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I. Dane identyfikacyjne 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie1 

ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin 

 

Krzysztof Miler2, Dyrektor, od 16.04.2019 r. do obecnie. W okresie od 01.01.2017 r. 
do 15.04.2019 r. Dyrektorem  był Radosław Tumielewicz. 

(akta kontroli str. 3) 

1. Odtwarzanie uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych 
miejskiej infrastruktury drogowej. 

2. Dochodzenie od sprawców zdarzeń drogowych należności w związku 
z uszkodzeniami lub zniszczeniami miejskiej infrastruktury drogowej. 

 

Lata 2017-2020. Kontrolą mogły być objęte dokumenty wytworzone wcześniej bądź 
później, niezbędne do realizacji celu kontroli. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

1. Marta Górska-Jaś, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/11/2021 z 14.01.2021 r. 

2. Mirela Zając, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/9/2021 
z 13.01.2021 r.  

 (akta kontroli str. 47-49) 

 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
ZDiTM był organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań w zakresie 
pozyskiwania informacji o sprawcach zniszczeń miejskiej infrastruktury drogowej 
oraz dochodzenia z tego tytułu należności od sprawców zdarzeń drogowych. 
Wdrożone przez ZDiTM procedury i tryb postępowania umożliwiły dochodzenie 
od zidentyfikowanych sprawców należności za uszkodzone lub zniszczone obiekty 
infrastruktury drogowej.  

ZDiTM pozyskiwał dane w celu ustalenia sprawcy zdarzenia drogowego. Nie były 
one jednak w pełni rzetelne. W dwóch przypadkach (5% zbadanych spraw) ZDiTM 
nie podjął w tym kierunku jakichkolwiek działań. Ze względu na brak 
zidentyfikowania sprawcy zdarzenia drogowego (10,5% zbadanych spraw) koszty 
usunięcia uszkodzeń lub zniszczeń miejskiej infrastruktury drogowej sfinansowano 
ze środków publicznych. W przypadku ustalenia sprawców zdarzeń drogowych 
ZDiTM podejmował skuteczne działania w celu odzyskania należności 
za uszkodzone lub zniszczone elementy infrastruktury drogowej. Nie stwierdzono 

                                                      
1 Dalej: ZDiTM lub Zarząd Dróg. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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przypadków rozbieżności pomiędzy kwotą wypłaconą z polisy sprawcy 
a rzeczywistą kwotą kosztów usunięcia szkody. 

ZDiTM dokonywał napraw wszystkich uszkodzonych lub zniszczonych obiektów 
miejskiej infrastruktury drogowej w wyniku zdarzeń drogowych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Odtwarzanie uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku 
zdarzeń drogowych miejskiej infrastruktury drogowej 

1.1. Odtwarzaniem uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych 
miejskiej infrastruktury drogowej w ZDiTM zajmowały się głównie działy:  

 Utrzymania Pasa Drogowego, do którego zgodnie z paragrafem 26 ust. 21 
Regulaminu Organizacyjnego ZDiTM6 należało m.in. organizowanie, 
nadzorowanie i kontrolowanie remontów i robót mających na celu utrzymanie 
w należytym stanie technicznym elementów drogi, w szczególności nawierzchni 
jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, mury oporowe, 
przepusty, schody, ekrany akustyczne, kładki dla pieszych, skarpy, przejścia 
podziemne), a także urządzeń zabezpieczających ruch i innych związanych 
z drogami, 

 Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej7, do którego 
zgodnie z paragrafem 26 ust. 18 Regulaminu należało m.in. bieżące utrzymanie 
oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin. 

 (akta kontroli str. 12) 
Zadania zarządcy drogi wykonywały: Dział Ewidencji Dróg, Dział Utrzymania Pasa 
Drogowego, Dział Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, Dział Gospodarczego 
Zajęcia Pasa Drogowego, Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. 
Zadania w zakresie identyfikacji uszkodzeń lub zniszczeń obiektów miejskiej 
infrastruktury drogowej wykonywały: Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli 
Transportu Miejskiego, Dział Utrzymania Obiektów, Urządzeń Komunikacji Miejskiej 
i Zaopatrzenia, Dział Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym, Dział Utrzymania 
Pasa Drogowego, Dział Ewidencji Dróg. 
Odpowiedzialnymi za nadzór w ww. zakresie byli: Dyrektor, Zastępca Dyrektora 
ds. Transportu Miejskiego, Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej 
oraz kierownicy poszczególnych działów. 

(akta kontroli str. 5) 
Do załatwiania w imieniu zarządcy wszystkich zadań wynikających z ustawy z dnia 
21 marca 1985 o drogach publicznych8 upoważnieni byli Dyrektor, Zastępca 
Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej oraz Zastępca Dyrektora ds. Transportu 
Miejskiego. 

(akta kontroli str. 5, 43) 
1.2. W okresie objętym kontrolą w Zarządzie Dróg zatrudnionych było (w etatach) 
wg stanu na 1 stycznia odpowiednio (w nawiasach podano liczbę pracowników 

                                                      
5 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. 
6 Stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 74/2019 Dyrektora ZDiTM z 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiTM (zm. zarządzeniem nr 75/2019 Dyrektora ZDiTM 
z 11 grudnia 2019 r., zarządzeniem nr 79/2020 z 10 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 84/2020 z 23 grudnia 
2020 r.), dalej: Regulamin. 
7 Dalej: Dział Ewidencji Dróg. 
8 Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. 
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zajmujących się sprawami usuwania skutków zniszczeń miejskiej infrastruktury 
drogowej): w 2017 r. 256 pracowników (115), w 2018 r. - 262 (106), w 2019 r. – 
293 (106), w 2020 r. - 295 (101). 

