
17 Zwanego dalej TDT. 
18 Z każdego roku po 10 zaświadczeń i 10 wtórników. 
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wszystkie wymagane przepisami dane oraz była prowadzona i aktualizowana  
na bieżąco. W badanej próbie stwierdzono, że dane źródłowe oraz informacje nt. 
zakresu uprawnień i okresu ważności były zgodne z zakresem zdanego egzaminu,  
a okres ważności zaświadczenia określono prawidłowo, tj. zgodnie z art. 23 ust. 4 
uoptn.  

(dowód: akta kontroli str. 122 – 144) 

1.6. Na podstawie powyższej próby stwierdzono także, że zgodnie z art. 28 uoptn 
dokumentacja dotycząca przebiegu egzaminu i wydanych zaświadczeń ADR oraz 
wtórników przechowywana była przez okres minimum 5 lat, tj. od 2012 roku. 
Dokumentacja ta była kompletna, zawierała bowiem protokoły, dokumentacje 
dotyczące egzaminu i wydania zaświadczeń.  

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora WKiT, testy egzaminacyjne po 
zaktualizowaniu bazy pytań testowych przez TDT, pobraniu i wydrukowaniu nowych 
testów, były niszczone komisyjnie przez pracowników WKiT, upoważnionych  
do administrowania bazą pytań. Czynności te były dokumentowane protokołami 
zniszczenia testów egzaminacyjnych ADR. 

W toku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że dokumentacja dotycząca 
przeprowadzonych egzaminów oraz wydanych zaświadczeń ADR i ich wtórników 
była zgromadzona w jednym pokoju, do którego klucze pobierane były  
za pokwitowaniem przez upoważnionych pracowników WKiT. Dokumenty 
przechowywano w segregatorach umieszczonych w pięciu szafach drewnianych  
i jednej metalowej, zamykanych na zamki. W pomieszczeniu tym znajdowała się 
także niszczarka.  

 (dowód: akta kontroli str.145 – 148) 

1.7. Udostępniona Urzędowi przez TDT aplikacja zawierająca katalog (bazę) pytań 
egzaminacyjnych, obejmowała:  

− 200 pytań z zakresu podstawowego; 
− 105 pytań z zakresu szkolenia dotyczącego przewozu TN w cysternach; 
− 100 pytań z zakresu szkolenia dotyczącego przewozu TN klasy 1; 
− 90 pytań z zakresu szkolenia dotyczącego przewozu TN klasy 7.  

Zastępca Dyrektora Wydziału wyjaśniła, że: Za pomocą aplikacji z katalogu 
generowane są testy egzaminacyjne. Ostatnia aktualizacja testów odbyła się w dniu 
7 lipca 2017 r. Do bazy pytań (aplikacji) mają dostęp dwie upoważnione osoby. 
UMWŚ posiada: 240 [wydrukowanych] testów podstawowych (każdy test ma  
30 pytań), 12 testów na cysterny (po 18 pytań), 40 testów na klasę 1 (po 15 pytań), 
40 testów na klasę 7 (po 15 pytań). Przed egzaminem przewodniczący  
komisji pobiera odpowiednią ilość testów, zgodnie z zarządzeniem Marszałka.  
Po przeprowadzonym egzaminie oddaje testy wraz z dokumentacją egzaminu.  
Za zabezpieczenie testów przed upublicznieniem, od momentu pobrania do 
oddania, odpowiada przewodniczący komisji. Do tej pory nie było żadnego 
zgłoszenia świadczącego o przypadku udostępnienia testów. Ponadto składająca 
wyjaśnienia stwierdziła, że: W Urzędzie nie została opracowana żadna specjalna 
procedura postępowania z arkuszami odpowiedzi. Arkusze odpowiedzi wraz  
z protokołem oraz pozostałą dokumentacją z egzaminów są przekazywane przez 
przewodniczącego komisji do Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 64 – 65)  

1.8. Z uwagi na fakt, iż kierowca posiadający już zaświadczenie ADR może przystąpić 
zarówno do kursu doskonalącego, jak i początkowego, zdecydowana większość 
tych kierowców przystępowała ponownie do kursu początkującego, po którym 
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wydawane było im nowe zaświadczenie. Z rejestru wydanych zaświadczeń ADR 
wynika, że w okresie objętym kontrolą o przedłużenie ważności zaświadczenia po 
kursie doskonalącym ubiegało się 42. kierowców19. Osoby te spełniły wymagania 
określone w art. 24 ust. 2 i art. 20 ust. 2 pkt 4 uoptn i uzyskały zaświadczenia 
opatrzone nowym numerem. 

 (dowód: akta kontroli str. 65, 149 – 161)  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie 
egzaminowania i wydawania zaświadczeń ADR. 

2. Działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR i dla doradców 
ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego TN20 

2.1. Prowadzony przez Marszałka rejestr podmiotów prowadzących kursy z zakresu 
przewozu TN obejmował21 44 przedsiębiorców, których siedziba lub miejsce 
zamieszkania znajdowało się na terenie województwa śląskiego. 

Analiza dziesięciu wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej 
przedsiębiorców prowadzących kursy wykazała, że spełniały one wymagania co do 
ich kompletności, treści i reprezentacji, a wpisy do rejestru zostały dokonane  
na podstawie przedłożenia wymaganych dokumentów. Zawartość wniosków  
i załączanych do nich dokumentów i oświadczeń była zgodna z wymaganiami 
określonymi w art. 50 ust. 7-9 uoptn. Wpis do rejestru następował zatem w oparciu  
o prawidłowo wypełnione wnioski oraz oświadczenia. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru spełniali wymagania do 
prowadzenia kursów określone w art. 50 ust. 4 uoptn, dotyczące w szczególności: 

− posiadania odpowiednich warunków lokalowych; 
− prowadzenia zajęć przez wykładowców spełniających warunki określone  

w art. 50 ust. 4 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy; 
− posiadania możliwości przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych 

tematyką kursów; 
− prowadzenia kursów w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 50 

ust. 4 pkt 4 uoptn.  

