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I. Dane identyfikacyjne 
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie1, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. 
 

Anna Grabuszyńska – Hewelt2, Dyrektor od 30 sierpnia 2019 r. W okresie od  
22 kwietnia 2014 r. do 29 sierpnia 2019 r.  Dyrektorem ZDiT była Ewa Cisek.  
 

 

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 infrastruktury drogowej. 

 
 
Lata 2017-2020. Kontrolą mogą być również 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. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/15/2021 z 15 stycznia 2021 r. 

2. Ryszard Pelczar, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/10/2021 
z 13 stycznia 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Dalej: Zarząd lub ZDiT. 
2 Dalej: Dyrektor ZDiT. 
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność ZDiT w zakresie 
dochodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze 
zniszczeniami infrastruktury drogowej. 

 
Pomimo, że Zarząd był organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań w zakresie 
pozyskiwania informacji o sprawcach zniszczeń miejskiej infrastruktury drogowej 
oraz dochodzenia z tego tytułu należności od ich sprawców, zadanie to realizował w 
niewielkim zakresie. Koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej 
infrastruktury drogowej w wyniku zdarzeń drogowych w badanym okresie pokryte 
zostały niemal w całości z odszkodowań w ramach zawartych polis 
ubezpieczeniowych Zarządu (81,5%) oraz ze środków budżetu Miasta  (18,5%).  

Przeprowadzone badanie kontrolne 47 spraw wykazało, że w 33 przypadkach 
Zarząd nie podjął działań w celu odzyskania należności za uszkodzone lub 
zniszczone obiekty infrastruktury drogowej z polis ubezpieczeniowych sprawców. 
Nie podejmowano także działań w celu ustalenia sprawcy zdarzeń skutkujących 
zniszczeniem lub uszkodzeniem infrastruktury drogowej. Bezczynność w tym 
zakresie stanowiła naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych5.  

Oceny negatywnej nie zmieniają prawidłowe działania Zarządu w zakresie 
odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zdarzeń drogowych 
elementów miejskiej infrastruktury drogowej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Zgodnie ze Statutem7 ZDiT jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta 
Koszalin8, nieposiadającą osobowości prawnej, siedzibą i obszarem działania ZDiT 
jest Miasto Koszalin a bezpośredni nadzór nad działalnością ZDiT sprawuje 
Prezydent Miasta Koszalin9. W Statucie do zadań ZDiT w zakresie zarządzania 
drogami wskazano m.in.:  

 utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;  

 prowadzenie spraw z zakresu przywrócenia do stanu poprzedniego pasa 
drogowego;  

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych; 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej ustawa o fp. 
6 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. 
7 Statut ZDiT nadany uchwałą nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 r., 
zmieniony uchwałą nr XXXVI/526/2017 z dnia 26 października 2017 r. 
8 Dalej Miasto lub Miasto Koszalin. 
9 Dalej Prezydent. 
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 wykonywanie robót interwencyjnych utrzymaniowych i zabezpieczających; 

 prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań z tytułu nienależytego utrzymania 
dróg; 

 wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, 
gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. 

(akta kontroli str. 12-20, 487) 
 
1.2. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym10 odtwarzaniem uszkodzonej lub 
zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych miejskiej infrastruktury drogowej w ZDiT 
zajmowały się: 

 Dział Inżynierii Ruchu (TIR), do którego zadań przypisano m.in. prowadzenie  
i nadzór nad sprawami związanymi z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu 
(bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic; utrzymanie 
urządzeń zabezpieczających ruch na drogach; zlecanie robót i usług, ich 
nadzorowanie, rozliczanie i odbiory) oraz prowadzenie spraw w zakresie 
sygnalizacji świetlnej; 

 Dział Infrastruktury Technicznej (TIT) m.in. w zakresie prowadzenia spraw 
związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci oświetleniowej ulic, zlecaniem 
robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne), 
przyjmowanie do eksploatacji inwestycji oświetleniowych realizowanych przez 
inne podmioty, objazdy kontrolne oświetlenia w godzinach popołudniowych, 
odbiory inwestycji prowadzonych przez ZDiT i Miasto Koszalin. 

(akta kontroli str. 21-65, 487) 

Zadania wynikające z Regulaminu organizacyjnego odnotowano w zakresach 
czynności pracowników odpowiedzialnych za realizację działań związanych 
odtwarzaniem uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych miejskiej 
infrastruktury drogowej. 

(akta kontroli str. 66-81, 95-105) 

 (akta kontroli str. 417, 421) 

Pracę ZDiT w latach 2017-2020 regulowała norma PN-EN ISO 9001:201511, 
zgodnie z którą corocznie przeprowadzane były audyty w zakresie zarządzania 
drogami w granicach administracyjnych Miasta. 

(akta kontroli str. 106-126) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że System Zarządzania Jakością w ZDiT ustanowiony 
został poprzez zdefiniowanie i opisanie procesów niezbędnych dla spełnienia 
wymagań prawa, wymagań klientów oraz wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. 
Procesy objęte zakresem Systemu Zarządzania Jakością ukazują punkty sprzężeń, 
wzajemnego oddziaływania lub zależności między procesami tak, aby przepływ 
informacji i tok postępowania przy wykonywaniu zadań odbywał się bez zakłóceń, 
według ściśle określonego porządku. W ramach procesów Systemu Zarządzania 
Jakością zidentyfikowano i określono procedury, jak również tam, gdzie jest to 
niezbędne, opracowano instrukcje postępowania dla pracowników. 