 (akta kontroli str. 241) 
1.3. Identyfikacja uszkodzeń lub zniszczeń miejskiej infrastruktury drogowej, w tym 
będących skutkiem zdarzeń drogowych następowała na podstawie zgłoszeń 
wykonawców, z którymi Zarząd Dróg miał zawarte umowy (w zakresie 
np. utrzymania sygnalizacji świetlnej, oznakowania), zgłoszeń mieszkańców 
(telefonicznie9 – numer  telefonu opublikowany został na stronie internetowej ZDiTM, 
w aplikacji Alert Miejski obsługiwanej przez ZDITM, osobiście w Centrali Ruchu 
ZDiTM), zgłoszeń pracowników poszczególnych działów10, a także informacji 
i raportów otrzymywanych ze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji 
w Szczecinie, Sztabu Kryzyskowego Urzędu Miasta Szczecina oraz Strefy Płatnego 
Parkowania. Informacje i zgłoszenia dotyczące zdarzeń drogowych przekazywane 
były do Działu Utrzymania Pasa Drogowego oraz Działu Ewidencji Dróg. 

(akta kontroli str. 3–4, 6, 10) 
Dyrektor wyjaśnił, że odtwarzanie uszkodzonych lub zniszczonych obiektów 
miejskiej infrastruktury drogowej realizowane było przez działy merytoryczne 
odpowiedzialne za jej poszczególne elementy. Po zidentyfikowaniu uszkodzenia 
lub zniszczenia infrastruktury, sprawa zostawała zadekretowana do właściwej 
merytorycznie komórki oraz do Stanowiska ds. Ubezpieczeń i Ochrony 
Środowiska11. Każda z komórek organizacyjnych załatwia sprawę zgodnie 
ze swoimi kompetencjami, określonymi w Regulaminie. 

(akta kontroli str. 4) 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Główna Księgowa Gabriela 
Krefta – Marczak12 wyjaśniła, że w godzinach 7.30.-15.30 pracownicy Działu 
Ewidencji Dróg w ramach swoich obowiązków dokonują objazdów oraz lustracji ulic 
pod kątem stanu technicznego oznakowania ulic jak i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Przyjmują także zgłoszenia z zewnątrz (Policja, Staż Miejska, 
e-maile, mieszkańcy, itp.). Poza ww.  godzinami czynności te  realizowane są przez 
patrole nadzoru ruchu, a zgłoszenia nieprawidłowości przyjmowane są przez 
operatorów centrali ruchu. Przyjęte zgłoszenia następnie przekazywane są na 24 h 
telefon dyżurny Wykonawcy realizującego umowę na bieżące utrzymanie 
oznakowania na terenie miasta Szczecina.  

(akta kontroli str. 40) 
Pracownik Zarządu Dróg E.G.13 (stanowisko ds. Ubezpieczeń) wyjaśniła, że ZDiTM 
korzystał z danych o sprawcach przekazywanych przez Policję (Powiadomienia 
Policyjne) oraz przekazywanych przez Sądy (Wyroki Sądów). Policja przekazuje 
dane do ZDiTM jeżeli uzna, że w kolizji doszło do uszkodzenia infrastruktury 
drogowej. W przypadku wystąpienia podejrzenia, że w wyniku kolizji uszkodzono 
nasze mienie, ZDiTM występuje z pisemnym wnioskiem do Policji o udostępnienie 
danych dotyczących sprawców i ich ubezpieczycieli.  

(akta kontroli str. 8) 
1.4. Dział Utrzymania Pasa Drogowego wskazał, że w okresie objętym kontrolą 
zidentyfikował 516 zdarzeń drogowych, w wyniku których uszkodzeniu 
lub zniszczeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury drogowej, z czego 

                                                      
9  W 2017 r. przyjęto 1970 zgłoszenia dotyczące infrastruktury, w 2018 r.–1518, w 2019 r.–1150, w 2020 r.–785. 
10 Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego, Utrzymania Obiektów, Urządzeń Komunikacji 
Miejskiej i Zaopatrzenia, Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym, Utrzymania Pasa Drogowego, Ewidencji 
Dróg. . 
11 Dalej: Stanowisko ds. Ubezpieczeń. 
12 Dalej: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. 
13 Upoważniona do składania wyjaśnień w toku kontroli NIK. 
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395 z ustalonym sprawcą zdarzenia i 121 z nieustalonym sprawcą. Dział Ewidencji 
Dróg nie prowadził rejestru, na podstawie którego mógłby wskazać odpowiednie 
liczby zidentyfikowanych zdarzeń drogowych. 

(akta kontroli str. 242-243) 
W kwestii stopnia identyfikowania przypadków uszkodzeń lub zniszczeń obiektów 
miejskiej infrastruktury drogowej będących skutkiem zdarzeń drogowych Dyrektor 
wyjaśnił, że wszystkie uszkodzenia infrastruktury drogowej zgłoszone do Działu 
Utrzymania Pasa Drogowego lub zidentyfikowane w trakcie prowadzonych kontroli 
stanu technicznego pasa drogowego przez pracowników merytorycznych działu 
zostają likwidowane w ramach umów wykonawczych bieżącego utrzymania. Dział 
Ewidencji Dróg naprawia 100% wykrytych, zgłoszonych i odnotowanych uszkodzeń. 

