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I. Dane identyfikacyjne 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dalej również: ŚZDW lub 
Zarząd), 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 721. 

 

Damian Urbanowski, Dyrektor ŚZDW od 8 grudnia 2011 r. 

 

1. Działania podejmowane w celu ustalania stanu technicznego dróg 
samorządowych. 

2. Planowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu 
technicznego dróg samorządowych. 

3. Realizacja zadań w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego dróg 
i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. 

 

Lata 2016-2020 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały wpływ na działalność jednostki 
w zakresie objętym kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

Barbara Jaros, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/64/2020 z 14 września 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 ŚZDW jest wojewódzką jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu 
Województwa Świętokrzyskiego, wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontów, 
utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz.1200 (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Zarząd, dla trzech objętych szczegółowym badaniem odcinków dróg wojewódzkich, 
prowadził – wymaganą rozporządzeniem 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 tunelom4 (dalej: rozporządzenie ws. ewidencji dróg) – 
dokumentację ewidencyjną. Nierzetelnie prowadzono jednak założone dla nich 
książki dróg. Drogom tym oraz zlokalizowanym na nich obiektom mostowym ŚZDW 
ustalił numery ewidencyjne. Numeru takiego nie nadano 62 przepustom z 1124 
ujętych w prowadzonym przez ŚZDW wykazie przepustów, w tym siedmiu 
przepustom z 77 znajdujących się pod dwoma z trzech objętych szczegółowym 
badaniem odcinków dróg. Pracownicy Zarządu przeprowadzali wymagane art. 20 
pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych5 (dalej: ustawa  
o drogach) okresowe kontrole stanu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 
jak również art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane6, okresowe kontrole stanu technicznego tych odcinków dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich. Dokonywali również systematycznych objazdów tych dróg, 
zaś stwierdzone w ich trakcie usterki, uszkodzenia i braki usuwane były na bieżąco. 
Informacje statystyczne o sieci dróg wojewódzkich przekazywano Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) terminowo i na właściwym 
formularzu, ale zawarte w nich dane dotyczące wysokości wydatków zrealizowanych 
w latach 2016-2019 na wykonanie robót drogowo-mostowych były nierzetelne. 
Wszystkie drogi wojewódzkie miały numery nadane przez GDDKiA. 

ŚZDW, jako zarządca wojewódzkich dróg publicznych, nie opracował projektów 
planu rozwoju sieci drogowej oraz planu finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich – 
obowiązek opracowania tych dokumentów wynika z art. 20 pkt 1 i 2 ustawy  
o drogach. 

W ŚZDW zatrudniano wykształconą kadrę zajmującą się zarządzaniem drogami 
wojewódzkimi. Podejmowano działania służące uzyskaniu środków zewnętrznych 
na realizację drogowych zadań inwestycyjnych oraz remontowych, m.in. w celu 
zapewnienia ich właściwego stanu technicznego. Zarząd realizował zalecenia 
wynikające z okresowych kontroli stanu technicznego dróg objętych szczegółową 
analizą. Poddana oględzinom droga nie zagrażała bezpieczeństwu jej 
użytkowników. Analiza dokumentacji jednej inwestycji drogowej wykazała, że 
zapewniono zgodność wykonanych robót i stosowanych materiałów budowlanych ze 
specyfikacjami technicznymi (dalej: SST) wykonania oraz odbioru robót 
budowlanych. Przejawem dobrej praktyki było stosowanie w ŚZDW 
opracowywanych przez ministra właściwego do spraw transportu wzorów  
i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. 

OCENA OGÓLNA 



 

4 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Działania podejmowane w celu ustalania stanu 
technicznego dróg samorządowych 

1.1. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. ŚZDW zarządzał drogami publicznymi 
o łącznej długości 1061,300 km i powierzchni wynoszącej 6849,0 tys. m², w tym 
drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego) o długości 10,900 km i drogami 
klasy G (główne) o długości 1050,400 km. 
Na koniec 2017 r. długość zarządzanych przez ŚZDW dróg wojewódzkich 
zmniejszyła się do 1060,600 km (o 0,700 km), zaś ich powierzchnia zwiększyła się 
do 6876,0 tys. m² (o 27,0 tys. m²). Zmniejszenie długości dotyczyło dróg klasy G, 
które mierzyły 1049,700 km, zaś długość dróg klasy GP pozostała bez zmian 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w zarządzie ŚZDW znajdowały się drogi wojewódzkie 
o łącznej długości 1051,230 km (o 9,370 km mniej niż rok wcześniej) i powierzchni 
7012,3 tys. m² (zwiększenie o 136,3 tys. m²), w tym: 11,040 km dróg klasy GP 
(o 0,140 km więcej), 1035,800 km dróg klasy G (o 13,900 km mniej) oraz 4,390 km 
dróg klasy Z (zbiorcze). 
Na koniec 2019 r. długość zarządzanych przez ŚZDW dróg wojewódzkich 
zwiększyła się do 1090,030 km (o 38,800 km), zaś ich powierzchnia do  
7061,6 tys. m² (o 49,3 tys. m²), przy czym długość dróg klasy GP wynosiła  
17,810 km (o 6,770 km więcej niż rok wcześniej), długość dróg klasy G –  
1028,700 km (o 7,100 km mniej), zaś długość dróg klasy Z – 43,520 km  
(o 39,130 km więcej). 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. długość ani powierzchnia będących w zarządzie 
ŚZDW dróg publicznych nie uległa zmianie w stosunku do 31 grudnia 2019 r. 
Przez cały okres objęty kontrolą ŚZDW zarządzał 36 drogami wojewódzkimi, których 
powierzchnia od końca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. zwiększyła się o 212,6 tys. m² 
(z 6849,0 tys. m² do 7061,6 tys. m²), zaś łączna długość wzrosła o 28,730 km 
(z 1061,300 km do 1090,030 km), przy czym: długość dróg klasy GP zwiększyła się 
o 6,910 km (z 10,900 km do 17,810 km), długość dróg klasy G zmniejszyła się 
o 21,700 km (z 1050,400 km do 1028,700 km), a 43,520 km dróg zaliczono do 
klasy Z. 

(akta kontroli str. 159-169, 196) 

W ciągu dróg wojewódzkich znajdowały się drogowe obiekty inżynierskie8, o których 
mowa w art. 4 pkt 13 i 15 ustawy o drogach, to jest odpowiednio obiekty mostowe9 
(w tym mosty, wiadukty i kładki) oraz przepusty10, nie było natomiast tuneli11. Liczba 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 ustawy o drogach, droga to budowla wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do 
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym, zaś według art. 4 pkt 12 do drogowych 
obiektów inżynierskich zaliczamy obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. 
9 Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 13 ustawy o drogach, obiekt mostowy to budowla przeznaczona do 
przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko 
żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, 
kładka. 
10 Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 15 ustawy o drogach, przepust to budowla o przekroju poprzecznym 
zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
urządzeń technicznych przez nasyp drogi. 
11 Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 14 ustawy o drogach, tunel to budowla przeznaczona do przeprowadzenia 
drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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obiektów mostowych w latach 2016-2019 wynosiła 160, w 2020 r. wzrosła do 163, 
a liczba przepustów wynosiła 1124. 

(akta kontroli str. 170-195) 

W strukturze ŚZDW, obok mających siedzibę w Kielcach komórek organizacyjnych 
takich jak m.in. wydziały i biura, wyodrębnione są dwa rejony dróg wojewódzkich, 
tj. Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku (RDW-1) i Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Staszowie (RDW-2), w ramach których funkcjonuje siedem obwodów drogowych 
(dalej również: OD): 
− na obszarze RDW-1 trzy obwody, tj. OD w Zgórsku (OD-1), OD w Łopusznie 

(OD-2) i OD w Pińczowie (OD-3); 
− na obszarze RDW-2 cztery obwody, tj. OD w Staszowie (OD-4), OD w Nowej 

Słupi (OD-5), OD w Ćmielowie – do 30 kwietnia 2020 r., OD w Ostrowcu 
Świętokrzyskim (OD-6) i OD w Tempoczowie (OD-7). 

Poza drogami wojewódzkimi w zarządzie ŚZDW były również – zaliczane, zgodnie  
z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach, do dróg wewnętrznych – drogi wewnętrzne 
obwodów drogowych oraz droga dojazdowa do bazy OD. 

(akta kontroli str. 5-6, 32, 35-36, 65, 69-70, 99, 197-231) 

Zarządzane przez ŚZDW budowle zaliczane do dróg ujęte były w ewidencji środków 
trwałych – zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych12 – w grupie 2 Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, podgrupie 22 Infrastruktura transportu; drogi wraz z przepustami – 
w rodzaju 220, natomiast obiekty mostowe – w rodzaju 223. 
Wartość dróg wojewódzkich (tj. budowli zaliczanych do dróg wraz z obiektami 
inżynierskimi)13, bez znajdujących się pod nimi gruntów, wynosiła 1 034 364,7 tys. zł 
według stanu na 31 grudnia 2016 r., 1 268 138,0 tys. zł – na 31 grudnia 2017 r. 
(wzrost o 233 773,3 tys. zł), 1 293 274,5 tys. zł – na 31 grudnia 2018 r. (wzrost  
o 25 136,5 tys. zł), 1 655 711,7 tys. zł – na 31 grudnia 2019 r. (wzrost  
o 362 437,2 tys. zł) i 1 773 617,5 tys. zł – na 30 czerwca 2020 r. (wzrost  
o 117 905,8 tys. zł). Od końca 2016 r. do końca I półrocza 2020 r. wzrosła ona 
łącznie o 739 252,8 tys. zł. 
Wartość dróg wewnętrznych nie ulegała zmianie w okresie objętym kontrolą  
i wynosiła 64,0 tys. zł (43,8 tys. zł – droga dojazdowa do bazy OD i 20,2 tys. zł – 
drogi wewnętrzne OD). 
Łączna wartość wszystkich ww. budowli zaliczanych do dróg wynosiła na koniec lat 
2016-2019 odpowiednio: 1 034 428,8 tys. zł, 1 268 202,0 tys. zł, 1 293 338,5 tys. zł, 
1 655 775,7 tys. zł, a na 30 czerwca 2020 r. – 1 773 681,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 196-232, 287) 

Wartość księgowa ujętych w ewidencji środków trwałych gruntów14 – zarówno tych 
pod istniejącymi drogami, jak i wykupionych pod prowadzone inwestycje drogowe – 
na koniec lat 2016-2019 wynosiła odpowiednio: 177 468,2 tys. zł, 253 859,8 tys. zł 
(wzrost o 76 391,6 tys. zł), 333 479,5 tys. zł (wzrost o 79 619,7 tys. zł)  
i 412 085,6 tys. zł (wzrost o 78 606,1 tys. zł), a na 30 czerwca 2020 r. –  
431 644,8 tys. zł (wzrost o 19 559,2 tys. zł). Łącznie od końca 2016 r. do końca  
I półrocza 2020 r. wartość przedmiotowych gruntów wzrosła o 254 176,6 tys. zł. 

                                                      
12 Tj. obowiązującą do 31 grudnia 2016 r. klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622), a następnie 
klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (Dz. U. poz. 1864). 
13 Uwzględniająca wartość nawierzchni jezdni z podbudową, poboczy, chodników, tras rowerowych, instalacji do 
oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarp i nasypów, rowów, konstrukcji oporowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
barier ochronnych, przepustów pod drogami i urządzeń odwadniających drogi. 
14 Zaewidencjonowana w KŚT w grupie „0” – Grunty, podgrupie „04” – Tereny komunikacyjne, rodzaju „040” – 
Drogi. 
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W ramach przeprowadzonej w 2017 r. inwentaryzacji ŚZDW dokonał uzgodnienia 
wynikających z ewidencji księgowej danych w zakresie posiadanych nieruchomości 
gruntowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., z ewidencją wojewódzkiego 
zasobu nieruchomości prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego (dalej: UMWŚ). Później potwierdzono również wartość gruntów 
przekazanych w trwały zarząd ŚZDW w 2017 r., w 2018 r. oraz w 2019 r. 

(akta kontroli str. 233-287) 

1.2. W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) ŚZDW przeprowadził przebudowę/ 
rozbudowę 124,250 km dróg, wyremontował drogi o długości 6,850 km i obiekty 
mostowe o długości 292 metrów, a także wybudował 27,320 km nowych dróg oraz 
11,160 km chodników. Zrealizowane z tego tytułu wydatki finansowe wyniosły (bez 
wykupu gruntów) 759 510,7 tys. zł. I tak: 
− w 2016 r. wydatkowano 40 781,5 tys. zł na przebudowę/rozbudowę 19,880 km 

dróg, remonty 5,940 km dróg i 124 metrów obiektów mostowych oraz budowę 
3,530 km chodników; 

− w 2017 r. wydatkowano 112 053,4 tys. zł na przebudowę/rozbudowę 14,910 km 
dróg, remonty 0,870 km dróg i 62 metrów obiektów mostowych oraz budowę 
2,680 km chodników; 

− w 2018 r. wydatkowano 281 695,8 tys. zł na przebudowę/rozbudowę 48,060 km 
dróg, remonty 0,040 km dróg i 65,5 metra obiektów mostowych oraz budowę 
3,400 km dróg i 3,150 km chodników; 

− w 2019 r. wydatkowano 273 136,8 tys. zł na przebudowę/rozbudowę 36,900 km 
dróg, budowę 22,200 km dróg i 1,800 km chodników oraz remont 40,7 metra 
obiektów mostowych; 

− do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 51 843,2 tys. zł na budowę 1,720 km dróg 
oraz przebudowę/rozbudowę 4,500 km dróg. 