Ponadto stwierdzono, że Urząd nie wymagał dodatkowych dokumentów, innych  
niż określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach, potwierdzających 
spełnianie warunków i wymagań do prowadzenia działalności objętej wpisem.  

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy o ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej22, akta rejestrowe dla przedsiębiorcy wpisanego do 
rejestru, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu były 
prowadzone i przechowywane przez Urząd. 

(dowód: akta kontroli str. 162 – 350)  

2.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Marszałka 
Województwa Śląskiego Nr 52/2012 z 14 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru 

                                                      
19 W tym: w 2015 r. – 21 kierowców, w 2016 r. – 15 i w 2017 r. – 6 kierowców. 
20 Zwanych dalej: doradcami. 
21 Według stanu na dzień 29 sierpnia 2017 r. 
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm., zwanej dalej: uosdg. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych23,  
w załączniku do którego określony został wzór rejestru.  

Analiza prowadzonego w systemie komputerowym rejestru wykazała, że 
prowadzony był on według ww. wzoru, a zakres danych w nim zawartych był zgodny 
z art. 52 ust. 3 uoptn oraz z danymi podanymi we wnioskach o wpis. 

Rejestr podmiotów prowadzących kursy obejmował łącznie 54 pozycje, z czego  
46 dotyczyło wpisów przedsiębiorcy, a 8 zmian dotyczących: 

− po dwa przypadki: rozszerzenia zakresu kursów, zmiany siedziby 
przedsiębiorcy i zmiany nazwy podmiotu; 

− po jednym przypadku ponownego wpisu z urzędu i przekształcenia spółki. 

Ponadto, dwa podmioty zostały z rejestru wykreślone, z powodu zaprzestania 
prowadzenia działalności. 

Zarówno wpisy jak i zmiany w ich treści dokonywane były w obowiązujących w tym 
zakresie terminach, tj. zgodnie z art. 66 ust. 5 uosdg24.  

 (dowód: akta kontroli str. 351 – 358)  

2.3. W Urzędzie nie została opracowana specjalna procedura dotycząca wpisu 
przedsiębiorcy do rejestru. Zastępca Dyrektora WKiT wyjaśniła, że z uwagi na to, że 
Marszałek jest właściwy zarówno do dokonywania wpisu podmiotów gospodarczych, 
mających siedzibę na terenie województwa śląskiego, jak również wydawania 
decyzji o zakazie prowadzenia działalności regulowanej. Gdyby więc podmiot,  
w stosunku do którego taka decyzja zostałaby wydana chciał ponownie wpisać się 
do rejestru automatycznie zostałoby to wykryte, zwłaszcza że do tej pory tylko raz  
- w roku 2014 - została wydana decyzja o zakazie prowadzenia działalności 
regulowanej i podmiot został wykreślony z rejestru.  

 (dowód: akta kontroli str. 359 – 360)  

2.4. W okresie objętym kontrolą Urząd przeprowadzał – na podstawie art. 54 uoptn - 
kontrole spełniania przez podmioty prowadzące kursy stosownych warunków  
i wymagań oraz wypełniania przez nie obowiązków określonych w ustawie.  
W okresie tym przeprowadzono łącznie 9 takich kontroli, z czego 4 w 2015 r.,  
4 w 2016 r. i jedną w pierwszej połowie 2017 r. Porównanie danych zawartych  
w rejestrze oraz posiadanej przez Urząd dokumentacji podmiotów prowadzących 
szkolenia wykazało, że spośród łącznie 48 podmiotów prowadzących tego  
typu działalność na terenie województwa śląskiego, w tym czterech działających  
w oparciu o wpisy w rejestrach innych województw, jedynie w 16 Urząd 
przeprowadził kontrolę od momentu wpisania ich do rejestru, z czego w żadnym  
z podmiotów zarejestrowanych poza województwem śląskim. 

Analiza dokumentacji tych kontroli wykazała, że każdorazowo sprawdzano 
spełnianie przez przedsiębiorcę warunków prowadzenia kursów ADR określonych  
w art. 50 ust. 4 i 5 uoptn oraz terminowość: 

− przesyłania Marszałkowi informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia 
kursu ADR oraz harmonogramie zajęć (na 10 dni przed rozpoczęciem kursu);  

− przesyłania Dyrektorowi TDT i Marszałkowi danych osób, które ukończyły 
kurs; 

− składania rocznego sprawozdania z informacją o osobach, które ukończyły 
kurs w roku poprzednim (art. 53 ust. 1 pkt 3-5 uoptn); 

a także: 
                                                      
23 Zmienione zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., zwane dalej: zarządzeniem w sprawie rejestru. 
24 W ciągu 14 dni od daty zmiany. 
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− prawidłowość wydawania zaświadczeń i przechowywania dokumentacji 

− oraz przestrzeganie szczegółowych wymagań określonych rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 
2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów 
niebezpiecznych25.  