(akta kontroli str. 10) 
1.5. Zarząd nie zawierał żadnych porozumień z innymi podmiotami w zakresie 
przekazywania danych o zdarzeniach drogowych, w wyniku których uszkodzeniu 
lub zniszczeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury drogowej. 

(akta kontroli str. 11) 
1.6. Gmina Miasto Szczecin ubezpieczyła ZDiTM w polisie ubezpieczeniowej mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym uderzenia pojazdu. Ubezpieczeniem 
objęte zostały m.in.: sygnalizacja uliczna i oświetlenie uliczne, obiekty inżynierskie, 
mosty, wiadukty, kładki (szerzej kwestia polis ubezpieczeniowych opisana została 
w pkt 2.9. niniejszego Wystąpienia pokontrolnego). 

(akta kontroli str. 8) 
1.7. Na podstawie próby 36 zdarzeń drogowych, w wyniku których doszło 
do uszkodzenia lub zniszczenia obiektów miejskiej infrastruktury drogowej14 
ustalono, że średni czas naprawy uszkodzeń lub zniszczeń w latach 2017-2020 
wynosił 15 dni. 

(akta kontroli str. 17) 
1.8. ZDiTM w okresie objętym kontrolą nie prowadził ewidencji zdarzeń drogowych, 
w wyniku których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury 
drogowej. Dyrektor Zarządu nie wyjaśnił przyczyn braku jej prowadzenia, 
ograniczając się do wskazania rejestracji zgłoszeń (opisanych w pkt 1.3) w Centrali 
Ruchu ZDiTM oraz w aplikacji Alert Miejski. 

(akta kontroli str. 45) 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych wyjaśniła, że Dział Utrzymania 
Pasa Drogowego nie prowadzi ewidencji zdarzeń, gdyż nie jest bezpośrednio 
wzywany do nich. Dział ten usuwa ich skutki lub przyczyny. (…). Dział Ewidencji 
Dróg nie prowadzi ewidencji zestawienia uszkodzeń lub zniszczeń obiektów 
infrastruktury drogowej, ponieważ żaden obowiązujący akt prawny nie nakłada 
takiego obowiązku na Zarządzającego Drogą. Zadaniem Zarządcy Drogi jest 
utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym. W ZDiTM działa Alert Miejski 
(aplikacja obsługiwana przez ZDiTM) oraz Centrala Ruchu ZDiTM. 

(akta kontroli str. 41) 
1.11. Na podstawie próby 36 zdarzeń drogowych15 ustalono, że we wszystkich 
przypadkach, w których doszło do uszkodzenia lub zniszczenia obiektów miejskiej 
infrastruktury drogowej, Zarząd naprawił powstałe szkody. Działania ZDiTM 

                                                      
14 Dobór spraw celowy spośród zdarzeń drogowych z uszkodzeniami infrastruktury (m.in. słupy energetyczne 
i telefoniczne, maszty oświetleniowe, urządzenia drogowe, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
powstałymi w wyniku najechania na słup, znak lub barierę ochronną), które miały miejsce na obszarze Miasta 
Szczecina i zostały zaewidencjonowane w policyjnym Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK). W próbie 
36 przypadków znalazły się wszystkie dziewięć przypadki z zestawienia nr 4 za 2017 r., wszystkie dziewięć 
przypadki z zestawienia nr 4 za 2018 r., wszystkie 8 przypadki z zestawienia nr 4 za 2019 r., 10 wybrane 
przypadki z zestawienia nr 4 za 2020 r. 
15 Zob. przyp. 14. 
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zapewniły odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych obiektów miejskiej 
infrastruktury drogowej. 

(akta kontroli str. 17) 
1.12. Oględziny czterech miejsc16, w których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy 
obiekty miejskiej infrastruktury drogowej potwierdziły, że mienie zostało naprawione. 
Stan faktyczny zastany w toku oględzin był zgodny z dokumentacją powykonawczą 
naprawionego mienia oraz obowiązującym projektem organizacji ruchu. 

(akta kontroli str. 27-35) 
1.13. W kwestii informowania przez ZDiTM właścicieli/zarządzających obiektami 
miejskiej infrastruktury drogowej nienależących do ZDiTM o uszkodzeniach 
lub zniszczeniach tych obiektów, Dyrektor wyjaśnił, że do ZDiTM nie wpłynęły 
zawiadomienia o zniszczeniu infrastruktury nie będącej w jego utrzymaniu, a ZDiTM 
nie jest zobowiązany do kontroli oznakowania znajdującego się poza pasem 
drogowym i nie będącego w jego utrzymaniu. 