(akta kontroli str. 301, 304-305, 310, 314-315, 319-320, 
323-324, 330-331, 334-335, 338, 341-342, 493-494) 

1.3. Szczegółowym badaniem objęto – prowadzoną dla trzech odcinków dróg 
wojewódzkich oraz znajdujących się w ich ciągu drogowych obiektów inżynierskich – 
dokumentację ewidencyjną, o której mowa w art. 10 ust. 11 i art. 20 pkt 9 ustawy  
o drogach oraz przepisach rozporządzenia ws. ewidencji dróg. Analiza dotyczyła 
dokumentacji ewidencyjnej: 
� będącego najdłuższym odcinkiem dróg wojewódzkich, mierzącego 69,290 km, 

odcinka drogi numer 728 (dalej: DW728) o przebiegu: granica województwa – 
Końskie – Łopuszno – Jędrzejów (pikietaż od km 69+409 do km 137+699), na 
którym zlokalizowanych jest 77 obiektów inżynierskich (12 obiektów mostowych 
i 65 przepustów); 

� będącego najkrótszym odcinkiem dróg wojewódzkich, mierzącego 0,889 km, 
odcinka drogi numer 723 (dalej: DW723) o przebiegu: Sandomierz – Tarnobrzeg 
(pikietaż od km 0+000 do km 0+889), na którym znajduje się jeden obiekt 
inżynierski (przepust); 

� mierzącego 9,382 km odcinka drogi wojewódzkiej numer 973 (dalej: DW973), 
o przebiegu: Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Żabno (pikietaż od km 0+000 do km 
9+382), którego część została w kontrolowanym okresie wybudowana (od km 
3+325 powstała obwodnica miejscowości Zbludowice) i na którym znajduje się 
17 obiektów inżynierskich (sześć obiektów mostowych i 11 przepustów)15. 

Z analizy przedłożonej dokumentacji ewidencyjnej wynika, że: 

                                                      
15 Przed wybudowaniem obwodnicy Zbludowic na odcinku DW973 stanowiącym w czasie kontroli starodroże 
(tj. do km 9+382) znajdowały się dwa obiekty mostowe. 
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• dla każdego z ww. odcinków dróg, stosownie do § 10 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia ws. ewidencji dróg, prowadzono książkę drogi, według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

• dla wszystkich ww. dróg, zgodnie z § 11 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
ws. ewidencji dróg, prowadzone były dzienniki objazdu dróg; 

• zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. ewidencji 
dróg, dla dróg wojewódzkich sporządzona była – z zachowaniem znaków 
umownych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia – mapa techniczno-
eksploatacyjna w skali 1:100000; 

• dla każdego z 18 obiektów mostowych zlokalizowanych na ww. odcinkach dróg, 
stosownie do § 13 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. ewidencji  
dróg, prowadzono książkę obiektu mostowego, według wzoru określonego  
w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 

• dla trzech, znajdujących się na odcinku DW728, obiektów mostowych  
o rozpiętości teoretycznej przynajmniej jednego z przęseł większej niż 20 m lub 
całkowitej długości obiektu równej 50 m lub większej16, zgodnie z § 14 ust. 1  
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ws. ewidencji dróg, sporządzone były 
karty obiektu mostowego, według wzoru z załącznika nr 5 do rozporządzenia; dla 
pozostałych 15 obiektów mostowych na ww. odcinkach dróg, z uwagi na krótszą 
niż ww. długość i mniejszą rozpiętość przęseł, nie było obowiązku prowadzenia 
przedmiotowych kart; 

• ewidencja prowadzona była częściowo w formie elektronicznej (książki dróg17, 
wykaz obiektów mostowych18, wykaz przepustów19), a częściowo w formie 
pisemnej/ papierowej (dzienniki objazdu dróg, mapa techniczno-eksploatacyjna, 
książki oraz karty obiektów mostowych); 

• wpisy dokonywane w książkach dróg były niekompletne i nie były aktualizowane 
na bieżąco, to jest: 
− w tabeli nr 1 (osoba upoważniona do dokonywania wpisów): dla odcinka 

DW723 brak jakichkolwiek wpisów, a dla odcinków DW728 i DW973 nie 
wskazano okresu, w którym wyszczególnione osoby były uprawnione do 
prowadzenia książek dróg; 

− w tabelach nr 3a i/lub 3b (zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka 
drogi): dla odcinka DW723 wpisy przedstawiały stan na koniec lat 2001-2002, 
2004-2010, 2012 i 2019 (brak 2003 r., 2011 r. oraz lat 2013-2018), dla  
odcinka DW728 – stan na koniec lat 2004-2012, 2014-2015 i 2017-2019 (brak 
2013 r. i 2016 r.), a odcinka DW973 – wyłącznie stan na koniec 2019 r.; 

− w tabeli nr 4 (wykaz dzienników objazdu dróg – kontroli stanu technicznej 
sprawności odcinka drogi zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane): dla odcinka DW723 brak jakichkolwiek wpisów, dla odcinka 
DW728 wskazano tylko dziennik założony 1 stycznia 2014 r. (nie wpisując 
daty zakończenia), a brak dzienników prowadzonych później20, z kolei dla 
odcinka DW973 pierwszy wpisany to dziennik prowadzony od 19 sierpnia 
2014 r. (brak wcześniejszych); w żadnej z książek nie wypełniono kolumny  
5 tabeli nr 4 – Potwierdzenie osoby upoważnionej przez kierownika zarządu 
dróg (nr uprawnień budowlanych); 

                                                      
16 Są to: wiadukt nad torami kolejowymi w Końskich, kładka dla pieszych nad zalewem w Sielpi oraz wiadukt nad 
torami kolejowymi w Małogoszczy. 
17 Książki dróg prowadzono w okresie objętym kontrolą w programie EWIDR2010. 
18 Sporządzony stosownie do § 15 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. ewidencji dróg, według 
wzoru z załącznika nr 6 do rozporządzenia. 
19 Sporządzony stosownie do § 15 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. ewidencji dróg, według 
wzoru z załącznika nr 6 do rozporządzenia. 
20 Tj. Dziennika czynności przy objazdach dróg i obiektów mostowych Nr 2/OD/2/2016 (prowadzonego od 
2 listopada 2016 r. do 31 marca 2019 r.) oraz Dziennika objazdu dróg założonego 1 kwietnia 2019 r. 
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− w tabeli nr 5 (wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego 
i wartości użytkowej odcinka drogi przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat 
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane): dla odcinków DW723 
i DW728 brak jakichkolwiek wpisów, zaś dla odcinka DW973 wpisano 
protokoły z przeglądów przeprowadzanych raz w roku na podstawie art. 62 
ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego (pierwszy wpisany z 27 października 
2016 r.); 

− w tabeli nr 6 (wykaz protokołów odbioru robót odcinka drogi – budowa, 
przebudowa, remont): dla odcinków DW723 i DW728 brak jakichkolwiek 
wpisów, a dla odcinka DW973 wpisano wyłącznie informacje dotyczące 
inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Zbludowice”. 

(akta kontroli str. 499-503, 1067-1068) 

Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji ewidencyjnej należały w tym samym czasie 
do dwóch pracowników ŚZDW, w tym do kierownika OD, na obszarze którego 
znajdował się dany odcinek drogi wojewódzkiej (dla odcinka DW723 był to kierownik 
OD Ćmielów Krzysztof Mróz; dla odcinka DW728 – kierownik OD Łopuszno Dariusz 
Sosiński, a dla odcinka DW973 – od 1 marca 2013 r. do 9 lutego 2020 r. kierownik 
OD Pińczów Krzysztof Kobos, zaś od 17 lutego 2020 r. Łukasz Szymonek) oraz do 
jednego pracownika Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu (do 17 września 2019 r. była 
to Małgorzata Ciepluch21, od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. – Grzegorz 
Błaszczyk, zaś od 25 maja 2020 r. – Sławomir Durło). 

(akta kontroli str. 349-352, 379-380, 389-396, 407-417, 
440-446, 1125-1127, 2130-2137) 

1.4. Każda z 36 dróg wojewódzkich, będących w okresie objętym kontrolą  
w zarządzie ŚZDW miała – stosownie do art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy o drogach i § 3 
ust. 1 rozporządzenia ws. ewidencji dróg – numer, nadany przez GDDKiA. 

(akta kontroli str. 159-169) 

Zastępca Dyrektora ŚZDW ds. Utrzymania Sieci Drogowej Dariusz Wróbel wyjaśnił, 
że w latach 2016-2020 nie wnioskował do GDDKiA o aktualizację prowadzonego 
rejestru dróg, gdyż oddawane do użytkowania nowowybudowane odcinki dróg 
wojewódzkich znajdowały się w ciągu istniejących przebiegów tych dróg. 

(akta kontroli str. 2342, 2344) 

Analiza dokumentacji ewidencyjnej trzech, wskazanych w pkt 1.3. wystąpienia, 
odcinków dróg wojewódzkich wykazała, że: 
− dla każdego z tych odcinków dróg, stosownie do obowiązku określonego w § 5 

ust. 1 rozporządzenia ws. ewidencji dróg, zarządca ustalił numer ewidencyjny,  
w formacie określonym w § 5 ust. 2 pkt 2; 

− dla każdego z 18 obiektów mostowych zlokalizowanych na ww. odcinkach dróg, 
zgodnie z § 6 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 4 rozporządzenia, zarządca ustalił numer 
ewidencyjny w postaci jednolitego numeru inwentarzowego (JNI), posiadającego 
format ośmiocyfrowej liczby22; 

− dla 70 z 77 przepustów (90,9%), z tego 59 z 65 na objętym badaniem odcinku 
DW728 i wszystkich 11 na odcinku DW973, stosownie do wymogu § 7 ust. 1  
ww. rozporządzenia, zarządca ustalił numer ewidencyjny, w formacie określonym  
w § 7 ust. 2; dla pozostałych siedmiu przepustów (9,1%), w tym sześciu na 
DW728 i jedynego na DW723, numer taki nie został ustalony. 

(akta kontroli str. 830-831) 

                                                      
21 Nadal pracownik ŚZDW, jednak od tej daty nie świadczy pracy. 
22 JNI dla obiektów mostowych ustala zarządca drogi, jednak zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy o drogach oraz  
§ 6 ust. 3 rozporządzenia ws. ewidencji dróg numer ten nadaje GDDKiA, na podstawie zgłoszenia właściwego 
zarządcy drogi. 
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Z analizy wykazu przepustów pod drogami wojewódzkimi wynika, że z 1124 ujętych 
w nim przepustów, 62 (tj. 5,5%) nie miały nadanego numeru ewidencyjnego. 

(akta kontroli str. 184-195) 

Z przeprowadzonego pod kątem wywiązania się przez ŚZDW z obowiązku 
nadawania numerów ewidencyjnych odcinkom dróg oraz drogowym obiektom 
inżynierskim badania, dotyczącego 10 – wybranych w sposób celowy – dróg 
wojewódzkich23, na których zlokalizowanych jest łącznie 341 obiektów inżynierskich 
(40 obiektów mostowych i 301 przepustów), wynika że ŚZDW ustalił numery 
ewidencyjne dla każdego odcinka tych dróg oraz wszystkich obiektów inżynierskich. 

(akta kontroli str. 831-833) 

1.5. W okresie objętym kontrolą w ŚZDW obowiązywały Instrukcje dla Obwodów 
Dróg Wojewódzkich24 (dalej: instrukcje dla ODW), w których ustalono procedury 
zapewniające bieżące reagowanie na występujące na zarządzanych drogach 
nieprawidłowości. Zapisano w nich, że kierownik OD i drogomistrzowie dokonują 
systematycznych objazdów dróg na obszarze swojego obwodu, prowadząc 
obserwacje stanu dróg, urządzeń drogowych i odwadniających, obiektów 
inżynierskich i wszystkich innych elementów drogi, a częstotliwość tych objazdów – 
w zależności od ważności ciągów komunikacyjnych, istniejącego ruchu, stanu 
technicznego drogi, rzeźby terenu i występujących warunków atmosferycznych – 
ustalają rejony dróg, przy czym nie powinna być ona mniejsza niż raz w tygodniu. 
Przewidziano dwojaki charakter objazdów (z zastrzeżeniem, że powinny być 
wykonywane na przemian): 
1) kontrolny, podczas którego kontrolujący rejestruje wszelkie usterki w specjalnie 

prowadzonym do tego celu: 
− stanowiącym załącznik do instrukcji obowiązującej do 7 lipca 2019 r. 