W ramach ww. kontroli, w dwóch jednostkach – oprócz powyższego zakresu - 
sprawdzono również terminowość informowania Marszałka o rozpoczęciu kursu  
lub jego odwołaniu. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w dwóch 
podmiotach prowadzących kursy ADR. W pierwszym przypadku26 polegały one na: 

− naruszeniu określonego w art. 53 ust. 1 pkt 4 uoptn siedmiodniowego terminu 
przesłania listy absolwentów kursu do Dyrektora TDT i Marszałka27;  

− niezgodnym z art. 54 ust. 2 pkt 5 uoptn przechowywaniu dokumentacji 
dotyczącej prowadzonych kursów28; 

− prowadzeniu list obecności na kursach niezgodnie ze szczegółowością 
określoną w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozp. ws. prowadzenia kursów29 

W drugiej jednostce kontrolowanej30 stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− niewypełnienie wszystkich warunków wyposażenia sali wykładowej, 
określonych w § 4 ust. 3 rozp. ws. prowadzenia kursów31; 

− naruszenie pięciodniowego terminu wydania zaświadczenia o ukończeniu 
kursu, określonego w art. 53 ust. 1 pkt 3 uoptn 32;  

− prowadzeniu na kursach list obecności niezgodnie ze szczegółowością 
określoną w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozp. ws. prowadzenia kursów. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do ww. podmiotów zawarte zostały 
zalecenia, co do sposobu ich usunięcia oraz terminu ich wykonania33. Wystąpienia 
te zawierały też pouczenia, zobowiązujące podmiot kontrolowany do usunięcia  
w wyznaczonym terminie naruszeń warunków wykonywania działalności oraz do 
przedłożenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania danego wystąpienia, informacji  
o sposobie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. Ponadto, w przypadku 
stwierdzonego naruszenia terminu określonego w art. 53 ust. 1 pkt 4 uoptn,  
w wystąpieniu zawarta została informacja o możliwości nałożenia kary pieniężnej  
w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 108 uoptn, w sytuacji gdy tego typu 
nieterminowość zostanie ujawniona ponownie przez Urząd, w ramach bieżącego 
monitorowania terminowości. 

Podmioty, w których stwierdzono nieprawidłowości przesłały do Urzędu,  
w wymaganym terminie, informacje o sposobie wykonania wszystkich zaleceń 
pokontrolnych. 

Zastępca Dyrektora WKiT wyjaśniła, że: Nie w każdym przypadku stwierdzenia 
niewypełnienia przez podmiot prowadzący kursy obowiązków określonych w art. 53 

                                                      
25 Dz. U z 2012 r., poz. 619 ze zm., zwanym dalej: rozp. ws. prowadzenia kursów. 
26 Centrum Szkolenia Nr wpisu w rejestrze 17/2012/RPPKPTN z 12 lipca 20112 r. 
27 W przypadku jednego kursu podstawowego wystąpiło przekroczenia terminu o 9 dni. 
28 Szafa do przechowywania dokumentacji nie zapewniała odpowiedniej ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych, gdyż  
znajdowała się w sekretariacie, który był pomieszczeniem przechodnim, nieoddzielonym od pozostałych i pierwszym,  
do którego wchodziło się z ulicy.  
29 Dzienniki zajęć nie posiadały list obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach, a jedynie w poszczególnych 
dniach.  
30 Centrum Szkoleń Specjalistycznych  Nr wpisu 34/2014/RPPKPTN z dnia 2 grudnia 2014 r. 
31 Sala wyposażona była w plansze o tematyce transportowej, rzutnik multimedialny oraz komputer, który nie zawierał 
prezentacji multimedialnych. 
32 Jeden przypadek wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego (cysterny) po 7 dniach od jego zakończenia. 
33 Odpowiednio: Nr KT-RT.1710.00002.2015.GEB z 5 sierpnia 2015 r. i Nr KT-RT.1710.00002.2016.GEB z 25 maja 2016 r. 
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ust. 1 pkt 1-6 jest wszczynane postępowanie o ukaranie. W najczęściej 
zdarzających się przypadkach przesłania wymaganej informacji/listy po terminie, 
mając na uwadze art. 109 ustawy – prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 
Podmiot wzywany jest do złożenia wyjaśnień, co do przyczyn przekazania 
dokumentu po terminie. W przypadku przedstawienia przez podmiot wyjaśnień 
pozwalających na zastosowanie przepisów art. 109 ustawy – dotyczących 
przypadków nienakładania kary, postępowanie nie jest wszczynane. W okresie 2015 
– 2017 (I półrocze) wydano 15 decyzji nakładających kary pieniężne. Nie wydano 
żadnej decyzji o zakazie prowadzenia działalności regulowanej.  

 (dowód:  akta kontroli str. 361 – 410, 663 – 687) 

W sprawie utrudnień w realizacji czynności kontrolnych w podmiotach 
prowadzących kursy ADR i dla doradców związanych z przepisami uosdg Zastępca 
Dyrektora Wydziału wyjaśniła, że zgodnie z „art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej „kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  
o zamiarze wszczęcia kontroli”, co praktycznie uniemożliwia skontrolowanie stanu 
faktycznego w trakcie trwania kursu. Podmiot prowadzący przedmiotowy kurs ma 
obowiązek zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych na 10 dni przed rozpoczęciem kursu zawiadomić odpowiedniego 
marszałka o terminie, czasie i miejscu prowadzenia kursu i przesłać harmonogram 
zajęć oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przesłać listę uczestników kursu lub 
poinformować o odwołaniu kursu. W związku z powyższym aby sprawdzić zgodność 
prowadzenia kursu z informacjami przekazanymi marszałkowi województwa 
stosując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej trzeba czekać  
z zawiadomieniem podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli do momentu zgłoszenia 
przez podmiot kursu. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli wysyłane jest 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, więc powiadomienie 
podmiotu tak aby móc rozpocząć kontrolę w pierwszym dniu kursu lub w ogóle  
w trakcie trwania kursu (większość kursów trwa maksymalnie 4 kolejne dni) jest 
praktycznie niemożliwe. Praktyka pokazała, że nawet gdy zawiadamialiśmy  
o kontroli podmiot, który zgłosił kurs dużo wcześniej, podmiot ten odwoływał kursy 
które wypadały w terminie kontroli. Ponadto czasem docierają sygnały nieoficjalne, 
że nie są organizowane ćwiczenia praktyczne, bo kursanci muszą odbyć tylko 75% 
zajęć kursu by uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z § 10 ust 1 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Z powodu 
konieczności informowania ośrodków o zamiarze wszczęcia kontroli nie jesteśmy  
w stanie zweryfikować takich informacji. Kontrola dokumentacji w tym dzienników 
zajęć wykazuje, że z reguły kursanci uczestniczyli w 100% zajęć. 