(akta kontroli str. 11) 
1.14. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie poinformował17, 
że podległe Komendantowi Miejskiemu Policji służby, w okresie 2017 – 2020 
udostępniły ZDiTM w Szczecinie dane dotyczące okoliczności zdarzeń drogowych, 
w których odnotowano uszkodzenia lub zniszczenia obiektów infrastruktury 
drogowej oraz odpowiednie dane dotyczące sprawców tych zdarzeń, niezbędne 
do windykacji należności od sprawców. Dane te obejmowały imię, nazwisko, markę 
i numer rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie OC, stan trzeźwości, datę i godzinę 
zdarzenia, przyczynę zdarzenia. Wydział Ruchu Drogowego Komendy przekazał 
w 2017 r. 148 pism, w 2018 r. – 176, w 2019 r. – 273, w 2020 r. – 220. Lokalne 
jednostki Policji złożyły w 2017 r. 17 wniosków o ukaranie, w których uszkodzeniu 
lub zniszczeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury drogowej, w 2018 r. – 23, 
w 2019 r. – 23, w 2020 r. - 11. W roku 2017 podległe Komendantowi Miejskiemu 
Policji w Szczecinie służby udostępniły Zarządowi 31 razy dane dotyczące 
złożonych wniosków o ukaranie sprawców zdarzeń drogowych, w których 
uszkodzeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury drogowej lub wysłały 
zawiadomienia, że czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia 
wniosku o ukaranie, w 2018 r. – 38, w 2019 r. – 38, w 2020 r. – 31. 

(akta kontroli str. 23-24) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK, ZDiTM w Szczecinie rzetelnie realizował zadania dotyczące 
odtwarzania miejskiej infrastruktury drogowej uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku 
zdarzeń drogowych, dokonując naprawy wszystkich uszkodzonych lub zniszczonych 
obiektów tej infrastruktury.  
ZDiTM rzetelnie pozyskiwał informacje o uszkodzonych lub zniszczonych obiektach 
miejskiej infrastruktury drogowej, systematycznie współpracując w tym zakresie 
w szczególności z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, jak również uruchomiając 
kilka kanałów komunikacji, w tym dla osób trzecich, umożliwiających zgłoszenie 
usterek.  
 
 
 
 

                                                      
16 Wybór celowy: jedne z ostatnich zdarzeń w 2020 r. 
17 W odpowiedzi na pismo NIK skierowane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 f ustawy o NIK. 
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2. Dochodzenie od sprawców zdarzeń drogowych 
należności w związku z uszkodzeniami 
lub zniszczeniami miejskiej infrastruktury drogowej 

2.1. - 2.2. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania informacji o sprawcach 
zniszczeń miejskiej infrastruktury drogowej oraz dochodzenia należności z tego 
tytułu od sprawców zdarzeń drogowych należała do zadań wybranych komórek 
organizacyjnych ZDiTM, tj. do: 
a) Stanowiska ds. Ubezpieczeń i Ochrony Środkowiska, do którego zgodnie 

z § 26 ust. 6 Regulaminu należało m.in.:  

 kompletowanie dokumentów dotyczących szkód powstałych w mieniu 
ZDiTM oraz sporządzanie wniosków do firm ubezpieczeniowych o wypłatę 
odszkodowania; 

 nadzorowanie prawidłowości naliczania i wypłacania odszkodowań 
dochodzonych od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody; 

 prowadzenie postępowań regresowych oraz współpraca z Brokerem 
Ubezpieczeniowym Gminy Miasto Szczecin. 

b) Działu Utrzymania Obiektów, Urządzeń Komunikacji Miejskiej i Zaopatrzenia, 
do którego należała współpraca z Policją w zakresie szkód w infrastrukturze 
przystankowej, w tym składanie wniosków o ściganie i ukaranie sprawców oraz 
realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej 
i obiektów kubaturowych. 

c) Stanowiska Radcy Prawnego, do którego zgodnie z § 26 ust. 2 Regulaminu 
należało m.in.:  

 reprezentowanie ZDiTM w postępowaniach sądowych w granicach 
pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora;  

 przygotowywanie pism procesowych niezbędnych do prawidłowego 
prowadzenia spraw w postępowaniu sądowym; 

 opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego w związku 
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa; 

 nadzór nad wszczętym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym 
należności ZDiTM.  

Dyrektor ZDiTM bezpośrednio nadzorował pracę ww. komórek organizacyjnych.  
(akta kontroli str. 203-204) 

Dyrektor wyjaśnił: (…) Pracownik zatrudniony na Stanowisku ds. ubezpieczeń 
po otrzymaniu zawiadomienia z Komisariatu Policji lub Prokuratury kierował 
do  radcy prawnego wnioski o przystąpienie do postępowania karnego 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Radcy prawni realizując niniejszy wniosek 
w imieniu pokrzywdzonej Gminy – ZDiTM przystępują do postępowania, kierując 
do sądu oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 
i w przypadkach gdy wskazano radcy prawnemu wysokość szkody, wnoszono o jej 
naprawienie przez zasądzenie jej od sprawcy na rzecz poszkodowanej Gminy. 
Po zakończeniu postępowania karnego ustalającego winę lub zasadzającego 
odszkodowania oryginał wyroku radcy prawni kierują do pracownika zatrudnionego 
na Stanowisku ds. ubezpieczeń i ochrony środowiska celem wyegzekwowania 
odszkodowania z polisy winnego sprawcy szkody. (…)  