Dzienniku czynności przy objazdach dróg i obiektów mostowych (w którym 
należało wpisać dane takie jak: data, imię i nazwisko kontrolującego, trasa 
przejazdu /nazwa i nr drogi oraz kilometraż/, zauważone usterki, uszkodzenia, 
braki, podjęte decyzje o zabezpieczeniu i likwidacji zauważonych usterek, 
uszkodzeń i braków, stan realizacji i data)25 oraz w kartach przeglądu 
bieżącego obiektów mostowych – według wzoru zamieszczonego w instrukcji 
DP-T.16M (Instrukcja o dokonywaniu przeglądów bieżących obiektów 
mostowych na zamiejskich drogach publicznych)26; 

− stanowiącym załącznik do instrukcji obowiązującej od 8 lipca 2019 r. 
dzienniku objazdu dróg, zgodnie z rozporządzeniem ws. ewidencji dróg  
(w którym odnotowuje się dane takie jak: data, imię i nazwisko 
kontrolującego, numer ewidencyjny odcinka drogi, trasa objazdu, zauważone 
usterki, uszkodzenia i braki oraz ich lokalizacja, zalecenia pokontrolne i termin 
realizacji, data wykonania zalecenia); 

2) kontrolno-interwencyjny z udziałem brygady wykonawczej (przewidziano, że 
zauważone usterki odnotowuje się w ww. dziennikach i kartach, a te które 

                                                      
23 Do badania wybrano (pomijając DW723 i DW728, których dokumentację badano w ramach pkt 1.3 i 1.4.): pięć 
najkrótszych dróg, tj. DW759 (2,610 km), DW872 (4,550 km), DW761 (5,356 km), DW795 (7,030 km) i DW783 
(8,250 km); dwie najdłuższe drogi (poza DW728), tj. DW756 (74,300 km) i DW764 (74,741 km) oraz trzy drogi 
średniej długości, tj. DW744 (23,772 km), DW754 (29,257 km) i DW758 (35,289 km).  
24 Do 7 lipca 2019 r. instrukcja wprowadzona Zarządzeniem nr 11/99 Dyrektora ŚZDW z dnia 1 kwietnia 1999 r., 
a następnie instrukcja wprowadzona Zarządzeniem nr 12/2019 Dyrektora ŚZDW z dnia 8 lipca 2019 r. 
25 Poza Dziennikiem czynności przy objazdach dróg i obiektów mostowych OD miały obowiązek prowadzenia 
Dziennika czynności obwodu dróg wojewódzkich, w którym należało odnotować m.in.: datę robót, ich lokalizację, 
rodzaj wykonanych prac oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpis. Dokument zawierał kolumnę na wpisy 
osób upoważnionych do nadzoru i kontroli. 
26 Instrukcja DP-T.16M została wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/90 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych 
z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących planowania robót mostowych oraz 
przeglądów obiektów mostowych na zamiejskich drogach publicznych. 
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zagrażają bezpieczeństwu ruchu są na bieżąco usuwane lub zabezpieczane 
przez brygadę). 

Z instrukcji dla ODW wynika również, że niezależnie od ww. objazdów dróg do 
kierownictwa OD należało dokonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych 
– zgodnie z instrukcją DP-T.16M, a następnie zgodnie z Instrukcją przeprowadzania 
przeglądów obiektów inżynieryjnych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach, wprowadzoną zarządzeniem nr 31/2016 Dyrektora 
ŚZDW z dnia 22 grudnia 2016 r. 
Według instrukcji dla ODW, do zadań OD należało: 
� w zakresie utrzymania dróg w szczególności: oznakowanie i doraźne wypełnianie 

ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie zlecania robót w zakresie 
naprawy nawierzchni innym wykonawcom; wykonywanie doraźnych napraw 
miejscowych uszkodzeń poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp, nasypów  
i wykopów (w drugiej również chodników i ciągów pieszo-rowerowych); usuwanie 
z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i zanieczyszczeń 
nie wymagających specjalistycznego sprzętu i specjalnej odzieży ochronnej; 
czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami, 
oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie 
drogi i lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz czyszczenie studzienek 
ściekowych i innych urządzeń odwadniających; 

� w zakresie utrzymania urządzeń drogowych m.in.: 
− w odniesieniu do oznakowania dróg: utrzymywanie w czytelności znaków 

pionowych, wymiana uszkodzonych znaków oraz uzupełnianie brakujących; 
uzupełnianie brakujących i wymiana zniszczonych słupków hektometrowych 
lub nadzorowanie ich wymiany; zabezpieczenie uszkodzonych elementów 
urządzeń drogowych (m.in. poręczy mostowych i barier ochronnych) oraz 
wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń; 

− w odniesieniu do zieleni przydrożnej m.in.: wycinanie pojedynczych drzew 
przydrożnych, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię 
drogową lub stwarzających zagrożenie; koszenie trawy, niszczenie chwastów 
oraz samosiejów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach i na 
pasach dzielących, zwłaszcza w miejscach zagrażających widoczności; 

� w zakresie utrzymania urządzeń mostowych m.in.: 
− prowadzenie przeglądów bieżących w ramach patrolowania sieci drogowej 

(zgodnie z ww. instrukcjami dotyczącymi obiektów mostowych/inżynierskich); 
− wykonywanie, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu, prac 

interwencyjnych na i pod obiektami mostowymi; 
− zabezpieczanie miejsc awarii poprzez odpowiednie oznakowanie i wykonanie 

robót zabezpieczających; 
− interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami; 
− wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych oraz konserwacyjnych 

zabezpieczających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów. 
Jako osobę odpowiedzialną za dokonywanie systematycznych objazdów dróg dla 
oceny stanu tych dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych wskazano 
kierownika OD, a bezpośrednie kierowanie pracą brygady patrolowo-interwencyjnej 
przypisano drogomistrzom. 

(akta kontroli str. 117-158) 

Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., którym wprowadzono Instrukcję 
przeprowadzania przeglądów obiektów inżynieryjnych w Świętokrzyskim Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach zobowiązuje do dokonywania przeglądów 
wszystkich obiektów inżynierskich na będących w utrzymaniu ŚZDW drogach na 
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podstawie przedmiotowej instrukcji i sporządzania z tych przeglądów protokołów, 
określających stan techniczny poszczególnych odcinków obiektów inżynierskich,  
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w utrzymaniu odpowiedniego stanu 
technicznego zawierających także wnioski i zalecenia. Stanowi ono również, że 
zawarte w protokołach zapisy będą wykorzystane przy sporządzaniu planów robót 
remontowych i inwestycyjnych. Częstotliwość przeglądów bieżących obiektów 
inżynierskich ustalono w nim na minimum dwa razy w ciągu roku, przeglądu 
podstawowego – raz do roku, zaś rozszerzonego co pięć lat. Według wprowadzonej 
zarządzeniem instrukcji: 
− przeglądy bieżące powinny być przeprowadzane każdorazowo w ramach 

patrolowych objazdów sieci drogowych, a także po każdym wydarzeniu 
nietypowym dla eksploatacji drogi (takim jak np. duża ulewa, powódź, przepływ 
lodu, wypadek drogowy, osunięcie mas ziemnych, pożar, drgania sejsmiczne, 
przejazd pojazdu nienormatywnego); 

− należy je udokumentować zapisem w dzienniku objazdu; 
− rezultaty przeglądu należy zanotować w Karcie Bieżącego Przeglądu Obiektu, 

która, w terminie tygodnia od daty przeglądu, podlega przekazaniu do kierownika 
RDW, który może podjąć decyzję o doraźnym wprowadzeniu ograniczeń w ruchu 
lub doraźnym oznakowaniu – w przypadku usterek wskazujących na zagrożenie 
bezpieczeństwa i/lub o wykonaniu prac, w wyniku których zostaną usunięte 
usterki; jednak w przypadku stwierdzenia pojawienia się uszkodzeń, których 
zakres i intensywność znamionują stan awaryjny przekazanie protokołu 
przeglądu lub informacji powinno nastąpić w trybie natychmiastowym, zaś 
przekazany protokół stanowi podstawę do natychmiastowego przeprowadzenia 
przeglądu podstawowego lub rozszerzonego poza planem przeglądów. 

Załącznikami do instrukcji są wzory protokołów przeglądów (bieżącego, 
podstawowego i rozszerzonego) oraz tabelaryczny katalog uszkodzeń – stosowany 
przy ocenie mostów w przeglądach rocznych. 

(akta kontroli str. 143-158) 

Analiza wpisów zawartych w dziennikach czynności przy objazdach dróg i obiektów 
mostowych/dziennikach objazdu dróg prowadzonych dla każdej z dróg wskazanych 
w pkt 1.3. wystąpienia wykazała, że zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dla 
ODW objazdy przeprowadzano nie rzadziej niż raz na tydzień, a stwierdzone  
w ich trakcie usterki, uszkodzenia i braki (tj. m.in.: ubytki w nawierzchni jezdni, 
uszkodzenia poboczy i chodników, zanieczyszczenia na drodze, zabrudzenia  
i uszkodzenia oznakowania drogi oraz ubytki w tym oznakowaniu, przerośnięta 
zieleń przydrożna), usuwane były na bieżąco (przeważnie tego samego dnia  
w trakcie objazdu lub w terminie 1-2 dni od objazdu). 

(akta kontroli str. 1067-1068) 

Ze szczegółowego badania dokumentacji z przeglądów bieżących oraz okresowych 
wskazanych w pkt 1.3. wystąpienia odcinków dróg wojewódzkich i znajdujących się 
na nich obiektów mostowych wynika, że w latach 2016-2020 pracownicy ŚZDW 
przeprowadzali: 
− stosownie do obowiązku wynikającego art. 20 pkt 10 ustawy o drogach – 

okresowe kontrole stanu tych dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac 
konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego (dalej: przeglądy bieżące); 

− stosownie do wymogu art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego – co najmniej 
raz w roku kontrole stanu technicznego budowli, obejmujące wszystkie elementy 



 

12 

dróg narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujące podczas ich użytkowania (dalej: przeglądy roczne); 

− stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – co najmniej raz na 5 lat, 
kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego budowli, jej przydatności 
do użytkowania, estetyki i otoczenia (dalej: przeglądy pięcioletnie). 

Przeglądy bieżące dróg przeprowadzane były raz do roku, natomiast przeglądy 
bieżące obiektów mostowych – dwa do trzech razy w ciągu roku. Obejmowały one 
stan nawierzchni jezdni, poboczy, elementów odwadniających i skarp, chodników, 
elementów bezpieczeństwa ruchu oraz zieleni. 

(akta kontroli str. 834, 840-851, 875-877, 899-901) 

Przeglądy bieżące objętych badaniem odcinków dróg przeprowadzane były przez 
komisje, w skład których wchodziło dwóch pracowników OD (kierownik oraz 
drogomistrz), zaś przeglądy bieżące obiektów mostowych jednoosobowo – przez 
drogomistrza odpowiedzialnego za dany obiekt. 
Przeglądy roczne tych odcinków dróg przeprowadzane były przez dwuosobowe 
komisje, w skład których wchodził kierownik właściwego miejscowo RDW i kierownik 
danego OD lub zatrudniony w nim drogomistrz, a przeglądy obiektów mostowych – 
przez pracownika Wydziału Mostów27. 
Przeglądy pięcioletnie odcinków dróg przeprowadzane były przez dwuosobowe 
komisje, w skład których wchodzili kierownicy właściwego miejscowo RDW i OD, 
zaś przeglądy obiektów mostowych – przez komisje złożone z pracownika Wydziału 
Mostów oraz kierownika właściwego miejscowo OD. 
Stosownie do wymogu wynikającego z art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego, przeglądy 
roczne i pięcioletnie przeprowadzane były przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności (drogowej lub mostowej)28. 

(akta kontroli str. 899-1066) 

1.6. Na drogach wojewódzkich – w realizacji obowiązku określonego w art. 20 
ust. 15 ustawy o drogach – dokonywane były okresowe pomiary ruchu drogowego. 
Ich przeprowadzanie ŚZDW zlecał firmie zewnętrznej. Pomiary takie odbyły się 
w 2015 r. (na wszystkich 36 drogach wojewódzkich) oraz w 2020 r. Z kart pomiarów 
przekazanych przez wykonawcę do 16 listopada 2020 r. wynika, że objęto nimi  
35 z 36 dróg wojewódzkich, jednak pomiar w 2020 r. nie został jeszcze 
zakończony29. 