(dowód:  akta kontroli str. 661 – 662) 

2.5. Do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie 
przewozu TN Marszałek wyznaczył - wchodzący w skład WKiT - Referat transportu. 
Jego zadania – w tym zakresie - zostały szczegółowo określone w § 32 ust. 2 pkt 2 
lit. c Regulaminu organizacyjnego UMWŚ34. Należały do nich w szczególności: 

− prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR i dla doradców, 
jako rejestru działalności regulowanej w rozumieniu przepisów uosdg; 

− przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis 
podmiotów do ww. rejestru; 

                                                      
34 Stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1286/54/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2015 r. 
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− przygotowanie decyzji wykreślających podmiot z rejestru, odmawiających 
wpisu do rejestru oraz zakazujących wykonywania przez podmiot działalności 
objętej wpisem; 

− nadzór nad prowadzeniem kursów ADR i dla doradców; 
− kontrole podmiotów prowadzących ww. kursy; 
− przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem komisji 

przeprowadzających egzaminy kończące kursy ADR; 
− rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów kończących kursy ADR; 
− przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń ADR; 
− prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR; 
− przekazywanie do CEK danych osób, którym wydano zaświadczenie ADR.  

Realizację ww. zadań powierzono w zakresach czynności dwojgu pracownikom 
referatu, posiadającym wykształcenie wyższe techniczne oraz świadectwo doradcy 
do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego TN, którzy podlegali bezpośrednio 
Zastępcy Dyrektora WKiT. 

Kontrole podmiotów przeprowadzających kursy ADR dokumentowane były na 
jednolitym wzorze Protokołu kontroli, obejmującym dane dotyczące: kontrolowanego 
podmiotu, podstawy prawnej i terminu przeprowadzania kontroli, upoważnień 
przeprowadzających ją pracowników Urzędu oraz jej zakresu.  

W treści protokołu wyodrębniono następujące części, odpowiadające zakresowi 
przeprowadzanej kontroli: 

I. Spełnianie przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań; 
II. Zgodność prowadzenia kursu z informacjami przekazywanymi Marszałkowi; 
III. Terminowość wykonywania obowiązków; 
IV. Prawidłowość wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu; 
V. Prawidłowości przechowywania dokumentacji prowadzonych kursów. 

Każda z ww. części protokołu zawierała tabele z wyszczególnionymi obowiązkami  
i warunkami, określonymi dla prowadzących kursy w uoptn oraz rozp. ws. 
prowadzenia kursów. 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału: Nadzór nad przedsiębiorcami 
prowadzącymi kursy ADR i dla doradców polega na okresowym przeprowadzaniu 
kontroli przedsiębiorców, zgodnie z rocznym planem kontroli (ok. 4 podmioty  
na rok). Dodatkowo sprawowany jest bieżący nadzór nad wypełnianiem przez 
podmioty obowiązków wynikających z art. 53 ust. 1 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych. Na bieżąco weryfikowane są wpływające do Urzędu, wymagane 
ustawą, dokumenty dotyczące prowadzenia kursów. W szczególności kontrolowana 
jest terminowość przekazywania odpowiednich dokumentów. W przepadku wykrycia 
niezgodności podmiot proszony jest o złożenie korekty, wprowadzenie poprawek 
bądź złożenie wyjaśnień. 

 (dowód:  akta kontroli str. 610 – 619, 360)  

2.6. W okresie objętym kontrolą Marszałek rzetelnie realizował obowiązek 
przekazywania ministrowi właściwemu ds. transportu informacji określonych  
w art. 56 ust. 4 uoptn. Zgodnie z tym przepisem informacje przekazywane były  
w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego i obejmowały dane 
dotyczące: liczby wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy, liczby 
przeprowadzonych kontroli takich podmiotów oraz wysokości nałożonych na nie kar, 
w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami.  
W poszczególnych latach objętych kontrolą dane te kształtowały się następująco: 
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w 2014 roku:  

− do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu towarów 
niebezpiecznych (kursy ADR, kursy dla doradców) wpisano 3 podmioty; 

− przeprowadzono 5 kontroli podmiotów oraz na bieżąco prowadzono kontrole 
dokumentacji przekazywanej przez te podmioty; 

− nałożono 14 kar pieniężnych w łącznej wysokości 4.200 zł na 2 podmioty 
prowadzące kursy ADR ze względu na nieprzekazywanie informacji 
określonej w art. 53 ust. 1 pkt 2 uoptn35; 

w 2015 roku:  

− do rejestru wpisano 3 podmioty; 
− przeprowadzono 4 kontrole; 
− nałożono 11 kar pieniężnych w łącznej wysokości 3.300 zł  

za   nieprzekazywanie  informacji  określonej  w  art. 53  ust. 1 pkt 2 uoptn36; 

w 2016 roku:  

− do rejestru wpisano 7 podmiotów; 
− przeprowadzono 4 kontrole; 
− nałożono 3 kary w łącznej kwocie 900 zł na 1 podmiot za nieprzekazywanie 

informacji określonej w art. 53 ust. 1 pkt 2 i 4 uoptn 37. 

Wymienione wyżej dane, dotyczące wpisów do rejestru były spójne z informacjami 
przekazywanymi – zgodnie z art. 52 ust. 4 uoptn – Dyrektorowi TDT. 