(akta kontroli str. 205-206) 
2.3. W latach 2017-2020 ZDiTM zatrudniał jednego pracownika (w wymiarze 
jednego etatu) realizującego zadania związane z windykacją należności z tytułu 
dochodzenia roszczeń wobec sprawców uszkodzeń lub zniszczeń miejskiej 
infrastruktury drogowej, w tym z ustaleniem sprawcy.               (akta kontroli str. 241) 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.4. Procedura i tryb postępowania w ZDiTM w przypadku dochodzenia 
od zidentyfikowanych sprawców należności za uszkodzone lub zniszczone obiekty 
miejskiej infrastruktury drogowej, objęte umowami ubezpieczenia mienia, opierała 
się na procedurach postępowania dotyczących likwidacji szkód stanowiących 
wytyczne do ww. umów. W przypadku szkód majątkowych w urządzeniach tej 
infrastruktury, zgłoszenie szkody następowało nie później niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia powzięcia przez ZDiTM informacji o szkodzie. Dokumentacja 
szkody zawierała protokół awarii i protokół odbioru prac, a w przypadku wykonania 
czynności dodatkowych (niewynikających z protokołu awarii), również protokół 
z dokonania tych czynności. Odszkodowanie za szkody w urządzeniach miejskiej 
infrastruktury drogowej ustalano i wypłacano w kwocie odpowiadającej wysokości 
szkody na podstawie składanych przez ZDiTM: kopii faktur VAT potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem, kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez 
wykonawców, z którymi ZDiTM zawarł umowy18, protokołu awarii oraz protokołu 
odbioru prac. 
Procedura postępowania przy likwidacji szkód przebiegała w zależności od ustalonej 
wysokości szkody. W przypadku szkód majątkowych o wartości do 10 000 zł, 
po naprawie uszkodzonego mienia ZDiTM wysyłał do ubezpieczyciela formularz 
samolikwidacji szkody19 wraz z niezbędnymi dokumentami20. W przypadku szkód 
majątkowych o wartości powyżej 10 000 zł ZDiTM w pierwszej kolejności wysyłał 
do ubezpieczyciela formularz zgłoszenia szkody21 i po otrzymaniu odszkodowania 
lub akceptacji kalkulacji naprawy przez ubezpieczyciela wykonawca w imieniu 
ZDiTM przystępował do naprawy uszkodzonego mienia. 

(akta kontroli str. 209-210, 217-227) 
Dyrektor wyjaśnił: Do Stanowiska ds. ubezpieczeń działy merytoryczne 
odpowiedzialne za utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej przekazują 
komplety dokumentów dotyczące szkód (protokoły uszkodzeń, kosztorysy naprawy, 
zdjęcia, protokoły odbioru, ksero faktur za naprawę uszkodzonych urządzeń). 
Pracownik Stanowiska ds. ubezpieczeń zgłasza szkody do firm ubezpieczeniowych. 
(…) Szkody w infrastrukturze objętej ubezpieczeniem mienia likwidowane są z polisy 
ubezpieczenia mienia (…). W przypadku infrastruktury drogowej, która nie jest 
objęta ubezpieczeniem mienia zgłaszamy szkody z OC sprawców. Informacje 
o sprawcach szkód i ich ubezpieczeniach są nam przekazywane przez Policję. 
W przypadku gdy kierujący nie posiada polisy OC sprawę zgłaszamy 
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku sprawców 
będących obcokrajowcami za pośrednictwem korespondenta towarzystwa sprawcy 
zagranicznego.  

(akta kontroli str. 208) 
2.5. W zakresie opracowania i wdrożenia procedur i trybów postępowania w ZDiTM  
dotyczących dochodzenia odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone w wyniku 
zdarzeń drogowych obiekty miejskiej infrastruktury drogowej, w przypadkach 
niezidentyfikowania sprawcy zdarzenia drogowego Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Finansowych wyjaśniła: w zdarzeniach drogowych, w których 
nie zidentyfikowano sprawcy zdarzenia nie mamy możliwości dochodzenia 
odszkodowań, ponieważ nieustalona została osoba, wobec której można składać 

                                                      
18 Tj. na konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania 
i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin. 
19 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury. 
20 Tj. kalkulacją naprawy uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w inny sposób mienia, dokumentację 
zdjęciową uszkodzeń, kopię faktury za odtworzenie mienia wraz z kosztorysem naprawy, dyspozycję wypłaty 
odszkodowania oraz potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 
zabronionego. 
21 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury. 



 

9 
 

wniosek o wyrównanie szkody. W takich przypadkach nie mamy procedur 
odszkodowania.  

(akta kontroli str. 229) 
2.6. ZDiTM wskazał, że w okresie objętym kontrolą Zarząd Dróg zidentyfikował 516 
zdarzeń drogowych, w wyniku których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy obiekty 
miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie oświetlenia ulicznego, sygnalizacji oraz 
obiektów mostowych i ekranów, z czego 395 (76,6%) z ustalonom sprawcą 
zdarzenia. 