(akta kontroli str. 417, 421-422) 

                                                      
10 Regulamin organizacyjny ZDiT wprowadzony zarządzeniem Nr 18/20 Dyrektora ZDiT z 26 lutego 2020 r., 
uprzednio obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 1/17 Dyrektora ZDiT z 2 stycznia 2017 r. 
11 Data udzielenia pierwszej certyfikacji 31.07.2014 r. wg. normy PN-EN ISO 9001:2009 a od 16.07.2018 r.  wg. 
normy PN-EN ISO 9001:2015. 
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1.3. Zadania związane z naprawą bądź remontami uszkodzeń lub zniszczeń 
powstałych w wyniku zdarzeń drogowych realizowano poprzez firmy zewnętrzne,  
z którymi ZDiT miał zawarte umowy w zakresie: 

 utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na ulicach Miasta12, 

 bieżącego utrzymanie i konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach 
i ulicach administrowanych przez Zarządcę oraz sygnalizacji ostrzegawczych 
na przejściach dla pieszych i znaków aktywnych13, 

 świadczenia usługi konserwacyjnej oświetlenia ulicznego na terenie  Miasta14, 

  świadczenia usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie 
Miasta15.                                                              (akta kontroli str. 214-412, 495) 

W ramach zawartych umów obok zadań polegających na usuwaniu skutków awarii, 
w tym zaistniałych w wyniku zdarzeń drogowych, określano także kwotę (ramowo na 
dany rok) przeznaczaną na jej realizację, okres trwania umowy czy kary za 
niewywiązywanie się z jej postanowień.  W umowach wskazane były m.in.: osoby 
odpowiedzialne – po obu stronach – za kontakty w przypadku awarii, czas reakcji na 
awarię, w zależności od stopnia zagrożenia spowodowanego uszkodzeniem, 
sposób przekazywania informacji, adresy kontaktowe z numerem telefonu, e-mail. 
W latach 2017-2020 nie wystąpiły sytuacje, w których ZDiT musiałaby podejmować 
interwencje w stosunku do wykonawców w zakresie dokładności i staranności 
realizacji postanowień ww. umów. Zakres zawartych umów obejmował praktycznie 
wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

(akta kontroli str. 495) 

1.4. Liczba etatów w ZDiT wynosiła ogółem wg stanu na 1 stycznia: 2017 r. - 50, 
2018 r. – 50, 2019 r. – 53, 2020 r. – 54 a wg. stanu na 31 grudnia 2020 r. - 55. 
Zatrudnienie (w etatach) pracowników ZDiT zajmujących się sprawami prowadzenia 
usuwania skutków zniszczeń infrastruktury drogowej wynosiło wg stanu na  
1 stycznia: 2017 r. sześć, 2018 r. pięć, 2019 r. sześć, 2020 r. sześć a wg. stanu na 
31 grudnia 2020 r. sześć etatów. 
Stan zatrudnienie u wykonawców, z którymi ZDiT zawarł umowy dotyczące 
usuwania skutków zdarzeń zniszczenia infrastruktury na drodze, kształtował się  
w okresie 2017-2020 od ośmiu do 12 etatów.16 

(akta kontroli str. 417, 488) 
 
1.5. W okresie objętym kontrolą zidentyfikowano w ZDiT 734 zdarzenia drogowe, 
w wyniku których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury 
drogowej, w tym 71 z ustalonym sprawcą17 i 663 z nieustalonym sprawcą zdarzenia 
drogowego18. W wyniku: własnych ustaleń ZDiT zidentyfikowano 650 zdarzeń 
drogowych19; informacji z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 4020; informacji 

                                                      
12 Umowy Nr: 144/7/2014 z 4.09.2014 r. (zmieniona aneksem Nr 1 z 30.12.2016 r.), 136/7/2017 z 29.08.2017 r., 
202/7/2017 z 29.12.2017r., 25/7/2018 z 30.01.2018 r., 116/7/2018 z 5.07.2018 r., 163/7/2018 z 1.10.2018 r., 
207/7/2018 z 17.12.2018 r ., 225/7/2019 z 31.12.2019 r., 67/7/2020 z 11.05.2020 r.,  94/7/2020 z 22.06.2020 r.   
13 Umowy Nr: 186/7/2016 z 28.12.2016 r. (zmieniona aneksem z 28.03.2017 r.), 200/7/2017 z 27.12.2017 r., 
161/7/2018 z 28.09.2018 r., 198/7/2018 z 26.11.2018 r., 224/7/2019 z 31.12.2019 r. (zmieniona aneksem z 
1.07.2020 r.).  
14 Umowy Nr: 15/5/2016 z 9.02.2016 r. (zmieniona aneksem z 2.01.2017 r.), 146/5/2017 z 15.09.2017 r., 
21/5/2018 z 17.01.2018 r., 2/5/2019 z 2.01.2019 r., 9/5/2020 z 28.01.2020 r., 151/5/2020 z 26.10.2020 r., 
2/5/2021 z 8.01.2021 r. 
15 Umowy Nr: 71/5/2014 z 30.04.2014 r, 114/5/2018 z 29.06.2018 r., 157/5/2019 z 22.10.2019 r. 
16 Wg stanu na 1 stycznia: 2017 r. osiem, 2018 r. – 12, 2019 r. – 12, 2020 r. osiem a wg. stanu na 31 grudnia 
2020 r. osiem etatów. 
17 W 2017 r. – 13, 2018 r. – 18, 2019 r. – 21, 2020 r. – 20. 
18 W 2017 r. – 111, 2018 r. – 213, 2019 r. – 168, 2020 r. -171. 
19 W 2017 r. – 109, 2018 r. – 205, 2019 r. – 164, 2020 r. -172. 
20 W 2017 r. siedem, 2018 r. – 13, 2019 r. dziewięć, 2020 r. -11. 
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pozyskanych ze zgłoszeń (telefon, e-mail) 4221; informacji uzyskanych bezpośrednio 
od sprawcy zidentyfikowano dwa zdarzenia22.  