 (dowód:  akta kontroli str. 620 – 629)  

2.7. W okresie objętym kontrolą Marszałek dokonał jedenastu wpisów do rejestru 
podmiotów prowadzących kursy oraz wprowadził dwie zmiany dotyczące: zakresu 
prowadzonych kursów i nazwy podmiotu. Informacje o tych wpisach przekazywano 
niezwłocznie Dyrektorowi TDT38, tj. zgodnie z art. 52 ust. 4 uoptn.  

(dowód:  akta kontroli str. 630 – 655)  

2.8. Na terenie województwa śląskiego prowadziły kursy 4 podmioty39, których siedziba 
lub miejsce zamieszkania znajdowało się w innym województwie. Podmioty te nie 
były wpisane do rejestru prowadzonego przez Marszałka, lecz do rejestrów 
prowadzonych w innych województwach. Do dnia zakończenia kontroli Urząd nie 
przeprowadzał kontroli tych podmiotów, a co za tym idzie nie ciążył na nim 
obowiązek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 uoptn. 

 (dowód:  akta kontroli str. 360, 656)   

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia – z punktu widzenia rzetelności - fakt,  
że dotychczas Marszałek skontrolował zaledwie 33,3% podmiotów prowadzących 
na terenie województwa śląskiego działalność regulowaną w postaci kursów ADR  
i kursów dla doradców40, w tym ani jednego spośród czterech działających w oparciu 
o wpisy do rejestrów innych województw, co wynikało z niewielkiej liczby 
realizowanych corocznie przez Urząd kontroli41. Tak niewielka liczba kontroli 
sprawia, że w 2/3 podmiotów – od początku rozpoczęcia przez nie działalności 

                                                      
35 Informacja przesłana wraz pismem Nr KT-RT.8045.00001.2015.GEB z 6 lutego 2015 r.  
36 Informacja przesłana wraz z pismem Nr KT-RT.8045.00001.2016.GEB z 14 stycznia 2016 r. 
37 Informacja przesłana wraz z pismem Nr KT-RT.8045.1.2017.GEB z 4 stycznia 2017 r. 
38 Informacje o wpisach i zmianach przekazywano od 1 (45,4% wpisów) do 11 dni od dokonania wpisu. 
39 Inowrocław, Stowarzyszenie w Warszawie (oddziały zamiejscowe w: Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Katowicach), Centrum 
Szkolenia Zawodowego – Wadowice i Warszawa (w latach 2013-2014).  
40 Łącznie 50 podmiotów. 
41 4 rocznie. 
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regulowanej - nie zweryfikowano prawdziwości złożonych przez te podmioty - na 
etapie ubiegania się o wpis do rejestru – oświadczeń, o spełnianiu przez nie 
wymogów określonych w art. 50 ust. 4 i 5 uoptn. Sprawiła również, że Marszałek nie 
posiadał rzeczywistej wiedzy nt. warunków w jakich podmioty te realizują szkolenia. 
Zaniechania te - w tym nieobjęcie kontrolami podmiotów, których siedziba znajduje 
się poza terenem województwa - zdaniem NIK mogą sprzyjać obniżeniu standardu 
świadczonych w tym zakresie usług. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Marszałka w zakresie nadzoru nad prowadzeniem kursów ADR  
i dla doradców. 

3. Zarządzanie ruchem drogowym 

3.1. Na dzień 1 stycznia 2017 r. Marszałek zarządzał ruchem na 61 drogach 
wojewódzkich o łącznej długości 1.242,683 km, a w okresie objętym kontrolą 
zatwierdził łącznie 1.128 stałych i czasowych organizacji ruchu42.  

(dowód:  akta kontroli str. 688 – 704) 

Na podstawie imiennych upoważnień Marszałka, zadania z zakresu zarządzania 
ruchem drogowym na drogach wojewódzkich na terenie województwa śląskiego były 
realizowane przez pracowników WKiT, w tym wchodzący w jego skład Referat 
Inżynierii Ruchu43. Do zadań WKiT należało w szczególności: 

− rozpatrywanie i przygotowywanie do zatwierdzania projektów organizacji 
ruchu dotyczących zmian oraz usprawnień i uzupełnień w systemie 
organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, dla których organem 
zarządzającym ruchem jest Marszałek; 

− przygotowywanie opinii do projektów organizacji ruchu dla innych organów 
zarządzających ruchem; 

− przygotowywanie opinii do rozwiązań geometrycznych dróg w projektach 
budowlanych; 

− prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu; 
− kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów 

organizacji ruchu; 
− kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania  

i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
obejmująca drogi wojewódzkie, dla których organem zarządzającym ruchem 
jest Marszałek; 

− wykonywanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci 
uczestnictwa w pracach WRBRD. 

(dowód:  akta kontroli str. 705 – 733) 

RIR nie dysponował informacjami w zakresie głównych nadawców/odbiorców 
przesyłek z TN, ani aktualnymi mapami z zaznaczeniem tych zakładów i typowych 
dla nich tras przewozu TN.  

(dowód:  akta kontroli str. 787 – 790,) 

                                                      
42 W 2015 r. - 455 organizacji ruchu (w tym; 145 stałych organizacji, 310 czasowe organizacje ruchu), w 2016 r. - 478 
organizacji ruchu (w tym; 144 stałe organizacje i 334 czasowe organizacje ruchu) i do 30 czerwca 2017 r. 195 organizacji 
ruchu (w tym; 70 stałych organizacji i 125 czasowych organizacji ruchu). 
43 Zwany dalej RIR. 
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Dokumentacja dziewięciu projektów organizacji ruchu44, zatwierdzonych przez 
Marszałka w latach 2015-2016, nie zawierała informacji nt. przeprowadzenia analizy 
istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,  
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem45, a w szczególności 
analizy istniejącej organizacji ruchu mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu, w związku z przewozem TN na obszarze 
województwa. 