(akta kontroli str. 243) 
W zakresie braku informacji w przedmiocie liczby ustalonych bądź nieustalonych 
sprawców zdarzeń drogowych, w wyniku których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy 
elementy miejskiej infrastruktury drogowej takie jak: znaki drogowe, konstrukcje 
wsporcze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Dyrektor wyjaśnił, 
że: (…) ww. uszkodzone mienie Zarządu Dróg jest naprawiane niezależnie 
od wykrycia sprawcy. W większości przypadków uszkodzenia oznakowania 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykrywane są w czasie objazdów kontrolnych 
pracowników Zarządu Dróg. Podczas prowadzonych objazdów zauważone 
uszkodzenia zgłaszane są do naprawy mimo, iż na miejscu zdarzenia nie ma już 
sprawcy. Pracownicy nie mają możliwości stwierdzenia, czy dane zdarzenie 
powstało na skutek kolizji, wypadku czy aktów wandalizmu. Zarządzający drogą 
odpowiadają za zachowanie ciągłości bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Potwierdzone przypadki wykrycia sprawców wpływają do Zarządu poprzez 
powiadomienia z Policji oraz kartę zdarzenia otrzymaną od kontrolerów 
ruchu  obecnych przy zdarzeniu. Powyższe powiadomienia wpływają z dużym 
opóźnieniem, niejednokrotnie po wykonanej już naprawie. Pozostałe posiadane 
zgłoszenia o uszkodzeniach (np. alerty, zgłoszenia telefoniczne od kierowców, 
mieszkańców itp.) stanowią jedynie informację o nieprawidłowościach, 
a nie zawierają informacji o sprawcy.   

(akta kontroli str. 242, 251) 
2.7. Roczne koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej infrastruktury 
drogowej wyniosły odpowiednio: w 2017 r. – 3 299 549,52 zł22, 2018 r. – 
2 873 440,81 zł23, 2019 r. – 1 919 622,66 zł24 oraz w 2020 r. – 1 769 052,46 zł25.  

 (akta kontroli str. 244-245) 
2.8. W okresie objętym kontrolą koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej 
miejskiej infrastruktury drogowej pokryto w przypadku: 240 spraw z ubezpieczenia 
sprawców na kwotę 484 837,04 zł; 442 spraw z polisy ubezpieczenia majątkowego 
na kwotę 1 618 691,91; dwóch spraw z Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego na kwotę 8 883,92 zł oraz dwóch spraw z innych źródeł26 na kwotę 
676,19 zł. W pozostałej kwocie 7 748 576,39 zł (8499 przypadków) zawierały się 
koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej infrastruktury drogowej, które 
pokryto z budżetu Miasta Szczecin, a także koszty dotyczące zleconych dostaw, 
montażu, demontażu, wymiany oraz mycia znaków drogowych, konstrukcji 
wsporczych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

                                                      
22 W tym kwota 2 602 754,87 zł, która obejmowała łączne koszty dostaw, montażu, demontażu, wymiany i mycia 
znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
23 W tym kwota 2 453 098,03 zł, która obejmowała łączne koszty dostaw, montażu, demontażu, wymiany i mycia 
znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
24 W tym kwota 1 270 180,00 zł, która obejmowała łączne koszty dostaw, montażu, demontażu, wymiany i mycia 
znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
25 W tym kwota 1 322 990,57 zł, która obejmowała łączne koszty dostaw, montażu, demontażu, wymiany i mycia 
znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
26 Tj. na podstawie wpłat własnych sprawców zdarzeń drogowych.   
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Koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej infrastruktury drogowej 
w 27%27 zostały pokryte ze źródeł będących efektem działań windykacyjnych. 

 (akta kontroli str. 244, 249) 
2.9. W całym okresie objętym kontrolą, Gmina Miasto Szczecin wykupiła pięć polis28 
obejmujących m.in. uszkodzenia lub zniszczenia miejskiej infrastruktury drogowej 
ZDiTM, tj.: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.; od 1 lipca 2017 r. 
do 30 czerwca 2018 r.; od 1 lipca 2018 r. do 30  czerwca 2019 r.; od 1 lipca 2019 r. 
do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z sumą 
ubezpieczenia odpowiednio na kwotę: 47 789 792,93 zł29, 528 070 250,59 zł30, 
528 070 250,59 zł31, 734 769 597,96 zł32 oraz 711 493 191,76 zł33. Łączny koszt 
polis w badanym okresie wyniósł 1 767 616,48 zł.  

(akta kontroli str. 212-216) 
W zakresie ubezpieczenia tylko wybranych elementów infrastruktury drogowej 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych wyjaśniła, że: w ewidencji 
środków trwałych ZDiTM nie są wydzielone znaki drogowe, bariery, słupki, 
ich wartość ujęta jest w wartości drogi (są elementem składowym pasa drogowego). 
Dlatego też ta infrastruktura nie została objęta odrębnym ubezpieczeniem mienia. 
Natomiast urządzenia sygnalizacji ulicznej, oświetlenia ulicznego, mosty wiadukty, 
kładki są odrębnym obiektem inwentarzowym, posiadającym określoną wartość 
i określoną lokalizację. 

(akta kontroli str. 240) 
2.10. W zakresie ilości spraw, w których występowano do sądu z pozwami 
o naprawienie szkody spowodowanej w miejskiej infrastrukturze drogowej Zastępca 
Dyrektora ds. Transportu Miejskiego wyjaśnił: w latach 2017-2020 żaden dział 
ZDiTM nie zwracał się do radców prawnych z wnioskiem o dochodzenie roszczenia 
dotyczącego uszkodzenia infrastruktury drogowej.  