(akta kontroli str. 1069-1109, 1947-1949) 

Zastępca Dyrektora ŚZDW ds. Utrzymania Sieci Drogowej Dariusz Wróbel wyjaśnił, 
że stosownie do wymogu wynikającego z § 92 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie30, w terminie do 14 listopada 2016 r. zostały 
przeprowadzone pomiary natężenia ruchu na wszystkich istniejących przejazdach 
kolejowo-drogowych znajdujących się na drogach będących w zarządzie ŚZDW. 
Zapytany czy w kontrolowanym okresie na podstawie pomiarów natężenia ruchu 
prowadzone były przez ŚZDW analizy zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
stwierdził, że wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wykorzystywano w procesie 

                                                      
27 Do 31 marca 2018 r. – Wydziału Mostów i Odwodnienia. 
28 W przypadku przeglądów stanu dróg uprawnienia posiadali obydwaj członkowie komisji, zaś w przypadku 
przeglądów stanu obiektów mostowych – pracownik Wydziału Mostów. 
29 Do 16 listopada 2020 r., tj. zakończenia przez kontrolującą analizy kart pomiarów, wykonawca nie przekazał 
kart z pomiarów przeprowadzonych 16/17 września, 23/24 września, 30 września/1 października oraz  
8 i 15 listopada. Kalendarz pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 r. zakładał przeprowadzenie 
ostatnich pomiarów w dniu 22 listopada. 
30 Dz. U. poz. 1744, ze zm. 
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planowania i projektowania nowych odcinków dróg poprzez wykonawców 
wyłonionych w drodze przetargu. 

(akta kontroli str. 2150, 2154, 2341, 2343) 

1.7. W kontrolowanym okresie ŚZDW, wywiązując się z obowiązku ustalonego w § 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu 
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg 
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach31 (dalej: rozporządzenie 
ws. informacji o sieci dróg), co roku przekazywał do GDDKiA w wymaganym 
terminie, tj. do końca pierwszego kwartału, informacje dla celów statystycznych 
sporządzane – poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy danych o sieci dróg 
publicznych – według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. 

(akta kontroli str. 288-335) 

Zawarte w informacjach o sieci dróg wojewódzkich32 dane dotyczące wysokości 
wydatków zrealizowanych w latach 2016-2019 na budowę, przebudowę lub 
rozbudowę oraz remonty dróg i obiektów mostowych wraz z wykupem gruntów były 
odmienne od kwot faktycznie wydatkowanych z tego tytułu. I tak: 
− w informacji za 2016 r. wykazano, że wydatki te wyniosły 52 304,2 tys. zł, 

podczas gdy było to 56 682,6 tys. zł; 
− w informacji za 2017 r. wykazano, że wydatki te wyniosły 15 631 433,0 tys. zł, 

podczas gdy było to 145 004,9 tys. zł; 
− w informacji za 2018 r. wykazano, że wydatki te wyniosły 320 059,4 tys. zł, 

podczas gdy było to 326 231,8 tys. zł; 
− w informacji za 2019 r. wykazano, że wydatki te wyniosły 298 102,4 tys. zł, 

podczas gdy było to 295 263,2 tys. zł. 
(akta kontroli str. 301, 304, 310, 314, 319, 323, 330, 334, 341-346) 

Gromadzenie danych o sieci dróg publicznych i sporządzanie informacji o sieci tych 
dróg należało do zadań Kierownika Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu, Krzysztofa 
Wysockiego. 

(akta kontroli str. 14, 45, 79, 349, 363, 366, 369) 

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

 Książki dróg trzech objętych szczegółową kontrolą odcinków dróg wskazanych 1.
w pkt 1.3 wystąpienia były prowadzone nierzetelnie, bowiem: 
− w książce odcinka DW723 od km 0+000 do km 0+889 nie dokonano wpisów 

w obligatoryjnych tabelach nr 1 i nr 4-5; 
− w książce odcinka DW728 od km 69+409 do km 137+699 w obligatoryjnej 

tabeli nr 5 nie dokonano wpisów, zaś w tabelach nr 1 i nr 4 znajdowały się 
wpisy niekompletne (szczątkowe); 

− w książce odcinka DW973 od km 0+000 do km 9+382 w obligatoryjnej tabeli 
nr 5 nie dokonano wpisów dotyczących przeglądów pięcioletnich (wpisano 
przeglądy roczne), a w tabelach nr 1 i 4 oraz obligatoryjnych kolumnach tabeli 
nr 3 znajdowały się wpisy niekompletne (szczątkowe). 

Z powyższego wynika również, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 16 
rozporządzenia ws. ewidencji dróg książki te nie były aktualizowane na bieżąco, 
nie później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. 

(akta kontroli str. 499-503, 506, 511-513, 524, 530-532, 797, 801-803) 

Odpowiedzialny za sprawy związane z prowadzeniem ewidencji Zastępca 
Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Dariusz Wróbel wyjaśnił: Opóźnienia 

                                                      
31 Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
32 W tabeli C. Dane rzeczowo-finansowe o wykonaniu robót drogowo mostowych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w prowadzeniu i aktualizowaniu dokumentacji ewidencyjnej wynikają z faktu, że 
w ostatnich latach Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
prowadził wiele inwestycji polegających na przebudowie i budowie i rozbudowie 
dróg wojewódzkich. Ograniczenia kadrowe w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu 
nie pozwoliły na bieżącą aktualizację ewidencji. Jednoczenie nadmieniam, że  
w tym roku zostały przeznaczone środki finansowe na realizację zadań 
polegających na aktualizacji i inwentaryzacji sieci drogowej, wymianie 
oprogramowania do prowadzenia ewidencji oraz na przeprowadzenie szkoleń 
pracowników w celu usprawnienia prowadzenia ewidencji dróg. W wyniku 
pandemii proces aktualizacji sieci drogowej się opóźnia. 

(akta kontroli str. 1110-1111, 1121) 

 Wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. ewidencji 2.
dróg, 62 przepustom z 1124 ujętych w prowadzonym przez ŚZDW wykazie 
przepustów (tj. 5,5%) nie został nadany numer ewidencyjny. W szczególności 
dotyczyło to siedmiu z 77 przepustów (9,1%) zlokalizowanych na odcinkach dróg 
wojewódzkich, których dokumentację objęto szczegółowym badaniem (sześciu 
z 65 przepustów na DW72833 i jedynego przepustu na DW72334). 

(akta kontroli str. 184-195, 829-830) 

Zastępca Dyrektora ŚZDW ds. Utrzymania Sieci Drogowej wyjaśnił: Numery 
ewidencyjne dla 62 przepustów stanowiących (5,5%) wszystkich przepustów 
w Zarządzie ŚZDW nie zostały nadane z uwagi na bardzo szybki rozwój sieci 
drogowej w latach 2016-2020 zarządzanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
oraz ograniczenia i zmiany kadrowe jakie następowały w tych latach. Odnosząc 
się szczegółowo do wykazanych siedmiu przepustów z 77 objętych badaniem 
należy stwierdzić, że przyczyną braków nadania numerów były ograniczenia 
kadrowe osób odpowiedzialnych za ewidencję przepustów w sieci dróg Rejonu 
Zgórsko. W roku 2016 ww. przepusty powstały lub były przebudowane, wówczas 
za ich ewidencję odpowiedzialny był Pan (…), który w obecnym czasie ciężko 
chorował i zmarł. W kolejnych latach w wyniku przeoczenia nie zostało to 
uzupełnione. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął działania  
w celu uzupełnienia i ujednolicenia ewidencji w latach 2019-2020 – poprzez 
przeznaczenie środków finansowych potrzebnych na zakup, rozbudowę 
programu niezbędnego do ujednolicenia i aktualizacji sieci drogowej i obiektów 
inżynierskich. W wyniku pandemii proces aktualizacji sieci drogowej się opóźnia. 
Obecna ewidencja w Wydziale Mostów jest na bieżąco aktualizowana. 

(akta kontroli str. 1110-1111, 1122) 

 Zawarte w informacjach o sieci dróg wojewódzkich dane dotyczące wysokości 3.
wydatków zrealizowanych w latach 2016-2019 na budowę, przebudowę lub 
rozbudowę oraz remonty dróg i obiektów mostowych wraz z wykupem gruntów 
były nierzetelne. W informacji za 2016 r. wykazano wydatki niższe  
o 4378,4 tys. zł od faktycznie poniesionych, za 2017 r. – o 15 486 428,1 tys. zł 
wyższe, za 2018 r. – o 6172,4 tys. zł niższe, a za 2019 r. – o 2839,2 tys. zł 
wyższe. 

(akta kontroli str. 301, 304, 310, 314, 319, 323, 330, 334, 341-346) 

Zapytany o przyczyny wykazania w przedmiotowych informacjach nierzetelnych 
danych finansowych Zastępca Dyrektora ŚZDW ds. Utrzymania Sieci Drogowej 
stwierdził jedynie: Dane gromadzone w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu  

                                                      
33 Są to przepusty znajdujące się w następujących kilometrażach i miejscowościach: 75+250 (Korytków), 81+960 
(Bębnów), 84+365 (Końskie), 84+996 (Końskie), 85+986 (Końskie) i 90+168 (Brody). 
34 Przepust znajdujący się w kilometrażu 0+311 DW723. 
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były pozyskiwane z Wydziału Realizacji Inwestycji i z Wydziału Finansowo 
Księgowego. 

(akta kontroli str. 1111-1112, 1122) 

W okresie objętym kontrolą ŚZDW wydatkował środki finansowe na budowę, 
przebudowę (rozbudowę) oraz remonty dróg wojewódzkich w celu zapewnienia ich 
właściwego stanu technicznego. Dla trzech objętych szczegółowym badaniem 
odcinków dróg wojewódzkich oraz znajdujących się w ich ciągu drogowych obiektów 
inżynierskich prowadzono wymaganą dokumentację ewidencyjną. Nierzetelnie 
prowadzono jednak założone dla nich książki dróg. Drogom tym i zlokalizowanym na 
nich obiektom mostowym Zarząd ustalił numery ewidencyjne. Numerów takich nie 
nadano siedmiu z 77 przepustów umieszczonych pod dwoma z tych dróg (a ogółem 
62 ze 1124 przepustów ujętych w prowadzonym przez ŚZDW wykazie). Pracownicy 
ŚZDW przeprowadzali okresowe kontrole stanu dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich wymagane przez art. 20 pkt 10 ustawy o drogach, a także okresowe 
kontrole stanu technicznego tych dróg i drogowych obiektów inżynierskich 
wymagane przez art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto, 
dokonywali systematycznych objazdów tych dróg, zaś stwierdzone w ich trakcie 
usterki, uszkodzenia i braki usuwane były na bieżąco. Informacje statystyczne  
o sieci dróg wojewódzkich przekazywano terminowo i na właściwym formularzu, ale 
zawarte w nich dane dotyczące wysokości wydatków zrealizowanych w latach 2016-
2019 na wykonanie robót drogowo-mostowych były nierzetelne. Wszystkie drogi 
wojewódzkie miały numery nadane przez GDDKiA. 

2. Planowanie działań mających na celu zapewnienie 
właściwego stanu technicznego dróg samorządowych 

ŚZDW, jako zarządca dróg wojewódzkich, nie opracował obejmujących okres objęty 
kontrolą projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz planu finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, wymaganych przez art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach. 
Zadania wynikające z powołanych przepisów zostały wprost przypisane do ŚZDW 
postanowieniami obowiązujących w kontrolowanym okresie statutów jednostki, to 
jest § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu nadanego uchwałą nr XXXVII/443/06 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r., a następnie § 2 ust. 1 
pkt 1 i 2 statutu nadanego uchwałą nr XI/160/19 z dnia 22 lipca 2019 r. 

(akta kontroli str. 100-101, 110-112) 

W zakresie realizacji obowiązku opracowania ww. projektów obowiązujące w latach 
2016-2020 regulaminy organizacyjne ŚZDW35 stanowiły, że: 
• Zastępca Dyrektora ŚZDW ds. Utrzymania Sieci Drogowej podejmuje decyzje  

i ponosi odpowiedzialność w sprawach współdziałania z Działem Planowania  
i Analiz/Wydziałem Planowania i Analiz (pierwszy funkcjonował do 31 marca 
2018 r., drugi od 1 kwietnia 2018 r.) w zakresie programowania i opracowywania 
projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji ze względu na 
potrzeby ruchu36; 

• do zadań Działu Planowania i Analiz należy: 
− prowadzenie analiz i studiów dotyczących potrzeb w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na podstawie okresowych przeglądów, badań oraz pomiarów ruchu; 

                                                      
35 Tj. obowiązujący do 31 marca 2018 r. regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 14/2012 Dyrektora ŚZDW  
z dnia 6 sierpnia 2012 r., następnie obowiązujący od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. regulamin 
wprowadzony zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora ŚZDW z dnia 15 marca 2018 r. i w końcu obowiązujący od  
1 maja 2020 r. regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW z dnia 24 lutego 2020 r. 
36 § 13 pkt 9 każdego z regulaminów. 
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− opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej budowy, 
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich, obiektów mostowych, 
oświetlenia ulic i placów, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu w oparciu o wieloletnie plany rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem 
potrzeb zgłaszanych przez Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu, Wydział Mostów 
i Odwodnienia oraz Wydział Realizacji Inwestycji przy współudziale Działu 
Finansowo-Księgowego37; 

• do zadań Wydziału Planowania i Analiz należy:  
− prowadzenie analiz i studiów dotyczących potrzeb w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na podstawie materiałów przekazanych z merytorycznych 
Wydziałów; 

− opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej budowy, 
rozbudowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich, obiektów 
mostowych, oświetlenia ulic i placów, sygnalizacji świetlnej i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu w oparciu o wieloletnie plany rozwoju sieci drogowej  
z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez Wydziały38. 