(dowód:  akta kontroli str. 734 – 772) 

Główny specjalista w RIR wyjaśnił, że „ogólnie analizę bezpieczeństwa ruchu i jego 
efektywność przeprowadzano przy okazji rozpatrywania spraw związanych 
z projektami organizacji ruchu, kontroli wykonania zadań technicznych wynikających 
z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym, corocznych 
przeprowadzanych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjo-
nowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących wszystkie drogi 
wojewódzkie. Jednak nie dokumentowano tych analiz. Przepisy nie precyzują 
konieczności dokumentowania takiej analizy, ani nie precyzują, jakie elementy 
powinny być w takich analizach zawarte. Przeprowadzane ww. czynności 
analityczne były konieczne przy rozpatrywaniu złożonych do Wydziału projektów 
organizacji ruchu”. 

Marszałek podzielał przedstawione przez pracownika RIR stanowisko i dodatkowo 
wyjaśnił, że „Jest to wystarczające i optymalne rozwiązanie przy udziale dostępnych 
sił i środków RIR. Zlecanie firmie zewnętrznej kompleksowej analizy istniejącej 
organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności dla całej 
sieci 1.257 km dróg generowałoby dodatkowo bardzo znaczące koszty, których 
poniesienie mogłoby nie przynieść zadawalającego efektu w postaci wykorzystania 
wniosków z tak przeprowadzonej analizy”. 

 (dowód:  akta kontroli str. 773 – 786) 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad46 nie skorzystał z możliwości 
wynikającej z art. 10 ust. 8 ustawy 51 Pord i nie powierzył Marszałkowi zadań 
dotyczących zarządzania ruchem na drogach krajowych. 

(dowód:  akta kontroli str. 909 – 1406) 

3.2. W zbadanych projektach organizacji ruchu47 dróg wojewódzkich, zatwierdzanych 
przez Marszałka, nie zawarto rozwiązań komunikacyjnych mających na celu 
minimalizację  ryzyka  wynikającego  z  przewozu  TN,  takich  jak  np. odpowiednie  

 
 
 
 

                                                      
44 DW 933 - budowa stacji paliw płynnych i stacji kontroli pojazdów na działce nr 1489/130 w Czerwionce – Leszczynach 
(organizacja stała); DW 935 - oznakowanie strefy ruchu na stacji paliw przy ul. Reymonta w Raciborzu (stała); DW 939 - 
skomunikowanie stacji paliw płynnych z drogą wojewódzką przy ul. 1-go Maja w Strumieniu (czasowa i stała); DW 920 - 
budowa stacji paliw na terenie działki nr 729/2 przy ul. Rybnickiej w Rudach (czasowa i stała); DW 919 - oznaczenie 
ograniczenia tonażowego w rejonie skrzyżowania u. Akacjowej z ul. Gliwicką w m. Nędza; DW 922 - oznaczenie ograniczenia 
tonażowego w rejonie skrzyżowania u. Akacjowej z ul. Jana Pawła II w m. Nędza; DW 908 i DW 789 - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Asfaltowej, ul. Miodowej, ul. Tarnogórskiej w Woźnikach. 
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 784, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie zarządzania ruchem”. 
46 Zwana dalej GDDiK. 
47 Na podstawie oględzin sześciu projektów organizacji ruchu dotyczących stacji paliw (wszystkie projekty w tym zakresie 
zatwierdzone w okresie objętym kontrolą), które opisano w pkt 3.1 niniejszego wystąpienia. 
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oznakowanie drogowe48 dla pojazdów, przewożących TN w ilościach wymagających 
oznakowania pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. 

(dowód:  akta kontroli str. 734 – 735, 804 – 805)  

WKiT nie dysponował informacjami o intensywności przewozów TN na 
poszczególnych drogach województwa śląskiego, ani wykazem miast, na terenie, 
których lub w pobliżu, których zlokalizowane były zakłady chemiczne, regionalne 
rozlewnie gazu lub paliw. 

(dowód:  akta kontroli str. 807 – 808 )   

Z informacji uzyskanych przez NIK od Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta PSP 
wynikało, że żaden spośród 18 zakładów dużego i 32 zakładów zwiększonego 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa 
śląskiego49 nie był zlokalizowany bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, na której 
organem zarządzającym ruchem był Marszałek. Wskazał on również, że na terenie 
województwa znajduje się 19 dróg/odcinków dróg50, dla których organem 
zarządzającym ruchem był Marszałek, na których transport TN odbywa się 
„potencjalnie”. Dodatkowo Komendant wyjaśnił, że „aktualny stan prawny dotyczący 
przewozu materiałów niebezpiecznych nie obligował organów PSP do wyznaczania, 
monitorowania lub kontrolowania przedmiotowych tras drogowych”. 

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie posiadał 
wykazu zakładów stwarzających zagrożenie dla ochrony środowiska w związku 
z transportem TN po drogach województwa śląskiego. 

Na drogach województwa śląskiego, na których organem zarządzającym ruchem był 
Marszałek nie było tuneli drogowych. 

(dowód:  akta kontroli str. 788, 791 – 806, 869 – 870) 

3.3. Przedstawione Marszałkowi w okresie objętym kontrolą do rozpatrzenia, a następnie 
zatwierdzone projekty organizacji ruchu, nie uwzględniały potrzeb parkingowych 
oraz organizowania miejsc postojowych na potrzeby przewożących TN dużego 
ryzyka. 

Główny specjalista w RIR wyjaśnił, że „Sieć dróg wojewódzkich nie wymaga 
tworzenia takich miejsc”, natomiast Marszałek wyjaśnił, że „nie podejmował działań 
dla uruchomienia na terenie województwa odpowiedniej liczby parkingów do 
awaryjnego odstawiania pojazdów przewożących TN i nie występował w tej sprawie 
do zarządców dróg”. 