(akta kontroli str. 414-415, 488) 

1.6.  Informacja o uszkodzeniach lub zniszczeniach miejskiej infrastruktury drogowej 
wpływała do ZDiT poprzez zgłoszenia wykonawców, z którymi ZDiT miał zawarte 
umowy (w zakresie np. utrzymania sygnalizacji świetlnej, oznakowania), zgłoszenia 
mieszkańców (telefonicznie), zgłoszenia innych jednostek organizacyjnych Miasta 
Koszalin, Straży Miejskiej i Policji. 

(akta kontroli str. 488) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że przypadki uszkodzeń lub zniszczeń obiektów miejskiej 
infrastruktury technicznej, będące skutkiem zdarzeń drogowych zgłaszane są m.in.  
przez pracowników służb miejskich, Straż Miejską, Policję, pracowników firm 
konserwującej oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, urządzenia 
zabezpieczające ruch na drogach, oznakowanie pionowe oraz mieszkańców za 
pośrednictwem pism, wiadomości e-mail, telefonicznie, całodobowych numerów 
alarmowych lub osobiście. Przypadki te ujawniane są także podczas objazdów 
kontrolnych prowadzonych przez pracowników ZDiT, w ramach wykonywania swoich 
obowiązków.   
Ujawnione przypadki uszkodzenia znaków pionowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego przekazywane są bezpośrednio do firmy 
zajmującej się utrzymaniem oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na terenie miasta Koszalina. Firma odtwarza/naprawia 
oznakowanie w terminie określonym w umowie.  

(akta kontroli str. 418, 442) 

1.7. W latach 2017-2020 Miasto ubezpieczyło ZDiT w polisie ubezpieczeniowej 
pokrywającej m.in. koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej 
infrastruktury drogowej. Ubezpieczeniem objęte zostało mienie w tym 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. 127-213) 

1.8. Na podstawie próby 47 zdarzeń drogowych, w wyniku których doszło do 
uszkodzenia lub ziszczenia obiektów miejskiej infrastruktury drogowej ustalono23, że 
średni czas usuwania uszkodzeń lub zniszczeń w latach 2017-2020, liczony od 
zdarzenia do daty protokołu odbioru robót wynosił 17 dni. Czas usuwania uszkodzeń 
lub zniszczeń zależał od rodzaju obiektów infrastruktury drogowej i określony był  
w zawartych umowach. Zarząd nie posiadał rozwiązań, które pozwoliłyby określić 
rzeczywisty czas usunięcia szkód. 

(akta kontroli str. 478-480, 484-486) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że czas usuwania uszkodzeń lub zniszczeń w wyniku 
zdarzeń drogowych obiektów miejskiej infrastruktury drogowej zależny jest od 
rodzaju oraz skali zniszczenia. Użytkowane przez ZDiT systemy, nie dają 
jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest dokładny czas usuwania tych uszkodzeń lub 

                                                      
21 W 2017 r. siedem, 2018 r. – 12, 2019 r. – 16, 2020 r. siedem. 
22 W 2017 r. i 2018 r. po jednym zdarzeniu. 
23 Dobór spraw celowy spośród zdarzeń drogowych z uszkodzeniami infrastruktury (m.in. słupy energetyczne, 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 Koszalina i zostały zaewidencjonowane w 

policyjnym Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK). Badanie na próbie 47 przypadków z zestawienia nr 4 (12 
przypadków za 2017 r., 13 przypadków za 2018 r., 13 przypadków za 2019 r., dziewięć przypadków za 2020 r.). 
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zniszczeń.  Zawarte przez ZDiT umowy z Wykonawcami precyzują czas, w ciągu 
którego infrastruktura drogowa winna być naprawiona. Zgodnie z umową na 
utrzymanie oznakowania pionowego w mieście Koszalin znaki A-7, B-1, B-2 i B-20 
naprawiane są w ciągu godziny od zgłoszenia, znaki D-1 i D-3 w ciągu 12 godzin od 
zgłoszenia. Pozostałe prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonywane są w terminie 14 dni od 
otrzymania zlecenia.  
W zakresie infrastruktury technicznej oświetleniowej usuwanie szkód prowadzone 
jest zgodnie z zawartą Umową na Świadczenie Usługi Konserwacji oświetlenia 
ulicznego na terenie Koszalina. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić  do prac, 
na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego, przekazanych 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail. Czas na wykonanie prac ustala się 
maksymalnie na 5 dni od przyjęcia zlecenia lub ze względów techniczno–
organizacyjnych w innym wspólnym ustalonym terminie. 