 (akta kontroli str. 228) 
2.11. Badanie 38 zdarzeń drogowych34, w wyniku których uszkodzeniu 
lub zniszczeniu uległy elementy miejskiej infrastruktury drogowej wykazało, 
że w każdym przypadku wystąpienia szkody, jej wysokość została oszacowana 
na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawców, 
z którymi ZDiTM zawarł umowy na utrzymanie infrastruktury drogowej35.  

(akta kontroli str. 247-248) 
W przypadku 34 zdarzeń drogowych (z 38, tj. 89,52%) ZDiTM pozyskał informacje 
o ich sprawcach. W takich sytuacjach, po otrzymaniu informacji z Policji 
lub w wyniku własnych działań dotyczących ustalenia sprawcy zdarzenia 
drogowego, ZDiTM występował do ubezpieczyciela sprawcy lub ubezpieczyciela 
Gminy Miasto Szczecin z pismami zgłaszającym szkody (w tym o wypłaty 
odszkodowań). Co do dwóch spraw36 ZDiTM nie podjął jakichkolwiek działań w celu 

                                                      
27 Tj. 2 112 412,87 zł. 
28 Tj. nr 7CE46530004, nr 998-A681756, nr 998-A769372, nr 998-A862918 oraz nr 998-A904474. 
29 Obejmującą urządzenia drogownictwa (sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne). 
30 W tym kwotę 68 870 772,30 zł obejmującą urządzenia drogownictwa (sygnalizację świetlną i oświetlenie 
uliczne) oraz 459 199 478,29 zł obejmującą obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty i kładki.  
31 W tym kwotę 68 870 772,30 zł obejmującą urządzenia drogownictw (sygnalizację świetlną i oświetlenie 
uliczne) oraz 459 199 478,29 zł obejmującą obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty i kładki.  
32 W tym 101 962 334,49 zł obejmującą urządzenia drogownictw (sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne) 
oraz 632 807 263,47 zł obejmującą obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty i kładki. 
33 W tym 101 962 334,49 zł obejmującą urządzenia drogownictw (sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne) 
oraz 609 530 857,27 zł obejmującą obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty i kładki. 
34 W tym po dziewięć w 2017 r. i 2019 r. oraz po 10 w 2018 r. i 2020 r. 
35 Tj. na usługi konserwacji, bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, nawigacyjnych, 
urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie miasta Szczecina oraz na utrzymanie oznakowania 
pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecina. 
36 Tj. w przypadku uszkodzenia sygnalizacji ulicznej z 3 stycznia 2017 r. na kwotę 4 967,54 zł oraz z 13 stycznia 
2017 r. na kwotę 2 824,93 zł.  
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pozyskania danych o sprawcach zdarzeń drogowych. W pozostałych przypadkach: 
otrzymał zawiadomienie z Policji o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu 
z powodu nieustalenia sprawcy wykroczenia (jedna sprawa) oraz w odpowiedzi 
na zgłoszoną do ubezpieczyciela szkodę otrzymał decyzję odmawiającą wypłaty 
odszkodowania (jedna sprawa).      

(akta kontroli str. 230-235) 
2.12. Badanie 38 zdarzeń drogowych wykazało, że we wszystkich 34 zdarzeniach 
drogowych, w których ustalono sprawcę, ZDiTM podejmował działania w zakresie 
dochodzenia należności z tytułu poniesionych kosztów napraw uszkodzonych 
lub zniszczonych obiektów miejskiej infrastruktury drogowej. Ostatecznie działania 
te doprowadziły do zwrotu ww. kosztów od: ubezpieczyciela sprawcy (17 spraw), 
ubezpieczyciela mienia Miasta (13 spraw) oraz od Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego (jedna sprawa). Według stanu na 19 lutego 2021 r. w przypadku 
trzech zdarzeń drogowych37, działania ZDiTM w celu dochodzenia ustalonej 
należności nie zakończyły się. 

 (akta kontroli str. 230-235) 
W przypadku pozostałych czterech zdarzeń drogowych, w wyniku których 
uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury drogowej i których koszty napraw 
ostatecznie zostały pokryte ze środków publicznych Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Finansowych wyjaśniła, że: uszkodzenie infrastruktury drogowej 
na ul. Kablowej z 3 stycznia 2017 r. zostało zgłoszone do Ergo Hestii, gdzie 
ubezpieczenie OC wg notatki policyjnej posiadał sprawca szkody, po sprawdzeniu 
okazało się, że Policja w powiadomieniu przekazała błędne dane, Ergo Hestia nie 
zarejestrowała szkody i nie wypłaciła odszkodowania; uszkodzenie znaku 
drogowego na ul. Wilczej z 9 maja 2019 r. nie zostało zgłoszone do żadnego 
Ubezpieczyciela, przeprowadzone przez Policję czynności wyjaśniające 
nie doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia; uszkodzenie infrastruktury 
drogowej na ul. Ku Słońcu z 3 stycznia 2017 r. oraz na Placu Żołnierza z 13 stycznia 
2017 r. nie zostało zgłoszone z OC sprawcy ponieważ dział merytorycznie 
odpowiedzialny za  utrzymanie  infrastruktury  nie  posiadał  wiedzy  o sprawcy 
szkody (notatka z Policji, wyrok Sądu), nie przekazał sprawy do dalszego 
wewnętrznego procedowania.  