Dział Planowania i Analiz znajdował się w pionie Dyrektora ŚZDW, zaś Wydział 
Planowania i Analiz – w pionie Głównego Księgowego, który w okresie od 1 kwietnia 
2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych 
i Administracyjnych39. 

(akta kontroli str. 5-6, 8-9, 19-20, 35-36, 38-39, 48, 69-70, 72-73, 82) 

W podpisanym przez Zastępcę Dyrektora ds. utrzymania Sieci Drogowej piśmie 
odnoszącym się do prośby o przekazanie obejmujących lata 2016-2020 projektów 
planu rozwoju sieci drogowej stwierdzono m.in.: (…) projekty planu rozwoju sieci 
drogowej zawierają się w dokumentach, tj. Program Rozwoju Infrastruktury 
Transportowej Województwa Świętokrzyskiego 2014-2016, który opracowuje Zarząd 
Województwa (…), na podstawie danych pozyskanych z ŚZDW (aktualna wersja 
zaktualizowana w czerwcu 2016 r. – w załączeniu ksero). Rolą ŚZDW jest 
udostępnianie materiałów przy sporządzaniu ww. dokumentu oraz opiniowanie. 
Podano w nim również informację o opiniowanych przez ŚZDW dokumentach takich 
jak m.in.: Regionalny plan transportowy województwa świętokrzyskiego na lata 
2021-2027 i Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 
Podpisanym przez Zastępcę Dyrektora ds. utrzymania Sieci Drogowej oraz 
Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz, pismem – odnoszącym się do prośby 
o przedłożenie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich – przekazano 
projekty planów rzeczowo-finansowych ŚZDW oraz plany finansowe ŚZDW na 
2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r. 

(akta kontroli str. 1137-1741) 

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

 ŚZDW nie opracował projektu planu rozwoju sieci drogowej obejmującego okres 1.
objęty kontrolą, co stanowiło naruszenie art. 20 pkt 1 ustawy o drogach, zgodnie 
z którym do zarządcy drogi należy opracowywanie projektów planów rozwoju 
sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych 
do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

(akta kontroli str. 1137-1293) 

                                                      
37 Odpowiednio § 23 pkt 1 i 2 regulaminu z 2012 r. 
38 Odpowiednio § 22 pkt 1 i 2 regulaminu z 2018 r. oraz § 23 pkt 1 i 2 regulaminu z 2020 r. 
39 Odpowiednio § 7 ust. 1 regulaminu z 2012 r. oraz § 7 ust. 3 regulaminu z 2018 r. i § 7 ust. 5 regulaminu 
z 2020 r. 
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Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej wyjaśnił: Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach nie sporządził planu rozwoju sieci 
drogowej jako osobnego dokumentu uznając, że Program Rozwoju Infrastruktury 
Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2016 oraz 
Regionalny Plan Transportowy Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-
2027 i Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ spełnia 
wymagania art. 35 ust. 1 o drogach publicznych. 

(akta kontroli str. 2150-2151, 2154) 

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Wskazane dokumenty 
strategiczne nie spełniają wszystkich wymagań przewidzianych przepisami 
ustawy o drogach, bowiem ich projekty nie zostały opracowane przez zarządcę 
dróg i żaden z nich nie był przekazany, w trybie art. 35 ust. 1 ustawy, organom 
właściwym w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Wbrew art. 20 pkt 2 ustawy o drogach, Zarząd nie opracował obejmującego 2.
okres objęty kontrolą projektu planu finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.  
W przepisie tym wskazano, że do zarządcy drogi należy opracowywanie 
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

(akta kontroli str. 1137-1138, 1295-1741) 

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej wyjaśnił: Uchwały Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu uchwały budżetowej na dany rok i projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, ustalają zasady opracowywania 
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej. ŚZDW opracowuje 
materiały do projektu budżetu zgodnie z w/w uchwałami, wg tabel z podziałem na 
źródła finansowania, w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe. 
Nowe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) są przedstawiane z dokładnym 
uzasadnieniem w kolejności wynikającej z przyjętych założeń, tj. od zadań 
najbardziej priorytetowych (…). W projektach planów rzeczowo-finansowych 
ujmowane są wszystkie potrzeby ŚZDW. Ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe Województwa Świętokrzyskiego w zakresie finansowania ze środków 
własnych budżetu zadań wyszczególnionych w przedłożonych materiałach 
planistycznych, w/w projekty planów podlegają zmniejszeniu, o czym jesteśmy 
informowani przez Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji/ 
Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego (….). Po 
zmniejszeniu projektu planów rzeczowo-finansowych zgodnie z w/w pismami, 
uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu 
Województwa Świętokrzyskiego przyjmowany jest plan rzeczowo-finansowy na 
dany rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego 
na lata ….  

(akta kontroli str. 2152-2153, 2155) 

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Opracowywanie przez 
ŚZDW projektów planu rzeczowo-finansowego na kolejne lata, składanych do 
UMWŚ na etapie tworzenia projektu uchwały budżetowej województwa, nie 
może być uznane za realizację wynikającego z art. 20 pkt 2 ustawy o drogach 
obowiązku opracowania projektu planu finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 
Choć dotyczyły one finansowania wskazanych zadań, to nie zabezpieczały 
wieloletniego racjonalnego gospodarowania drogami. Realizacja wynikających  



 

18 

z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych40 zadań 
związanych z pracami nad przygotowaniem budżetu samorządu województwa, 
nie zwalnia zarządcy dróg publicznych z nałożonego na niego obowiązku 
określonego w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach. 

Zarząd nie opracował projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz planu 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich, obejmujących okres objęty kontrolą. 

3. Realizacja zadań w celu zapewnienia odpowiedniego 
stanu technicznego dróg i ich wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników dróg 

3.1. Z danych zawartych w przesyłanych do GDDKiA informacjach o sieci dróg 
wojewódzkich za lata 2016-2019 wynika, że w okresie tym na zarządzanych przez 
ŚZDW drogach doszło łącznie do 1073 wypadków, w których rannych zostało  
1338 osób, a zginęło 109 (w 106 wypadkach ze skutkiem śmiertelnym), z tego: 
− w 2016 r. miało miejsce 261 wypadków (24 śmiertelne), w wyniku których 325 

osób zostało rannych, a 24 zginęły; 
− w 2017 r. miało miejsce 289 wypadków (30 śmiertelnych), w których 361 osób 

zostało rannych, a 30 zginęło; 
− w 2018 r. miały miejsce 282 wypadki (28 śmiertelnych), w których 320 osób 

zostało rannych, a 30 zginęło; 
− w 2019 r. miało miejsce 255 wypadków (24 śmiertelne), w których 332 osoby 

zostały ranne, a 25 zginęło. 
Liczba kolizji w ww. okresie wyniosła łącznie 9163, z tego: 1625 w 2016 r.,  
2469 w 2017 r., 2496 w 2018 r. i 2573 w 2019 r. ŚZDW nie posiadał danych na 
temat wypadków i kolizji na drogach wojewódzkich w I półroczu 2020 r. 

(akta kontroli str. 300, 303, 308, 312, 318, 322, 328, 332, 1946) 

Zastępca Dyrektora ŚZDW ds. Utrzymania Sieci Drogowej wyjaśnił, że informacje  
o zdarzeniach zaistniałych na drogach wojewódzkich Zarząd otrzymuje z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wyłącznie w formie 
statystycznej raz w roku, najwcześniej w miesiącu lutym za poprzedni rok, stąd nie 
dysponuje danymi za I półrocze 2020 r. Zapytany czy przekazywane do GDDKiA 
informacje o wypadkach i kolizjach były analizowane pod kątem wprowadzenia 
zmian w organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa stwierdził, że miejsca  
w których często dochodzi do zdarzeń drogowych analizowane są podczas 
objazdów Komisji Inżynierii Ruchu, wraz z przedstawicielami Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Departamentu 
Infrastruktury, Transportu i Komunikacji UMWŚ. 

(akta kontroli str. 2341-2344) 

W okresie między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2020 r. ubezpieczyciel, z którym 
ŚZDW miał zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wypłacił 
użytkownikom dróg wojewódzkich odszkodowania w łącznej kwocie 100 885,17 zł, 
z tego: 84 316,33 zł z powodu 14 zdarzeń polegających na uszkodzeniu pojazdów 
w wyniku ubytków w nawierzchni dróg, 7616,34 zł za cztery zdarzenia wynikające 
z upadku drzew lub ich konarów/gałęzi, 5991,01 zł w związku z dwoma zdarzeniami 
spowodowanymi niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg i 2961,49 zł z tytułu 
uszkodzeń pojazdów spowodowanych kamieniami znajdującymi się na drogach. 

(akta kontroli str. 1956-2086) 

                                                      
40 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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W okresie objętym kontrolą ŚZDW korzystał z wzorów i standardów dotyczących 
przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych – budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg w formie opracowań udostępnianych  
w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Ministerstwa 
Infrastruktury przy opiniowaniu i ocenie projektów związanych z projektowanymi 
inwestycjami. 

(akta kontroli str. 2153, 2155) 

3.2. Szczegółowe badanie kontrolne dotyczące realizacji zaleceń z okresowych 
kontroli stanu technicznego trzech wskazanych w pkt 1.3. wystąpienia odcinków 
dróg wojewódzkich i znajdujących się w ich ciągu obiektów mostowych wykazało,  
że z 87 protokołów z tych kontroli (pięciu dotyczących DW723, 61 – DW728  
i 21 – DW973) zalecenia zostały sformułowane w 17, w tym pięciu dla DW723, 
siedmiu dla DW728, pięciu dla DW973. I tak: 
− we wnioskach zawartych we wszystkich pięciu protokołach z przeglądów 

okresowych odcinka DW723 (rocznych z 2016 r., 2017 r., 2019 r. i 2020 r. oraz 
pięcioletniej z 2018 r.) zalecono: budowę chodnika na odcinkach zabudowy, 
oczyszczenie częściowo zamulonych korytek ściekowych oraz miejscowe 
uzupełnienie lub wyrównanie poboczy; prace zostały wykonane w zakresie 
korytek ściekowych, nie wykonano chodników oraz poboczy; 

− we wnioskach zawartych w czterech protokołach z przeglądów okresowych 
odcinka DW728 (rocznych z 2016 r., 2017 r. i 2019 r. oraz pięcioletniej z 2018 r.) 
zalecano przebudowę niektórych fragmentów drogi, a we wnioskach zawartych  
w protokołach z trzech przeglądów zlokalizowanych na nim obiektów mostowych 
– w tym dwóch przeglądów rocznych (z 2017 r. i 2018 r.) mostu w miejscowości 
Radoska w km 106+314 i przeprowadzonego w 2020 r. przeglądu pięcioletniego 
mostu w miejscowości Plenna w km 103+248 – remont tych obiektów; zalecenia 
z lat 2016-2019 były realizowane – z końcem września 2020 r. oddano do użytku 
przebudowany odcinek w miejscowości Gowarczów (od km 75+810 do km 
77+350), również w 2020 r. rozpoczęły się przebudowy dwóch obiektów 
mostowych, jednego w miejscowości Morzywół (od km od 80+160 do km 
81+100), drugiego w miejscowości Kornica (od km 83+780 do km 84+000) oraz 
przebudowa odcinka Radoszyce – Łopuszno (od km 104+100 do km 120+450); 

− we wnioskach zawartych we wszystkich pięciu protokołach z przeglądów 
okresowych (rocznych z lat 2016-2019 oraz pięcioletniej z 2017 r.) mostu 
w miejscowości Radzanów, zlokalizowanego w km 7+826 „starego” przebiegu 
objętego badaniem odcinka DW973, zalecano wykonanie remontu obiektu; most 
nie został wyremontowany – w październiku 2019 r. oddano do użytkowania 
obwodnicę Zbludowic, zaś starodroże zostało przekazane powiatowi buskiemu. 