(akta kontroli str. 418, 423) 

1.9. ZDiT nie zawierał żadnych porozumień z innymi podmiotami w sprawie 
przekazywania danych o zdarzeniach. 

(akta kontroli str. 489) 

Dyrektor ZDiT w złożonych wyjaśnieniach podała, że ZDiT nie korzysta i nie ma 
dostępu do zasobu danych będących w posiadaniu lokalnych jednostek Policji. 
Aktualnie brak jest podstaw prawnych do zawarcia w tym zakresie  porozumienia. 
Informacje o uszkodzonej infrastrukturze drogowej otrzymywaliśmy od Policji za 
pośrednictwem telefonu (w określonych przypadkach) lub za pomocą kierowanych 
do ZDiT pism. Policja nie informowała ZDiT o każdym zdarzeniu drogowym, w 
którym została uszkodzona miejska infrastruktura drogowa.  

W dalszej części złożonych wyjaśnień Dyrektor ZDiT poinformowała, że Straż 
Miejska w Koszalinie, zauważoną uszkodzoną infrastrukturę drogową zgłasza 
telefonicznie lub osobiście poprzez strażników miejskich. Ponieważ Straż Miejska w 
Koszalinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Koszalin współpraca z ZDiT 
realizowana jest na bieżąco.                                               

(akta kontroli str. 427, 432) 

1.10. W ZDiT nie prowadzono wydzielonej ewidencji zdarzeń drogowych, w wyniku 
których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy obiekty miejskiej infrastruktury drogowej. 

(akta kontroli str. 489) 

Dyrektor wyjaśniła, że ZDiT prowadzi ewidencję zgłaszanych szkód na terenie 
Koszalina w postaci  papierowej oraz elektronicznie jako spis spraw.   

(akta kontroli str. 423) 

1.11. Na podstawie  próby  47 zdarzeń drogowych24 ustalono, że we wszystkich 
przypadkach, w których doszło do uszkodzenia lub zniszczenia obiektów miejskiej 
infrastruktury drogowej ZDiT podejmował działania, które zapewniły odtworzenie 
uszkodzonych lub zniszczonych obiektów miejskiej infrastruktury drogowej. 

(akta kontroli str. 475-486) 

1.12. Oględziny czterech miejsc25, w których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy 
obiekty miejskiej infrastruktury drogowej potwierdziły, że zostały one naprawione. 
Stan faktyczny zastany w toku oględzin był zgodny z dokumentacją powykonawczą 
naprawionego mienia oraz obowiązującym projektem organizacji ruchu. 

(akta kontroli str. 457-460) 

                                                      
24 Zob. przypis 22 
25 Wybór celowy: jedne z ostatnich zdarzeń w 2020 r. 
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W przypadku nieprawidłowości związanych z uszkodzeniami infrastruktury 
technicznej nienależącej do Zarządcy drogi, ZDiT informował – odpowiednie  
jednostki – właścicieli infrastruktury o zaistniałym zdarzeniu. Zgłoszenia te 
kierowane były do: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie (przypadki 
braku pokryw na studniach, zapadnięte studzienki), firm telekomunikacyjnych  
(uszkodzone pokrywy telekomunikacyjne) oraz do ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o. 
(uszkodzone słupy oświetleniowe, będące własnością ww. spółki).  

(akta kontroli str. 490) 

1.13. Komendant Miejski Policji w Koszalinie poinformował26, że w okresie 2017-
2020 udzielono ZDiT 23 informacji w formie zaświadczenia, na podstawie danych 
generowanych przez Krajowy System Informacji Policji, w oparciu o  informacje 
wprowadzone do Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.27  Podległe Komendantowi 
Miejskiemu Policji w Koszalinie jednostki w okresie objętym kontrolą przyjęły 96 
zawiadomień o zdarzeniach popełnionych na szkodę ZDiT28. W latach 2017-2020 
jednostki te przekazały do Sądu pięć wniosków o ukaranie w sprawach związanych 
ze zdarzeniami drogowymi, w których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy obiekty 
miejskiej infrastruktury drogowej.29 W okresie objętym kontrolą ośmiu sprawców 
ukarano mandatem karnym30, wobec dwóch zastosowano pouczenie31 a w jednym 
przypadku (w 2017 r.) sprawę skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w 
Koszalinie. W okresie objętym kontrolą 62 sprawy dotyczące uszkodzenia lub 
zniszczenia obiektów miejskiej infrastruktury drogowej zostały zakończone odmową 
skierowania do Sądu wniosku o ukaranie. 

(akta kontroli str. 442-444) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. Zarząd był organizacyjnie przygotowany do działań 
zmierzających do skutecznego usuwania szkód w miejskiej infrastrukturze drogowej 
oraz rzetelnie realizował zadania dotyczące odtwarzania miejskiej infrastruktury 
drogowej uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych. 

 

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

2.1.- 2.2. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym prowadzenie spraw związanych  
z ubezpieczeniem, w tym: od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia powstałe  
w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania drogami 
publicznymi i wewnętrznymi oraz terenami przekazanymi w zarządzanie przez 
Miasto Koszalin, przygotowaniem dokumentacji w sprawach odszkodowań, bieżącą 
kontrolą wydatków z tytułu dokonanych wypłat odszkodowań na rzecz 
poszkodowanych oraz współpracą z ubezpieczycielem przypisano do Działu 

                                                      
26 W odpowiedzi na pismo NIK skierowane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 f ustawy o NIK. 
27 W 2017 r. pięć informacji, 2018 r. pięć, 2019 r. pięć, 2020 r. osiem. 
28 W 2017 – 16 zawiadomień, 2018 r. – 23, 2019 r. – 26, 2020 r. - 31. 
29 W 2017 r. dwa wnioski a w 2018 r. trzy. 
30 W 2017 r. ukarano mandatem karnym dwóch sprawców, w 2018 r. trzech i w 2019 r. trzech. 
31 W 2017 r. jeden i w 2020 r. jeden sprawca. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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Administrowania Pasem Drogowym (EAD).  Zadania wynikające z Regulaminu 
organizacyjnego wskazano w zakresach odpowiedzialności pracowników 
odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji w sprawach odszkodowań oraz 
współpracę z ubezpieczycielem. 