(dowód:  akta kontroli str. 807 – 812) 

Odnosząc się do niedoprecyzowania w przepisach krajowych organu właściwego  
do wydania jednostce transportowej51 zgody na dłuższe postoje na potrzeby 
służbowe przewożących TN dużego ryzyka, w pobliżu miejsc zamieszkałych lub 
uczęszczanych przez ludzi i związanych z tym problemami w prawidłowej realizacji 

                                                      
48 Znaków B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi; B-13A - zakaz wjazdu pojazdów  
z materiałami niebezpiecznymi; B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę oraz znaki zakazu 
wyprzedzania (B-25), ograniczenia prędkości (B-33), lub nakazu kierunku jazdy na skrzyżowaniu (C-17) z tabliczkami T-23h, 
lub T -23i , lub T -23j. 
49 Zakłady posiadające substancje niebezpieczne w znacznych ilościach. 
50 DW 408 - na odcinku od granicy miasta Gliwice do granica województwa (opolskie); DW 790 - Niegowonice - Pilica;   
DW 794 Pilica - Pradła; DW 791 odcinek Zawiercie – Ogrodzieniec granica województwa (małopolskie); DW 901 – na odcinku 
od granicy miasta Gliwice - Wielowieś; DW 904 - Poczesna - Bargły - Konopiska – Blachownia; DW 911 - Świerklaniec – 
granica Piekar Śląskich; DW 919 - na odcinku od Sośnicowic do Rudy; DW 925 od granicy z Rudą Śląską – do granicy 
z Rybnikiem; DW 925 - od granicy z Rudą Śląską – do granicy z Rybnikiem; DW 933 – na odcinku Pawłowice – granica 
Jastrzębia-Zdrój; DW 933 - na odcinku Góra – Pawłowice; DW 935 - Pszczyna – granica Żor; DW 937 - Hażlach-
Zebrzydowice; DW 938 – Cieszyn - Pawłowice; DW 939 – Strumień; DW 941 - Ustroń-Wisła-Istebna; DW 942 – Wisła;  
DW 943 – Istebna. 
51 Przewożącej więcej niż 2 000 kg materiałów niebezpiecznych. 
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wymogów ADR52, Marszałek wyjaśnił, że nie docierały do niego w tej sprawie żadne 
sygnały ze strony służb czy innych jednostek zajmujących się problematyką 
przewozu TN, a zwłaszcza w odniesieniu do prawidłowej realizacji wymogów 
określonych w dziale 1.9. umowy ADR. Stwierdził również, że w jego ocenie 
regulacje zasady wydawania tego typu zgód „(…) powinny określać jednoznacznie 
przepisy krajowe, wskazując odpowiedzialnego za wydanie ww. zgody, którym 
mógłby być minister właściwy do spraw transportu”. 

Marszałek nie przekazał wykonywania zadań z zakresu zarządzania ruchem 
drogowym na drogach wojewódzkich Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

(dowód:  akta kontroli str. 809 – 812) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w trakcie kontroli nie stwierdzono 
dokumentów wskazujących na przeprowadzenie - wynikających z § 2 ust. 1 pkt 1 
lit. g rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem – analiz istniejącej organizacji 
ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, a brak śladu 
rewizyjnego z przeprowadzenia ww. czynności może wskazywać, że takie analizy 
nie były przez pracowników Wydziału przeprowadzane. 

Brak wiedzy Urzędu nt. tras przejazdu TN na drogach województwa śląskiego,  
w tym po drogach wojewódzkich oraz o znajdujących się na tym terenie zakładach 
przemysłowych odbierających i wysyłających takie ładunki, uniemożliwia właściwą 
ocenę stanu bezpieczeństwa i przyjętej organizacji ruchu na zarządzanych przez 
Marszałka drogach, w tym również dokonywanie niezbędnych zmian w tym 
zakresie. Podkreślić przy tym należy, że prowadzenie analiz istniejącej organizacji 
ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności jest – zgodnie z § 2  
ust. 1 pkt 1 lit. g, w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem - 
obowiązkiem zarządcy drogi i ma przede wszystkim charakter prewencyjny, zaś 
podejmowane w tym zakresie działania opierać się powinny na faktycznej ocenie 
ryzyka, związanego z realizowanym na danej drodze przewozem i wynikającymi  
z niego zagrożeniami. Jednocześnie należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 8 tego 
rozporządzenia, nałożono na zarządcę drogi obowiązek współpracy w zakresie 
organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi podmiotami realizującymi zadania 
w związku z ruchem na drogach. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Marszałka w badanym obszarze. 

4. Działania UMWŚ w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Katowicach53, w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa przewozu drogowego TN 

Z protokołów z posiedzeń WRBRD54 oraz ze sprawozdań z działań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego podjętych w województwie śląskim55 wynika,  
że w badanym okresie rada zajmowała się głównie szeroko rozumianą 
problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oceną jego stanu  
w województwie śląskim. Nie podejmowała natomiast problematyki związanej 
bezpieczeństwem i zagrożeniami wynikającymi z przewozu TN na terenie 
województwa. Nie oceniano również skuteczności wprowadzonych od 2012 r. –  
w odniesieniu do przewozu TN - nowych rozwiązań prawnych. 
                                                      
52 Przepisy S8 i S9 działu 8.5. umowy ADR. 
53 Zwana dalej: WRBRD. 
54 Zarządzeniem z 24 kwietnia 2006 r. (nr 24?2006) Marszałek Województwa powołał WRBRD. Aktualizacji składu Rady 
w okresie objętym kontrolą Marszałek dokonał zarządzeniami z dnia 13 lutego 2014 r. (nr 00022/2014), z dnia21 maja 2015 r. 
(nr 00040/2015) i z dnia 2 grudnia 2016 r. (nr 962016). 
55 Sprawozdania z działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęte w latach 2015 i 2016 w województwie śląskim. 
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Marszałek wyjaśnił, że kwestie te nie stanowiły odrębnych punktów posiedzeń Rady, 
a „zagadnienia te pojawiały się, jako elementy informacji o stanie bezpieczeństwa, 
którą przedstawiali reprezentanci Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Śląskiej 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej. Nie były w tej sprawie kierowane do mnie żadne wnioski”. Wskazał 
też, że „Zarządcy właściwi dla poszczególnych kategorii dróg w województwie nie 
przedstawiali informacji w sprawach związanych z zapewnieniem w oznakowaniu 
dróg i organizacji sposobu przewozu TN na drogach województwa. Zawnioskuję na 
kolejnym posiedzeniu Rady o przygotowanie i przedstawienie przez zarządców dróg 
informacji w przedmiotowym obszarze”. 