(akta kontroli str. 899-1066, 2138-2149) 

Odnośnie sposobu wyboru przez ŚZDW zadań remontowych, utrzymaniowych 
i modernizacyjnych Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej wyjaśnił: 
Wybór zadań utrzymaniowych w każdym roku opiera się głównie na ocenie stanu 
technicznego nawierzchni dróg. Poza tym bierzemy pod uwagę kryteria 
pozatechniczne, takie jak znaczenie danej drogi wojewódzkiej w sieci połączeń 
międzyregionalnych, regionalnych oraz lokalnie dla mieszkańców przyległych 
terenów. Zadania utrzymaniowe dotyczące nawierzchni polegają na wykonaniu 
remontów cząstkowych nawierzchni (likwidacja ubytków, kolein, wykruszeń, miejsc 
przełomowych). Są wykonywane rokrocznie na całej sieci dróg wojewódzkich 
w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, stosownie do 
przydzielonych w planie środków na ten cel. Drugim istotnym działaniem w ramach 
robót utrzymaniowych jest wykonanie remontów dróg, tzw. nakładek. Niestety, 
ze względu na ograniczenia budżetowe od roku 2017 ŚZDW nie dysponował 
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środkami finansowymi na wykonanie remontów dróg (nakładek). Wykonujemy 
wyłącznie remonty cząstkowe nawierzchni. Ponadto przeglądy okresowe dróg są 
udostępniane innym wydziałom ŚZDW do ustalania zadań inwestycyjnych z zakresu 
przebudów dróg. 

(akta kontroli str. 2342, 2344) 

3.3. Przeprowadzone w toku czynności kontrolnych oględziny wskazanego w pkt 1.3 
wystąpienia odcinka DW973 – mające na celu stwierdzenie, czy zapewniono 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, poprzez sprawdzenie stanu drogi 
(nawierzchni jezdni, pobocza, odwodnienia i zieleni przydrożnej) oraz weryfikację 
zgodności oznakowania (pionowego i poziomego), urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (dalej: urządzenia BRD) i organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu, a także przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie – 
wykazały, że: 
− stan nawierzchni jezdni41, chodników oraz pobocza na odcinku od km 0+000 do 

km 3+325 był zadowalający, zaś na odcinku od 3+325 do 9+382 (obwodnica m. 
Zbludowice) – dobry; 

− odwodnienie było w stanie dobrym – nie występowały zastoiska wodne na 
powierzchni, wszystkie przepusty i rowy były drożne; 

− zieleń przydrożna nie ograniczała widoczności znaków drogowych, 
użytkowników dróg na zakrętach i łukach jezdni, jak również nie zasłaniała 
widoczności przed skrzyżowaniami, zjazdami, wyjazdami z posesji oraz 
przejściami dla pieszych; 

− oznakowanie (pionowe i poziome) oraz urządzenia BRD znajdowały się 
w miejscach zgodnych z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu i były 
w dobrym stanie technicznym; nie wystąpiły przypadki zagęszczenia znaków 
powodujące ich nieczytelność. 

Podczas dokonanej w toku oględzin – w odniesieniu do 21 znaków pionowych oraz 
ośmiu urządzeń BRD znajdujących się w obrębie Ronda Stulecia Bitwy 
Warszawskiej (w km 5+056) – weryfikacji prawidłowości ich lokalizacji w pasie 
drogowym (obejmującej zgodność miejsca ich ustawienia ze stałą organizacją 
ruchu, odległość od krawędzi jezdni i od innych znaków), wysokości umieszczenia 
tarczy znaków nad jezdnią lub chodnikiem, sposobu ich mocowania, wielkości 
(rozmiaru), odległości tarczy znaku od korony drogi oraz odblaskowości znaków nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2087-2123) 

3.4. ŚZDW nie sporządzał projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów 
planów finansowania budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich, w związku z czym nie było możliwe objęcie badaniem 
kontrolnym sposobu wydatkowania środków na opracowanie tych planów zgodnie 
z zasadami efektywnego gospodarowania. 

3.5. Szczegółowe badanie kontrolne dotyczące zapewnienia zgodności wykonanych 
robót i stosowanych materiałów budowlanych ze SST wykonania oraz odbioru robót 

                                                      
41 Ocena stanu nawierzchni według czterostopniowej skali: 
− klasa A – stan dobry: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie dobrym (nawierzchnie nowe lub 

przebudowane); 
− klasa B – stan zadawalający: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie zadawalającym (nawierzchnie nowe, 

odnowione, dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń, nawierzchnie niewymagające 
zabiegów); 

− klasa C – stan niezadawalający: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie niezadawalającym (nawierzchnie 
z uszkodzeniami wymagające zaplanowania zabiegów naprawczych); 

− klasa D – stan zły: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie złym (na odcinkach dróg o nawierzchni 
wymagającej niezwłocznych zabiegów naprawczych, w przypadku braku środków finansowych, dopuszcza 
się czasowe wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu). 
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budowlanych przeprowadzono na dokumentacji inwestycji drogowej polegającej na 
budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice, o długości 6,7 km w ciągu DW973 
wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg 
publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój42 (od km 3+325 do km 9+382). Było to 
zadanie o największym zakresie rzeczowym robót drogowych oraz największej 
wartości, spośród zadań zrealizowanych w latach 2016-2020 na odcinkach dróg 
wskazanych w pkt. 1.3. wystąpienia. Analiza wykazała, że: 
− dokumentacja projektowa zawierała szczegółowy opis inwestycji oraz wskazanie 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych43; 
− ŚZDW na bieżąco prowadził nadzór nad realizowanymi robotami (dla zadania 

powołano również nadzór zewnętrzny44), stąd posiadał wiedzę, że wykonawca 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym (w tym w SST); 

− zastosowane na zadaniu materiały posiadały stosowne atesty oraz materiałowe 
deklaracje jakości; 

− wszystkie przeprowadzone badania i pomiary zyskały akceptację kierownika 
budowy oraz nadzoru zewnętrznego, a ich wyniki badań zostały załączone do 
operatu kolaudacyjnego, stanowiącego podstawę przeprowadzenia czynności 
odbiorowych. 

(akta kontroli str. 1779-1939) 

3.6. Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi ŚZDW45 obowiązującymi w okresie 
objętym kontrolą, nadzór nad realizacją zadań dotyczących zapewnienia właściwego 
stanu technicznego dróg wojewódzkich oraz organizacji ruchu na tych drogach 
sprawował Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej, któremu podlegały 
Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu, Wydział Mostów i rejony dróg wojewódzkich. 
Regulaminy organizacyjne obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r. w § 13 pkt 22 wprost 
przypisywały ww. zastępcy Dyrektora ŚZDW odpowiedzialność za funkcjonowanie 
systemu kontroli zarządczej, w tym za jego monitorowanie – w ramach posiadanych 
kompetencji. 

(akta kontroli str. 5-6, 8-9, 13-16, 28-32, 36, 38-39,43-46, 59-60, 63, 65,  
69-70, 72-73, 78-80, 96-99, 349, 355-369) 

W latach 2016-2020 za realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego 
stanu dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwem ich użytkowników odpowiadało od 
15 do 16 pracowników ŚZDW, z tego: od trzech do czterech osób z Wydziału Dróg 
i Inżynierii Ruchu (jedna zajmująca się kwestiami z zakresu organizacji ruchu), dwie 
do trzech osób z Wydziału Mostów, a także dziewięć do dziesięciu osób z jednostek 
terenowych, tj. RDW oraz OD (kierownicy dwóch RDW i siedmiu OD, oraz jeden 

                                                      
42 Inwestycję realizowano na podstawie decyzji nr 2/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak: SPN.III.7820.1.32.2017). Zadanie było realizowane na 
podstawie – zawartej 1 lutego 2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie (w imieniu którego działał ŚZDW), 
z wykonawcą – umowy nr 6/15/68/B/2016/2017, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Decyzją znak WINB-
WIK.771.1.7.2019.D z 13 września 2019 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
ŚZDW uzyskał pozwolenie na użytkowanie obwodnicy Zbludowic. 
43 Z uwagi, że inwestycja realizowania była w systemie zaprojektuj-wybuduj przedmiar robót nie był 
sporządzany. 
44 Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. 
45 Tj. obowiązującym do 31 marca 2018 r. regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 14/2012 Dyrektora 
ŚZDW z dnia 6 sierpnia 2012 r., następnie obowiązującym od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora ŚZDW z dnia 15 marca 2018 r. oraz 
obowiązującym od 1 maja 2020 r. regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW 
z dnia 24 lutego 2020 r. 
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drogomistrz). Na koniec 2016 r. i 2017 r. było to 16 osób46, na koniec 2018 r. 
i 2019 r. – 15 osób47, zaś na 30 czerwca 2020 r. ponownie 16 osób48. I tak: 
� z 16 pracowników ŚZDW zajmujących się ww. sprawami na koniec 2016 r. oraz 

2017 r., 13 miało wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa o specjalności 
związanej z drogownictwem lub pokrewnej49, a 11 z nich posiadało dodatkowo 
uprawnienia budowlane (trzy osoby – do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej, po jednej w specjalnościach mostowej  
i konstrukcyjno-budowlanej; pięć osób – do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg, zaś jedna w zakresie mostów, jedna osoba – do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)50; trzech pracowników 
z wykształceniem średnim (technika drogowego) posiadało uprawnienia do 
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (dwóch w zakresie dróg, jeden – mostów) oraz  
ok. 40-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w drogownictwie51; 

� z 15 pracowników ŚZDW zajmujących się na koniec 2018 r. ww. sprawami,  
12 miało wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa o specjalności związanej 
z drogownictwem lub pokrewnej52, a 10 z nich posiadało dodatkowo uprawnienia 
budowlane (po dwie osoby – do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej, mostowej oraz konstrukcyjno-budowlanej, 
jedna osoba – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-
drogowej bez ograniczeń, cztery osoby – do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg, a jedna w zakresie mostów, jedna osoba – do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)53; trzech pracowników  
z wykształceniem technika drogowego posiadało uprawnienia opisane w tiret 
pierwszym; 

� z 15 pracowników ŚZDW zajmujących się na koniec 2019 r. ww. sprawami,  
11 miało wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa o specjalności związanej 
z drogownictwem lub pokrewnej54, a dziewięć z nich posiadało dodatkowo 
uprawnienia budowlane (po dwie osoby – do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej, mostowej i konstrukcyjno-budowlanej, 
jedna osoba – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-

                                                      
46 Po trzech pracowników Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Mostów i Odwodnienia, kierownicy 
dwóch RDW oraz siedmiu OD, a także jeden drogomistrz z OD-6. 
47 W 2018 r.: po trzech pracowników Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Mostów, a także kierownicy 
dwóch RDW i siedmiu OD, natomiast w 2019 r. – czterech pracowników Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu, dwóch 
pracowników Wydziału Mostów, a także kierownicy dwóch RDW oraz siedmiu OD. 
48 Czterech pracowników Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu, dwóch pracowników Wydziału Mostów, a także 
kierownicy dwóch RDW oraz siedmiu OD. 
49 Tj. 11 osób – trzy z Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu oraz dwie z Wydziału Mostów i Odwodnienia (w tym ich 
naczelnicy), czterech kierowników OD (OD-3, OD-4, OD-5 i OD-7) i drogomistrz z OD-6, a także kierownik  
RDW-2 – ukończyło specjalności takie jak drogi, ulice i lotniska lub drogi, ulice i autostrady lub budowa dróg, 
jedna osoba (kierownik RDW-1) – specjalność budownictwo miejskie i przemysłowe, a jedna (pracownik 
Wydziału Mostów) – specjalność konstrukcje budowlane. 
50 Jeden pracownik (kierownik OD-4) posiadał dwa rodzaje uprawnień. 
51 Byli to wieloletni kierownicy OD-1, OD-2 i OD-3. 
52 Tj. dziewięć osób – trzy z Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu oraz jedna z Wydziału Mostów (w tym ich 
naczelnicy), czterech kierowników OD (OD-3, OD-4, OD-5 i OD-7), a także kierownik RDW-2 – ukończyło 
specjalności takie jak drogi, ulice i lotniska lub drogi, ulice i autostrady lub budowa dróg, jedna osoba (kierownik 
RDW-1) – specjalność budownictwo miejskie i przemysłowe, a dwie osoby (z Wydziału Mostów) – specjalność 
konstrukcje budowlane. 
53 Dwóch pracowników posiadało więcej niż jeden rodzaj uprawnień budowlanych (kierownik OD-4 dwa rodzaje, 
zaś zatrudniony w 2018 r. pracownik Wydziału Mostów – trzy rodzaje). 
54 Tj. osiem osób – trzy z Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu (w tym naczelnik), czterech kierowników OD (OD-3, 
OD-4, OD-5 i OD-7), a także kierownik RDW-2 – ukończyło specjalności takie jak drogi, ulice i lotniska lub drogi, 
ulice i autostrady lub budowa dróg, jedna osoba (kierownik RDW-1) – specjalność budownictwo miejskie 
i przemysłowe, a dwie osoby (z Wydziału Mostów) – specjalność konstrukcje budowlane. 
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drogowej bez ograniczeń, cztery osoby – do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg, a jedna osoba – do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej)55; trzech pracowników z wykształceniem technika 
drogowego posiadało uprawnienia opisane w tiret pierwszym; 

� z 16 pracowników ŚZDW zajmujących się na 30 czerwca 2020 r. ww. sprawami, 
12 miało wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa o specjalności związanej 
z drogownictwem lub pokrewnej56, a dziewięć z nich posiadało dodatkowo 
uprawnienia budowlane (po dwie osoby – do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej i konstrukcyjno-budowlanej, zaś trzy  
w specjalności mostowej, jedna osoba – do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń, trzy osoby – do 
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, a jedna osoba – do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)57; trzech pracowników 
z wykształceniem technika drogowego posiadało uprawnienia opisane w tiret 
pierwszym. 