(akta kontroli str. 21-65, 82-94) 

W realizacji zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji do ubezpieczyciela, 
w tym pozyskiwaniem informacji o sprawcach zdarzeń drogowych oraz 
przygotowaniem wniosków w zakresie techniczno – finansowym o likwidację szkody 
uczestniczyli również pracownicy Działów: Inżynierii Ruchu (TIR) i Infrastruktury 
Technicznej (TIT).  

(akta kontroli str. 491) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że każda komórka organizacyjna odpowiada za właściwy 
nadzór nad mieniem w zakresie jej organizacyjnych kompetencji. W przypadku 
pozyskania wiedzy dotyczącej zniszczenia miejskiej infrastruktury drogowej 
poszczególne Działy w ramach swoich ogólnych obowiązków m.in. zwracają się do 
organów ścigania w sprawie uzyskania informacji o sprawcach tych zdarzeń. 
Zgodnie z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi mienia dochodzenie należności 
za szkody powstałe  w wyniku różnego rodzaju zdarzeń drogowych bezpośrednio od 
sprawców na zasadzie regresu przysługuje ubezpieczycielowi. Powyższe 
rozwiązanie ze względów organizacyjno-finansowych jest optymalne, ponieważ cała 
obsługa w zakresie zgłaszania szkód, a także dochodzenia ich na drodze sądowej 
została powierzona profesjonalnemu podmiotowi. Koszty zatrudnienia pracownika i 
powierzenia mu wyłącznie zadań w zakresie dochodzenia należności od sprawców 
zdarzeń drogowych wiązałoby się ze znacznym obciążeniem finansowym jednostki 
tj. ok 60.000 zł rocznie.  

(akta kontroli str. 418, 423-424) 

2.3.  W latach 2017-2020 stan zatrudnienia pracowników ZDiT realizujących zadania 
związane z windykacją należności z tytułu dochodzenia roszczeń wobec sprawców 
zniszczeń kształtował się od dziewięciu  do 10 etatów.32 

(akta kontroli str. 413, 491) 

2.4.-2.5. W ZDiT nie opracowano udokumentowanych pisemnie procedur 
postępowania dotyczącego dochodzenia od zidentyfikowanych lub 
niezidentyfikowanych sprawców należności za uszkodzone lub zniszczone obiekty 
miejskiej infrastruktury drogowej.                                               

(akta kontroli str. 491) 

Dyrektor wyjaśniła: W ZDiT, funkcjonują tryby postępowania dotyczące dochodzenia 
odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone w wyniku zdarzeń drogowych obiekty 
miejskiej infrastruktury, zarówno w przypadku ustalonego, jak i niezidentyfikowanego 
sprawcy zdarzenia drogowego, Działy TIR oraz TIT zbierają informacje i 
dokumentacje dotyczące uszkodzonego lub zniszczonego mienia.  Dokumenty 
szkód majątkowych przygotowane przez pracowników powyższych działów 
przekazywane są do Działu EAD, który rejestruje zgłoszenie szkody i następnie 
przekazuje skany dokumentów do Ubezpieczyciela za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel rejestruje sprawę i sprawdza dokumenty jakie 
zostały mu przekazane. W przypadku wystąpienia niejasności lub braków, 
Ubezpieczyciel za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail wnosi o ich 
uzupełnienie. Dział EAD przekazuje informacje do odpowiedniego działu, z którego 

                                                      
32 Wg stanu na 1 stycznia: 2017 r. - 10, 2018 r. – dziewięć, 2019 r. – 10, 2020 r. – dziewięć a wg. stanu na 31 
grudnia 2020 r. – dziewięć etatów. 
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wpłynęło zgłoszenie szkody w celu przygotowania dokumentów, o które wnosi 
Ubezpieczyciel. Po uzyskaniu brakujących dokumentów i wyjaśnień przygotowuje 
pismo przewodnie i wraz z załącznikami przekazuje pocztą elektroniczną e-mail do 
Ubezpieczyciela. Zdarzały się przypadki, w których Ubezpieczyciel delegował 
rzeczoznawcę na miejsce powstałego zdarzenia celem przeprowadzenia 
dodatkowych oględzin terenu lub pozyskania wyjaśnień do przedłożonych 
kosztorysów. W takich przypadkach likwidator szkody kontaktuje się bezpośrednio z 
pracownikiem z Działu,  z którego wystawiono zgłoszenie szkody. W ten sposób 
zgromadzony materiał jest podstawą do wypłaty odszkodowania za  szkodę 
powstałą na elementach infrastruktury drogowej.      