 (dowód:  akta kontroli str. 809 – 810, 815 – 851, 903 – 908) 

Będąca członkiem WRBRD, Zastępca Dyrektora WKiT wyjaśniła, że „wyodrębnioną 
informację dotyczącą bezpieczeństwa przewozu TN w województwie śląskim 
prezentował przedstawiciel KW PSP na pierwszym posiedzeniu Rady w 2012 
roku”56. Dodała też, że „Wydział nie sporządzał dla Rady materiałów dotyczących 
problematyki przewozu TN”. 

(dowód:  akta kontroli str. 852 – 868) 

Według informacji uzyskanych przez NIK w okresie objętym kontrolą: 

− Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach ujawnił 
ogółem 330 przypadków naruszenia przez kierujących zasad i warunków 
przewozu drogowego TN, lecz żaden z tych przypadków nie miał miejsca na 
drogach wojewódzkich, dla których organem zarządzającym był Marszałek. 
Poinformował też, że tematyka związana z przewozem drogowym TN nie była 
przedmiotem rozważań WRBRD. 

− KW PSP odnotowała dziewięć zdarzeń związanych z przewozem TN na drogach 
województwa śląskiego, przy czym żadne z tych zdarzeń nie miało miejsca  
na drogach wojewódzkich, dla których organem zarządzającym ruchem był 
Marszałek. W czasie posiedzeń WRBRD nie podnoszono problematyki 
związanej z bezpieczeństwem przewozów TN.  

− KW Policji odnotowała na terenie województwa śląskiego ogółem trzy wypadki  
i dwadzieścia trzy kolizje drogowe z udziałem pojazdów przewożących TN, w tym 
jeden wypadek i cztery kolizje na drogach wojewódzkich, na których organem 
zarządzającym ruchem był Marszałek. Policja poinformowała przy tym, że 
„Żadna z 16 kontroli przewozów towarów niebezpiecznych w ramach, których 
stwierdzono naruszenie przepisów prawa przez kierujących tymi pojazdami nie 
była prowadzona na drogach wojewódzkich będących w zarządzie Marszałka 
Województwa Śląskiego”. Policja poinformowała również, że problematyka 
związana z bezpieczeństwem przewozów TN nie była podnoszona na 
posiedzeniach WRBRD, gdyż „Omawiane zagadnienia dotyczyły przede 
wszystkim tych grup użytkowników dróg, którzy w największym stopniu w danym 
okresie czasu powodowali zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
drogach woj. śląskiego lub stanowili największą grupę ofiar np. niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. 

(dowód:  akta kontroli str. 791 – 794, 871 – 906) 
                                                      
56 Informacja zawierała wyszczególnienie i rozlokowanie na terenie województwa śląskiego sił i środków ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego (grupy specjalistyczne, samochody rozpoznania chemicznego), siły i środki ratownictwa 
technicznego (grupy specjalistyczne, grupa działająca na zasadzie umowy), pozostałe siły i środki. W informacji przedstawiono 
też statystykę odnotowanych na terenie województwa zdarzeń, z której wynikało, że na 5 721 zdarzeń w ruchu drogowym 
odnotowanych w 2011 r. na terenie województwa śląskiego odnotowano 9 związanych z przewozem substancji 
niebezpiecznych, w tym 4 dotyczyły cystern z paliwem. W informacji nie określono, na jakich drogach miały miejsce te 
zdarzenia. 
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Zdaniem NIK, problematyka związana z transportem TN, jako jednego z elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego winna być uwzględniona w tematyce posiedzeń 
WRBRD jako działającego przy Marszałku zespołu koordynacyjnego  
w przedmiotowym zakresie, zwłaszcza że przewóz tych towarów niesie za sobą 
ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze katastrofy, a dodatkowo towary te mogą 
być użyte niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i spowodować w ten sposób 
poważne następstwa w postaci ofiar lub masowych zniszczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Marszałka w badanym 
obszarze. 

 

IV. Uwagi i 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 Kontroli57 wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu objęcie kontrolami większej niż 
dotychczas liczby podmiotów prowadzących działalność szkoleniową  
w zakresie ADR oraz dla doradców, w tym podmiotów prowadzących taką 
działalność w oparciu o wpis do rejestru w innych województwach. 

2. Pozyskanie od stosownych organów i służb informacji nt. tras przejazdu 
TN po drogach województwa śląskiego, w tym po drogach wojewódzkich  
i o znajdujących się na tym terenie zakładach przemysłowych 
odbierających i wysyłających takie ładunki oraz wykorzystanie ich  
do przeprowadzanej analizy stanu bezpieczeństwa i przyjętej organizacji 
ruchu na zarządzanych przez Marszałka drogach. 

 

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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

 

 

                                                      
57 Dz. U. z 2017 r., poz.524, zwanej dalej ustawą o NIK. 
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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. 

Katowice, dnia 27 października 2017 r. 

 

 

Kontrolerzy: 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach 

 

Iwona Soroczyńska 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  
  

Wiesław Pietrzyk 
Specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

  

 