Biorąc pod uwagę długość dróg wojewódzkich w stosunku do wielkości zatrudnienia, 
na jednego pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z zapewnieniem 
właściwego stanu dróg oraz bezpieczeństwem ich użytkowników przypadało na 
koniec lat 2016-2019 odpowiednio: 66,331 km, 66,288 km, 70,082 km i 72,669 km, 
a na 30 czerwca 2020 r. – 68,127 km. 

(akta kontroli str. 196, 349-492, 2125-2137) 

W badanym okresie UMWŚ w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością 
ŚZDW przeprowadził ogółem 27 kontroli (11 w 2016 r., sześć w 2017 r., trzy 
w 2018 r., cztery w 2019 r. oraz trzy w 2020 r.). Sześć z nich dotyczyło kwestii 
związanych z zapewnieniem właściwego stanu technicznego dróg wojewódzkich 
oraz bezpieczeństwa na tych drogach58. Były to: 
• w 2016 r.:  

1) kontrola sposobu przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego obiektu 
mostowego w ciągu DW728 w miejscowości Morzywół; 

2) kontrola poziomego oznakowania wybranych dróg wojewódzkich w linie 
krawędziowe; 

• w 2017 r.: 
3) kontrola zastosowania i funkcjonowania oznakowania na skrzyżowaniach 

dróg wojewódzkich z liniami kolejowymi; 
4) kontrola zgodności stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich 

z zatwierdzonymi projektami; 
• w 2019 r.: 

5) kontrola zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w 2019 r.; 

                                                      
55 Dwóch pracowników posiadało więcej niż jeden rodzaj uprawnień budowlanych (kierownik OD-4 dwa rodzaje, 
zaś zatrudniony w 2018 r. pracownik Wydziału Mostów – trzy rodzaje). 
56 Tj. osiem osób – trzy z Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu (w tym naczelnik), trzech kierowników OD (OD-4,  
OD-5 i OD-7), a także obydwaj kierownicy RDW – ukończyło specjalności takie jak drogi, ulice i lotniska lub 
drogi, ulice i autostrady lub drogi i mosty, dwie osoby (z Wydziału Mostów) – specjalność konstrukcje 
budowlane, a dwie kolejne (pracownik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu oraz kierownik OD-3) – specjalność 
technologia i organizacja budownictwa. 
57 Dwóch pracowników posiadało więcej niż jeden rodzaj uprawnień budowlanych (kierownik OD-4 dwa rodzaje, 
zaś naczelnik Wydziału Mostów – trzy rodzaje). 
58 W książce kontroli (w pozycjach l.p. 41 i 61) wpisane są jeszcze dwie inne kontrole UMWŚ dotyczące kwestii 
związanych z przedmiotem niniejszej kontroli NIK, tj. w pozycji l.p. 41 – pod datą 21 grudnia 2018 r. kontrola 
zastosowania i funkcjonowania urządzeń BRD, zaś w pozycji l.p. 61 – pod datą 11 września 2020 r. kontrola 
wdrażania przez ŚZDW zatwierdzonych protokołów z objazdów kompleksowych dróg wojewódzkich Komisji ds. 
Inżynierii Ruchu Drogowego za okres 2018-2019. Pierwsza z tych kontroli nie została zrealizowana, druga 
(wszczęta trzy dni przed niniejszą kontrolą NIK) została zawieszona do czasu zakończenia tej kontroli. 
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6) kontrola zastosowania i funkcjonowania urządzeń BRD na wybranych 
odcinkach objętych tymczasową organizacją ruchu wprowadzoną w związku 
z realizacją zadań drogowych na drogach wojewódzkich. 

Podczas dwóch kontroli przeprowadzonych w 2017 r. nie stwierdzono uchybień  
ani nieprawidłowości. W protokołach sformułowane zostały zalecenia dotyczące 
bieżącego sprawdzania stanu oznakowania poziomego, kontrolowania widoczności 
oraz odblaskowości oznakowania, a także usuwania zieleni w okolicach znaków.  
Z przeprowadzonej w toku niniejszej kontroli analizy wpisów w dziennikach 
czynności przy objazdach dróg i obiektów mostowych/ dziennikach objazdu dróg 
prowadzonych m.in. dla dróg DW723, DW728 i DW973 wynika, że czynności te były 
realizowane. 
Podczas pierwszej z kontroli przeprowadzonych w 2016 r. ustalono, że stan 
objętego nią mostu w Morzywole jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany 
zgodnie z przepisami, jednak ze względu na stwierdzony brak szczegółowych 
regulacji w zarządzeniu nr 20/2014 Dyrektora ŚZDW z dnia 26 maja 2016 r., 
dotyczącym przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg, 
zalecono jego doprecyzowanie m.in. o kwestie takie jak: szczegółowe dane obiektu  
i jego poszczególnych elementów ze stosowną punktacją, obowiązek dołączenia do 
protokołu z przeglądu dokumentacji fotograficznej obiektu inżynierskiego, sposób 
ustalania harmonogramu przeglądów obiektów inżynierskich, wskazanie osób 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie przeglądów oraz osób upoważnionych do 
zatwierdzania protokołów z przeglądów. Większość zaleceń została zrealizowana, 
wprowadzającym Instrukcję przeprowadzania przeglądów obiektów inżynieryjnych  
w ŚZDW, zarządzeniem nr 31/2016 Dyrektora ŚZDW 22 grudnia 2016 r. Dokument 
nie określa sposobu ustalania harmonogramu przeglądów obiektów inżynierskich. 
Podczas drugiej z ww. przeprowadzonych w 2016 r. kontroli, którą objęto siedem 
dróg wojewódzkich – sprawdzając m.in. realizację zawartego w wystąpieniu 
pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego z 26 września 2013 r. zalecenia, by na 
tych odcinkach dróg gdzie w projektach organizacji ruchu nie przewidziano linii 
krawędziowych, zaplanować systematyczne uzupełnianie tego oznakowania – 
stwierdzono, że choć ŚZDW stosuje się do zalecenia, to nadal część dróg nie 
posiada takiego oznakowania. Sformułowane po kontroli UMWŚ zalecenie dotyczyło 
bieżącego uzupełniania brakującego oznakowania krawędziowego. Kontrolującej nie 
przedłożono dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotowego zalecenia. 
Podczas przeprowadzonej w 2019 r. kontroli dotyczącej zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich, którą objęto 16 odcinków dróg, stwierdzone zostały niedopuszczalne 
odstępstwa od standardów (w zakresie jezdni – na drogach 750 i 786, w zakresie 
zatok autobusowych – na drogach 750, 786 i 755), a także odnoszące się do 
dokumentacji nieprawidłowości, w związku z którymi zalecono: zrewidowanie 
Standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez ŚZDW 
w zakresie dopuszczalnych odstępstw, wyodrębnienie w standardach wszystkich 
elementów drogi (w tym chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych) 
wraz ze standardem ich utrzymania i dopuszczalnymi odstępstwami od standardu, 
oraz czasokresami ich usunięcia, uwzględnienie dla każdego standardu wszystkich 
rodzajów utrudnień, uzupełnienie operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 
o odcinki chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych będących 
w zarządzie ŚZDW oraz odcinki będące w utrzymaniu właścicieli nieruchomości 
przyległych. Zalecenia zrealizowano w Standardach zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich zarządzanych przez ŚZDW od sezonu zimowego 2020/2021, 
wprowadzonych zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora ŚZDW i Operacie zimowego 
utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021. 
Podczas przeprowadzonej w 2019 r. kontroli zastosowania oraz funkcjonowania 
urządzeń BRD na wybranych odcinkach objętych tymczasową organizacją ruchu 
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wprowadzoną w związku z realizacją zadań drogowych na drogach wojewódzkich, 
którą objęto odcinki sześciu dróg (748, 728, 751, 752, 756, 750), stwierdzono szereg 
nieprawidłowości w oznakowaniu obszaru robót na trzech z nich (748, 728 i 751). 
Polegały one m.in. na: niewłaściwej wysokości i/lub odległości ustawienia znaków, 
nieprawidłowym układzie i/lub mocowaniu znaków, braku znaków lub nadmiernej ich 
liczbie, niewłaściwym ich rozmiarze lub niespełnianiu minimalnych parametrów 
odblaskowości. W odniesieniu do DW748 odnotowano w szczególności, że pomimo 
braku występowania sygnalizacji świetlnej w związku z prowadzeniem robót w porze 
dziennej, znaki ostrzegawcze o sygnalizacji nie zostały zdjęte albo zakryte, 
wprowadzając użytkowników drogi w błąd, zaś pomimo rozkopanych poboczy nie 
zastosowano znaków dotyczących zakazu ruchu pieszych; w odniesieniu do DW728 
– znaki zakazu B-33 i B25 zamocowano na słupach energetycznych w sposób 
stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych, na wlotach 
dróg podporządkowanych tablice uprzedzające typu F-6 ustawiono w sposób 
wskazujący niewłaściwy (odwrotny względem rzeczywistego) układ pierwszeństwa 
na skrzyżowaniu, niewystarczająco oznakowano miejsca wykopów otwartych, zaś 
oznakowanie poszczególnych odcinków powoduje nakładanie się na siebie znaków 
zakazu i odwołujących wszelkie zakazy, wprowadzając kierujących pojazdami 
w błąd; w odniesieniu do DW751 – że umieszczenie tablicy dotyczącej trasy objazdu 
spowodowało wprowadzenie realnego zagrożenia dla użytkowników drogi poprzez 
zasłonięcie znaku D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu), zaś teren robót 
posiadał wiele miejsc, które stwarzały realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób 
postronnych. Sformułowane po kontroli zalecenia – dotyczące: zintensyfikowania 
przez ŚZDW kontroli wykonawców robót prowadzonych w ramach realizowanych 
inwestycji drogowych, przeprowadzania przez osoby nadzorujące prowadzenie prac 
drogowych kontroli w oparciu o zatwierdzone projekty tymczasowej organizacji 
ruchu, dokonywania w toku tych kontroli wpisów do dziennika budowy wszelkich 
nieprawidłowości związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy 
oraz zwracania szczególnej uwagi na stan oznakowania tego terenu w godzinach 
popołudniowych, w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
dla innych użytkowników dróg – zostały przyjęte do realizacji. 

(akta kontroli str. 143-158, 1067-1068, 2174-2285) 

Zagadnienia związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego dróg nie 
były przedmiotem audytu wewnętrznego. 

(akta kontroli str. 1112, 1123) 

Zarządzeniem nr 20/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. Dyrektor ŚZDW wprowadził 
Procedury kontroli zarządczej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Zapisano 
w nich w szczególności, że: 
− system kontroli zarządczej w ŚZDW stanowi zbiór elementów i czynności 

kontrolnych obejmujących: samokontrolę – do której są zobowiązani wszyscy 
pracownicy, kontrolę funkcjonalną – wykonywaną przez osoby zatrudnione na 
stanowiskach kierowniczych oraz innych pracowników, których obowiązki  
w tym zakresie zostały określone w zakresach czynności, a także kontrolę 
instytucjonalną – przeprowadzaną przez stanowisko ds. audytu (na podstawie 
rocznego planu zatwierdzonego przez Dyrektora ŚZDW), przez zespoły 
kontrolne powołane na podstawie zarządzeń Dyrektora, a także przez komórki 
organizacyjne w zakresie właściwości kompetencyjnej, w ramach działań 
poszczególnych wydziałów/stanowisk pracy (§ 3-6); 

− Dyrektor ŚZDW dokonuje identyfikacji ryzyka – w odniesieniu do realizowanych 
celów i zadań oraz analizy ryzyka – zawierającej głównie ocenę istotności 
ryzyka, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia danych ryzyk, możliwości 
ich skutków, a także określenie sposobów zarządzania ryzykiem (§ 9); 
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− mechanizmy kontroli obejmują: dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 
nadzór (prowadzony w ramach hierarchii służbowej, mający za zadanie uzyskać 
rozsądny stopień pewności, że jednostki osiągają swoje cele i realizują nałożone 
na nie zadania), ciągłość działalności, ochronę zasobów, a także mechanizmy 
kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz systemów 
informatycznych (§ 10); 

− monitorowanie i ocena mają za zadanie zapewnić funkcjonowanie kontroli 
zarządczej poprzez: monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów 
systemu kontroli zarządczej przez Dyrektora ŚZDW, samoocenę skuteczności 
systemu przez osoby uprawnione, audyt wewnętrzny – stanowiący wsparcie dla 
Dyrektora ŚZDW w realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, uzyskanie 
przez Dyrektora – na podstawie monitorowania, samooceny i przeprowadzonych 
audytów oraz kontroli – zapewnienia o stanie kontroli zarządczej (§ 12). 