 (akta kontroli str. 419, 424) 

2.6.-2.7. Według informacji ZDiT, w latach 2017-2020 zidentyfikowano 71 sprawców 
z 734 zdarzeń drogowych33.                                                                 

(akta kontroli str. 414, 492) 
Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że pozyskiwano dane o sprawcach zdarzeń drogowych,  
w wyniku których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległa infrastruktura drogowa 
poprzez wystąpienie w formie pisemnej do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Koszalinie34 o podanie danych o sprawcy zdarzenia drogowego. 

(akta kontroli str. 424) 

Roczne koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej infrastruktury 
drogowej w wyniku zdarzeń drogowych wyniosły w okresie objętym kontrolą 
603 721,19 zł, w tym w: 2017 r. – 119 708,73 zł, 2018 r. – 171 575,06 zł, 2019 r. – 
153 199,49 zł oraz w 2020 r. – 159 237,91 zł. 

(akta kontroli str. 415) 
2.8. W okresie objętym kontrolą koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej 
miejskiej infrastruktury drogowej w wyniku zdarzeń drogowych pokryto w przypadku: 
80 spraw z polisy ubezpieczenia majątkowego Zarządcy na kwotę 492 030,12 zł35  
i 627 spraw z budżetu Miasta na kwotę 111 691,07 zł36. Średni koszt naprawy 
infrastruktury drogowej wynosił w przypadku polis ubezpieczeniowych 6 150  zł,  
a w przypadku budżetu 178 zł. 
Nie wystąpiły przypadki pokrycia kosztów napraw uszkodzonej lub zniszczonej 
infrastruktury w wyniku zdarzeń drogowych z OC sprawcy, środków 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) czy innych źródeł.  
W 81,5% koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej infrastruktury 
drogowej pokryte zostały z odszkodowań, w ramach zawartych polis 
ubezpieczeniowych Zarządcy, a w 18,5% ze środków budżetu ZDiT. 

(akta kontroli str. 415) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że w trakcie kontroli NIK w 34 przypadkach wystąpiono, a 
w pozostałych przypadkach, których skutki usunięto w ramach budżetu ZDiT 
rozpoczęto przygotowywanie dokumentów, w  celu pozyskania danych z Policji. Po 
otrzymaniu danych potwierdzających fakt wystąpienia zdarzenia drogowego ZDIT 
będzie dochodził odszkodowania w ramach posiadanych polis, bądź polis 
sprawców. Ponieważ okres przedawnienia wynosi 3 lata dokumenty będą 
przygotowywane sukcesywnie.                                           

(akta kontroli str. 419, 425) 

                                                      
33 W 2017 r. 13 sprawców na 124 zdarzenia drogowe, w 2018 r. 18 na 231, w 2019 r. 21 na 189 a w 2020 r. 19 
na 190. 
34 Dalej WRD KMP w Koszalinie. 
35 W 2017 r. 21 spraw na kwotę 101 943,89 zł, 2018 r. 20 spraw na kwotę 139 721,29 zł,  2019 r. 25 spraw na 
kwotę 120 739,51 zł, 2020 r. 14 spraw na kwotę 129 625,43 zł  
36 W 2017 r. 103 spraw na kwotę 17 764,84 zł, 2018 r. 202 spraw na kwotę 31 853,77 zł,  2019 r. 161 spraw na 
kwotę 32 459,98 zł, 2020 r. 161 spraw na kwotę 29 612,48 zł 
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2.9. W okresie objętym kontrolą Miasto wykupiło polisy obejmujące m.in. 
uszkodzenia lub zniszczenia miejskiej infrastruktury drogowej w wyniku zdarzeń 
drogowych, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.37, od 1 stycznia 2018 r. do 
31 stycznia 2018 r.38, od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.39 , od 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.40, od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.41 

(akta kontroli str. 127-213)   

Koszt poniesiony w latach 2017-2020 w związku ze składką na ubezpieczenie 
obejmujące uszkodzenia lub zniszczenia miejskiej infrastruktury drogowej wyniósł 
ogółem 273 693,23 zł42. Wysokość odszkodowania określana była w oparciu  
o koszty związane z usunięciem poniesionej szkody (odtworzenie) i we wszystkich 
(poza jednym) przypadkach pokrywała koszty poniesione przy ich usunięciu.  
W okresie objętym kontrolą koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej 
infrastruktury drogowej w wyniku zdarzeń drogowych pokryto w 80 przypadkach  
z polisy ubezpieczenia majątkowego Zarządcy na kwotę 492 030,12 zł43. 

(akta kontroli str. 415, 425, 493) 

2.10. W latach 2017-2020 Zarządca nie występował do sądu z pozwami  
o naprawienie szkody spowodowanej w miejskiej infrastrukturze drogowej. 

(akta kontroli str. 493) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że ZDiT nie występował do sądu z pozwami o naprawienie 
szkody spowodowanej w miejskiej infrastrukturze drogowej, ponieważ w przypadku 
zdarzeń drogowych potwierdzonych przez Policję pozyskał odszkodowania z polisy 
ubezpieczeniowej. Zgodnie z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi mienia 
dochodzenie należności za szkody powstałe  w wyniku różnego rodzaju zdarzeń 
drogowych bezpośrednio od sprawców na zasadzie regresu przysługuje 
ubezpieczycielowi.                                                                       

(akta kontroli str. 425) 

2.11. ZDiT podejmował działania w celu odzyskania należności za uszkodzone lub 
zniszczone w wyniku zdarzeń drogowych obiekty miejskiej infrastruktury drogowej 
poprzez złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela. W roku 
2020 obowiązywała umowa o współpracy nr 67/7/2020 zawarta z Vicaro sp. z o.o. 
z/s w Katowicach, na mocy której spółka zobowiązana była do likwidacji skutków 
zdarzeń drogowych w zakresie napraw urządzeń bezpieczeństwa drogowego oraz  
innych elementów dróg, a także do zgłaszania spraw do ubezpieczycieli sprawców. 