  (akta kontroli str. 238-239) 
W zakresie dochodzenia należności z tytułu poniesionych kosztów naprawy 
uszkodzonych lub zniszczonych obiektów miejskiej infrastruktury drogowej z polisy 
ubezpieczenia mienia Miasta, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 
wyjaśniła, że: Gmina Miasto Szczecin, wybrane elementy infrastruktury drogowej 
ubezpieczyła w ramach dobrowolnego ubezpieczenia mienia. Zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia mienia proces likwidacji szkody (wypłaty odszkodowania) następuje 
w ciągu 14 dni od zgłoszenia i przekazania dokumentacji szkody. Odszkodowanie 
wypłacane jest na podstawie kosztorysów sporządzanych przez firmy z którymi 
mamy podpisane umowy na utrzymanie infrastruktury drogowej. W przypadku 
likwidacji szkody z polisy OC sprawcy proces likwidacji szkody jest znacznie 
dłuższy. Wypłata odszkodowania następuje po zakończeniu przez Policję 
postępowania i wskazania sprawcy lub nakazowego wyroku Sądu. Przy zgłoszeniu 
szkody z OC sprawcy, firmy ubezpieczeniowe sporządzają własne kosztorysy 
szkody, które często różnią się od rzeczywiście poniesionych przez nasz kosztów, 
co wiąże się ze składaniem odwołań. Powyższe wydłuża proces likwidacji szkody. 
Dlatego też ZDiTM zgłasza szkody z ubezpieczenia mienia. Jednocześnie 
przekazujemy do ubezpieczyciela mienia notatki urzędowe Policji, nakazowe  wyroki 
Sądu. Na podstawie tych dokumentów oraz własnych ustaleń ubezpieczyciel 

                                                      
37 Tj. dwóch z 2020 r. oraz jednego z 2019 r. 
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występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy szkody. Tak więc w ostatecznym 
rozrachunku szkoda jest likwidowana z OC sprawcy.   

  (akta kontroli str. 239) 
2.13. Wypłacone kwoty38 w 31 sprawach (z 38 badanych), które według stanu na 19 
lutego 2021 r. zakończyły się wypłatą odszkodowań – odpowiadały rzeczywistym 
kosztom usunięcia uszkodzeń lub zniszczeń obiektów miejskiej infrastruktury 
drogowej.  

(akta kontroli str. 230-235) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
W przypadku dwóch zdarzeń drogowych39 (z 38 poddanych badaniu), w wyniku 
których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległa sygnalizacja uliczna, ZDiTM nie podjął 
jakichkolwiek działań w celu ustalenia sprawców zdarzeń.  

  (akta kontroli str. 230) 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych wyjaśniła, że: dział 
merytorycznie  odpowiedzialny  za  utrzymanie  tej infrastruktury nie otrzymał  
powiadomienia z Policji o wykryciu sprawcy i w związku z tym nie przekazał 
dokumentów dotyczących tych zdarzeń do dalszego wewnętrznego procedowania. 
Powyższe mogło wynikać z braku przepływu informacji pomiędzy działami ZDiTM 
lub brakiem wpływu do ZDiTM powiadomienia z Policji. 

  (akta kontroli str. 239) 
W strukturze organizacyjnej ZDiTM wyodrębniono komórki organizacyjne, którym 
przypisano zadania w zakresie pozyskiwania informacji o sprawcach zniszczeń 
miejskiej infrastruktury drogowej oraz dochodzenia należności z tego tytułu. 
Wdrożono procedury i tryby postępowania dotyczące dochodzenia 
od zidentyfikowanych sprawców odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone 
w wyniku zdarzeń drogowych obiekty miejskiej infrastruktury drogowej. ZDiTM 
pozyskiwał dane o sprawcach zdarzeń drogowych, za wyjątkiem dwóch spraw 
(5% zbadanych przypadków), co do których ZDiTM nie podjął jakichkolwiek działań 
w celu ich ustalenia. W każdym przypadku zidentyfikowania sprawcy szkody ZDiTM 
podejmował skuteczne działania w celu odzyskania należności za uszkodzoną 
lub zniszczoną infrastrukturę drogową z ubezpieczenia sprawcy lub z polisy 
ubezpieczeniowej Gminy Miasto Szczecin. W sytuacji nieustalenia sprawcy szkody 
koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury finansowano ze środów własnych 
(10,5% zbadanych spraw).  
 

IV. Uwagi i wnioski  

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o podejmowanie w każdym 
przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu 
lub zniszczeniu uległa miejska infrastruktora drogowa działań w celu ustalenia 
sprawcy zdarzenia drogowego. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  
 

                                                      
38 Tj. z polisy sprawcy, polisy ubezpieczeniowej mienia oraz z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
39 Tj. z 3 stycznia 2017 r. na kwotę 4 967,54 zł oraz 13 stycznia 2017 r. na kwotę 2 824,93 zł. 
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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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie40 umotywowanych zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

 

Szczecin, 29 kwietnia 2021 r. 

 

 

Kontrolerzy Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Szczecinie 

Dyrektor 

Marta Górska - Jaś 

 

 

 

…......................................................... 
podpis 

 

........................................................ 
podpis 

 

 

Mirela Zając 

 

 

 

…......................................................... 
podpis 

 

 

 

                                                      
40 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK 
lub na adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku 
zaś nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora pocztowego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. adres 
mailowy. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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