W zarządzeniu nr 4/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie systemu kontroli 
zarządczej, Dyrektor ŚZDW przewidział m.in. permanentne przeprowadzenie 
kontroli zarządczej przez wszystkich pracowników zatrudnionych na kierowniczych 
stanowiskach w obrębie kierowanych przez nich komórek organizacyjnych, 
zobowiązał pracowników ŚZDW do bezwzględnego i skrupulatnego stosowania się 
do obowiązujących w jednostce uregulowań organizacyjno-prawnych, a także 
wprowadził kontrolę zarządczą do zakresu problematyki audytora wewnętrznego. 

(akta kontroli str. 2159-2165, 2172-2173) 

Podczas przeprowadzonej w październiku 2018 r. przez UMWŚ kontroli, dotyczącej 
wprowadzenia i stosowania w ŚZDW procedur dających zapewnienie kierownika 
jednostki funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 
stwierdzono m.in., że w zarządzeniu nr 20/2010 Dyrektora ŚZDW bardzo ogólnie 
określono jeden z pięciu obszarów standardów kontroli zarządczej, jakim jest 
wyznaczanie celów i zarządzanie ryzykiem. Wskazano, że brak w tej regulacji 
szczegółowej procedury opisującej proces identyfikacji i oceny ryzyka w ŚZDW oraz 
wyznaczenia przez Dyrektora poziomu akceptowalnego ryzyka. Ponadto wytknięto, 
że powierzenie audytorowi zadań związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz 
funkcjonowaniem kontroli zarządczej w ŚZDW może się wiązać z ograniczeniem 
obiektywizmu. Sformułowane wnioski pokontrolne dotyczyły wprowadzenia spójnego 
systemu zarządzania ryzykiem, odpowiedniego dokumentowania wszelkich działań 
podejmowanych w ramach stworzonego systemu zarządzania ryzykiem, a także 
powierzenia zadań z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności 
koordynacji procesów zarządzania ryzykiem jednemu pracownikowi, innemu niż 
audytor wewnętrzny. 
Według deklaracji Dyrektora ŚZDW w okresie od 20 listopada 2018 r. do 3 maja 
2020 r. kontrolą zarządczą zajmował się osobiście, natomiast z dniem 4 maja 
2020 r. zadania w tym zakresie zostały powierzone Dyrektorowi ds. Administracji 
i Zarządzania Pasem Drogowym, Monice Słoniewskiej. 

(akta kontroli str. 2309-2321) 

Ustanowiony w ŚZDW system kontroli zarządczej nie obejmował procesów 
związanych ze stanem technicznym dróg. Nie określono w nim celów, zadań ani 
mierników związanych z tym obszarem działalności Zarządu, jak również nie 
wskazano ryzyk z tego zakresu. 

(akta kontroli str. 2169-2171, 2322-2339) 

W latach 2016-2020 (do 10 grudnia) do ŚZDW wpłynęły łącznie 43 pisma związane 
z nieodpowiednim stanem technicznym bądź utrzymaniem dróg wojewódzkich 
(40 interpelacji i trzy skargi), z tego: dziewięć w 2016 r., 12 w 2017 r., 10 w 2018 r., 
siedem w 2019 r. i pięć w 2020 r. Dotyczyły one przede wszystkim koniecznej 
(w ocenie wnioskujących) przebudowy lub remontu drogi, ale również napraw 
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nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodników, regulacji studzienek kanalizacyjnych, 
usunięcia zieleni przydrożnej. Na wszystkie pisma ŚZDW udzielił odpowiedzi, 
w jednym przypadku interpelację uznał za niezasadną59. W sytuacji nieobjęcia prac 
na danej drodze planem finansowym informowano wnioskującego, że z uwagi na 
niezabezpieczenie środków na kompleksowy remont wykonywane będą jedynie 
remonty cząstkowe polegające na usuwaniu ubytków w nawierzchni. 

(akta kontroli str. 2286-2308) 

3.7. W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) ŚZDW zrealizował zadania związane 
z budową, przebudową (rozbudową) lub remontem dróg wojewódzkich (dalej: 
zadania drogowe) na łączną kwotę 902 665,6 tys. zł, przy udziale własnym 
w wysokości 319 939,3 tys. zł (35,4%). Udział środków zewnętrznych, w ogólnej 
kwocie wydatkowanej na zadania drogowe wynosił 582 726,3 tys. zł (64,6%), z tego: 
− 532 403,8 tys. zł zostały pozyskane ze środków europejskich (335 750,3 tys. zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 i 196 653,5 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020); 
− 38 592,6 tys. zł pochodziło z budżetu państwa (w tym 6517,7 tys. zł stanowiły 
środki z rezerwy subwencji ogólnej, a 32 074,9 tys. zł pozostałe środki budżetowe); 
− 11 729,9 tys. zł stanowiły dotacje gmin. 
W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą źródła finansowania zadań 
drogowych przedstawiały się następująco: 
• w 2016 r. wydatkowano ogółem 56 682,6 tys. zł, z tego: wkład własny  

39 710,2 tys. zł (70,1%), środki UE – 12 956,2 tys. zł (22,9%), inne źródła – 
4016,1 tys. zł (7,1%); 

• w 2017 r. wydatkowano ogółem 145 004,9 tys. zł, z tego: wkład własny  
44 924,2 tys. zł (31,0%), środki UE – 88 818,5 tys. zł (61,3%), inne źródła – 
11 262,1 tys. zł (7,8%); 

• w 2018 r. wydatkowano ogółem 326 231,8 tys. zł, z tego: wkład własny 
104 609,2 tys. zł (32,1%), środki UE – 206 157,4 tys. zł (63,2%), inne źródła – 
15 465,2 tys. zł (4,7%); 

• w 2019 r. wydatkowano ogółem 295 263,2 tys. zł, z tego: wkład własny  
94 425,2 tys. zł (32,0%), środki UE – 185 810,6 tys. zł (62,9%), inne źródła – 
15 027,4 tys. zł (5,1%); 

• do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano ogółem 79 483,1 tys. zł, z tego: wkład 
własny 36 270,4 tys. zł (45,6%), środki UE – 38 661,0 tys. zł (48,6%), inne źródła 
– 4551,7 tys. zł (5,7%). 

(akta kontroli str. 1950-1952) 

W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) ŚZDW złożył 22 wnioski o dofinansowanie 
zadań drogowych o łącznej wartości 948 766,5 tys. zł, środkami w wysokości 
752 385,0 tys. zł (79,3%), przy wkładzie własnym wynoszącym 196 381,5 tys. zł 
(20,7%). Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, przy czym 
ostatecznie wartość objętych nimi zadań wzrosła do 969 465,0 tys. zł  
(tj. o 20 698,5 tys. zł), wysokość dofinansowania zmniejszyła się o 421,8 tys. zł – do 
kwoty 751 963,2 tys. zł (stanowiącej 77,6%), zaś wysokość wkładu własnego 
wzrosła o 21 120,3 tys. zł – do kwoty 217 501,8 tys. zł (stanowiącej 22,4%). 

W poszczególnych latach objętych kontrolą skuteczność uzyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację zadań drogowych przedstawiała się następująco: 
− na 31 grudnia 2016 r. zakwalifikowano do dofinansowania wszystkie  

sześć złożonych wniosków o dofinansowanie zadań o łącznej wartości  
374 623,5 tys. zł, kwotą 276 909,6 tys. zł (73,9%), przy wkładzie własnym 

                                                      
59 Dotyczyła ona konieczności przebudowania skrzyżowania DW767 z drogą powiatową nr 0063T. 
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wynoszącym 97 713,9 tys. zł (26,1%); ostatecznie wartość objętych nimi zadań 
wzrosła do 377 567,7 tys. zł, wysokość dofinansowania zmniejszyła się do kwoty  
276 870,0 tys. zł (stanowiącej 73,3%), zaś wysokość wkładu własnego wzrosła 
do kwoty 100 697,7 tys. zł (stanowiącej 26,7%); 

− na 31 grudnia 2017 r. zakwalifikowano do dofinansowania wszystkie  
10 złożonych wniosków o dofinansowanie zadań o łącznej wartości  
458 218,5 tys. zł, kwotą 393 841,2 tys. zł (86%) przy wkładzie własnym 
wynoszącym 64 377,3 tys. zł (14%); ostatecznie wartość objętych nimi zadań 
wzrosła do 467 337,7 tys. zł, wysokość dofinansowania zmniejszyła się do kwoty 
393 651,1 tys. zł (stanowiącej 84,2%), zaś wysokość wkładu własnego wzrosła 
do kwoty 73 686,6 tys. zł (stanowiącej 15,8%); 

− na 31 grudnia 2018 r. zakwalifikowano do dofinansowania wszystkie trzy wnioski 
o dofinansowanie zadań o łącznej wartości 100 473,6 tys. zł kwotą  
73 760,1 tys. zł (73,4%) przy wkładzie własnym wynoszącym 26 713,5 tys. zł 
(26,6%); ostatecznie wartość objętych nimi zadań wzrosła do 102 704,1 tys. zł, 
wysokość dofinansowania – do kwoty 73 990,3 tys. zł (stanowiącej 72%), zaś 
wysokość wkładu własnego wzrosła do kwoty 28 713,8 tys. zł (stanowiącej 28%); 

− na 31 grudnia 2019 r. zakwalifikowano do dofinansowania obydwa złożone 
wnioski o dofinansowanie zadań o łącznej wartości 5657,0 tys. zł, kwotą  
2977,1 tys. zł (52,6%) przy wkładzie własnym wynoszącym 2679,9 tys. zł 
(47,4%); ostatecznie wartość objętych nimi zadań wzrosła do 10 030,3 tys. zł, 
wysokość dofinansowania zmniejszyła się do kwoty 2967,0 tys. zł (stanowiącej 
29,6%), zaś wysokość wkładu własnego wzrosła do kwoty 7063,3 tys. zł 
(stanowiącej 70,4%); 

− na 30 czerwca 2020 r. zakwalifikowano do dofinansowania jedyny złożony 
wniosek o dofinansowanie zadania o wartości 9794,0 tys. zł, kwotą 4897,0 tys. zł 
(50%) przy wkładzie własnym o tej samej wysokości; ostatecznie wartość 
objętego nim zadania wzrosła do 11 825,2 tys. zł, wysokość dofinansowania 
zmniejszyła się do kwoty 4484,7 tys. zł (stanowiącej 37,9%), zaś wysokość 
wkładu własnego wzrosła do kwoty 7340,4 tys. zł (stanowiącej 62,1%). 

(akta kontroli str. 1955) 

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej wyjaśnił, że środki finansowe 
uzyskane w latach objętych kontrolą nie były adekwatne do potrzeb, gdyż  
różnica między kwotami ujętymi w projektach planów finansowych ŚZDW na lata  
2016-2020 a wysokością środków wynikających z uchwał budżetowych wynosiła:  
56 113,7 tys. zł w 2016 r., 45 998,1 tys. zł w 2017 r., 24 252,6 tys. zł w 2018 r., 
30 065,1 tys. zł w 2019 r. i 90 462,3 tys. zł w 2020 r. 

(akta kontroli str. 2153, 2155-2156) 

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

W okresie objętym kontrolą ŚZDW podejmował działania służące uzyskaniu 
środków zewnętrznych na realizację drogowych zadań inwestycyjnych oraz 
remontowych, m.in. w celu zapewnienia ich właściwego stanu technicznego. 
Realizowano zalecenia wynikające z okresowych kontroli stanu technicznego 
objętych szczegółową analizą odcinków dróg. Poddana oględzinom droga nie 
zagrażała bezpieczeństwu jej użytkowników. Analiza dokumentacji jednej  
z inwestycji drogowych wykazała, że zapewniono zgodność wykonanych robót  
i stosowanych materiałów budowlanych ze SST wykonania oraz odbioru robót 
budowlanych. ŚZDW zatrudniał wykształconą kadrę zajmującą się zarządzaniem 
drogami wojewódzkimi. Za przejaw dobrej praktyki należy uznać stosowanie  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w ŚZDW, opracowywanych przez ministra właściwego do spraw transportu, wzorów 
i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Rzetelne prowadzenie książek dróg. 1.

 Ustalenie numerów ewidencyjnych 62 przepustom zlokalizowanym w ciągu dróg 2.
wojewódzkich. 

 Sporządzanie rzetelnych rocznych informacji o sieci dróg wojewódzkich. 3.

 Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz planu finansowania 4.
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 

Uwagi 



 

30 

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 Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Kielce, 21 grudnia 2020 r. 
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