(akta kontroli str. 494) 

2.12. Badanie 47 spraw zdarzeń drogowych44, 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 ZDiT zawarł umowy na utrzymanie infrastruktury drogowej45. 

(akta kontroli str. 416, 435-440, 475-486,  494) 

                                                      
37 Nr 908210465992 z 30.12.2016 r. 
38 Nr 436000146834 z 4.01.2018 r. 
39 Nr 436000149861 z 31.01.2018 r. 
40 Nr 998A 828905 z 2.01.2019 r. 
41 Typ 9802 nr 92813 z 20.01.2020 r. 
42 W tym w: 2017 r. – 12 190,44 zł, 2018 r. - 10 885,98 zł, 2019 r. - 145 672,61 zł,  2020 r.  -104 944,20 zł. 
43 W 2017 r. 21 spraw na kwotę 101 943,89 zł, 2018 r. 20 spraw na kwotę 139 721,29 zł,  2019 r. 25 spraw na 
kwotę 120 739,51 zł, 2020 r. 14 spraw na kwotę 129 625,43 zł  
44 Zob. przypis 22. 
45 Tj. na usługi konserwacji, bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, nawigacyjnych, 
urządzeń zarządzania i sterowania ruchem oraz na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie 
Miasta. 
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Według stanu na 18 stycznia 2021 r. w 34 przypadkach46 (z 47 badanych) koszty 
naprawy uszkodzeń lub zniszczeń obiektów miejskiej infrastruktury drogowej w 
wyniku zdarzeń drogowych pokryto z budżetu Miasta na kwotę ogółem 12 937,64 zł 
(w tym trzy przypadki z ww. 34 dotyczyły naprawy uszkodzenia na kwotę wyższą niż 
500 zł47). W przypadkach tych nie podjęto działań w celu dochodzenia należności za 
uszkodzone lub zniszczone elementy infrastruktury drogowej z polisy 
ubezpieczeniowej sprawcy oraz nie podjęto działań w celu ustalenia sprawcy 
zdarzenia drogowego.  
Działania w tym zakresie ZDiT podjął w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 416, 435-440, 494) 

Wypłacone kwoty48 w wysokości 93 166,92 zł w pozostałych 13 badanych 
sprawach, które według stanu na 18 stycznia 2021 r. zakończyły się wypłatą 
odszkodowań – odpowiadały rzeczywistym kosztom usunięcia uszkodzeń lub 
zniszczeń obiektów miejskiej infrastruktury drogowej, za wyjątkiem jednego 
przypadku, w którym kwota odszkodowania była kwotą netto poniesionych 
kosztów.49   
W trakcie kontroli NIK Zarządca zwrócił się do ubezpieczyciela  o dopłatę VAT w 
wysokości 1 149,54 zł50, wskazując na pomyłkę osoby prowadzącej sprawę, która 
błędnie wypełniła oświadczenia dotyczące podatku VAT.51  

(akta kontroli str. 416, 435, 462-463, 481-486, 494) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 
 
1. W jednym przypadku52 (z 47 badanych spraw, w tym 13 które według stanu na  
18 stycznia 2021 r. zakończyły się wypłatą odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej 
Zarządcy) kwota odszkodowania nie odpowiadała rzeczywistym kosztom usunięcia 
uszkodzeń lub zniszczeń obiektów miejskiej infrastruktury drogowej w wysokości 
1 149,54 zł, tj.  była niższa o zaległy VAT. 

(akta kontroli str. 416, 435, 481-486, 494) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że w szkodzie nr W201703210601-01 Ubezpieczyciel 
dokonał wypłaty odszkodowania za uszkodzenie obiektu infrastruktury drogowej w 
wysokości 4 998,00 zł netto, ze względu na błędnie wypełnione oświadczenie przez 
pracownika ZDiT prowadzącego sprawę. Zamiast zakreślenia, iż ZDiT nie jest 
płatnikiem VAT, pracownik zaznaczył, że ZDiT jest płatnikiem VAT. W związku z 
tym, iż zgłoszenie szkody zostało zgłoszone do Ubezpieczyciela przed upływem  
3 lat, a dodatkowo zasadność wypłaty odszkodowania nie została zakwestionowana 
przez Ubezpieczyciela i zapadła decyzja o jej wypłacie, ZDiT w dniu 23.02.2021 r. 
wystosował pismo do Ubezpieczyciela z prośbą o wypłatę zaległego VAT w 
wysokości 1 149,54 zł.  

(akta kontroli str. 435, 439, 462-463) 

                                                      
46 Pozycje z zestawienia nr 4 o l.p.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 23, 25 w 2017 r.; 27, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 50 
w 2018 r.; 62, 69, 70, 71, 73, 74, 75 w 2019 r.; 76, 77, 79, 81, 82, 87, 90 w 2020 r 
47 Pozycje z zestawienia nr 4 o l.p.: 50 z 2018 r. na kwotę 601,87 zł, 77 i  79 z 2020 r. na kwoty odpowiednio 
553,50 zł i 1 239,23 zł. 
48 Z polisy ubezpieczenia mienia Miasta 
49 Pozycja 1  z zestawienia nr 4.  
50 Pismo znak EAD.202.34.2017.Mku z 23.02.2021 r. dotyczące szkody W201703210601-01 
51 Oświadczenie z 23.03.2017 r. 
52 Pozycja 1 z zestawienia nr 4. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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2. Według stanu na 18 stycznia 2021 r.  w 33 przypadkach53 (z 47 badanych) koszty 
naprawy uszkodzeń lub zniszczeń obiektów miejskiej infrastruktury drogowej w 
wyniku zdarzeń drogowych pokryto z budżetu Miasta na kwotę 12 886,14 zł, w tym 
trzy przypadki dotyczyły naprawy uszkodzenia na kwotę wyższą niż 500 zł.54 Nie 
podjęto działań w celu odzyskania należności za uszkodzone lub zniszczone obiekty 
miejskiej infrastruktury drogowej oraz zaniechano działań w celu ustalenia sprawcy 
zdarzenia drogowego.  

Bezczynność w tym zakresie stanowiła naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych55, zgodnie z którym jednostki sektora 
finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności 
pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego 
podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do 
wykonania zobowiązania.  

Zdaniem NIK, wydatkowanie środków własnych w łącznej kwocie 9 422,27 zł  
i niepodejmowanie działań zmierzających do odzyskania kosztów naprawy  
z innych źródeł (w szczególności ze środków sprawców lub odszkodowań 
wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń, z którymi sprawcy mieli zawarte umowy  
w zakresie OC posiadaczy pojazdów) było działaniem niegospodarnym.  

Działania w celu odzyskania należności za uszkodzone lub zniszczone obiekty 
miejskiej infrastruktury drogowej Zarząd podjął w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 416, 435-438, 494) 

Dyrektor ZDiT wyjaśniła, że 34 przypadki uszkodzeń infrastruktury drogowej, których 
koszt naprawy w wysokości 12.937,64 zł został pokryty z budżetu miasta głównie 
dotyczyły uszkodzeń znaków drogowych oraz tablic informacyjnych (średni koszt 
349,67 zł). Koszty te są dużo niższe niż koszty naprawy uszkodzeń sygnalizacji 
świetlnej, słupów oświetlenia ulicznego, czy znacznych uszkodzeń urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 100% odzyskanych w ramach polis 
ubezpieczeniowych. Ponadto ZDiT naprawia uszkodzoną infrastrukturę drogową nie 
tylko wskutek zdarzeń drogowych, ale również zniszczoną poprzez akty 
wandalizmu, warunki atmosferyczne (np. silny  wiatr) lub naturalne zużycie. Policja 
nie informuje ZDiT o każdej zniszczonej infrastrukturze drogowej, która została 
uszkodzona w wyniku zdarzenia drogowego. Występują również zdarzenia drogowe 
nie zgłaszane Policji np. uszkodzenia znaków drogowych czy barier ochronnych 
podczas manewrowania pojazdów. Dokonanie oceny czy dana infrastruktura 
drogowa, głównie znaki i drobne urządzenia urządzeń bezpieczeństwa drogowego 
(słupki, pylony itp.), została zniszczona wskutek zdarzenia drogowego często jest 
utrudnione, ponieważ w wielu przypadkach zakres uszkodzeń jest podobny jak przy 
aktach wandalizmu.  Każde uszkodzenie infrastruktury drogowej ZDiT musi najpierw 
pokryć ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na bieżące 
utrzymanie infrastruktury drogowej. Często wyeliminowanie uszkodzenia musi być 
natychmiastowe, aby nie zagrażało bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego i 
nie miało wpływu na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie miasta Koszalina.   
Wskazać należy, że w kontrolowanym okresie 2017-2020 liczba przypadków 
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów miejskiej infrastruktury drogowej wynosiła 
734.  Z polisy ubezpieczeniowej ZDiT pozyskał kwotę 492.030,12 zł, co pokryło w 
82% koszty wszystkich napraw. (…) ZDiT w Koszalinie może przez 3 lata ubiegać 

                                                      
53 Pozycje z zestawienia nr 4 o l.p.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 23, 25 w 2017 r.; 27, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 50 
w 2018 r.; 62, 69, 70, 71, 73, 74, 75 w 2019 r.; 76, 77, 79, 81, 82, 90 w 2020 r 
54 Pozycje z zestawienia nr 4 o l.p.: 50 z 2018 r. na kwotę 601,87 zł, 77 i 79 z 2020 r. na kwoty odpowiednio 
553,50 zł i 1 239,23 zł. 
55 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej ustawa o fp. 
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się od ubezpieczyciela o zwrot kosztów naprawy zniszczonej infrastruktury. W 34 
przypadkach wystąpiono, a w pozostałych, których skutki usunięto w ramach 
budżetu ZDIT rozpoczęto przygotowywanie dokumentów, w celu pozyskania danych 
z Policji, które potwierdzą, bądź nie fakt zdarzenia drogowego. Informacje te są  
niezbędne do dalszego procedowania przed ubezpieczycielem. 
Informuję, iż dochodzenie kosztów wszystkich uszkodzeń lub zniszczeń 
infrastruktury, bez względu na ich wysokość od sprawców, bądź polis 
ubezpieczeniowych wymagałaby zatrudnienia co najmniej jednego dodatkowego 
pracownika. Koszt zatrudnienia jednego pracownika przez okres kontrolowanych 4 
lat wyniósłby 240.000 zł (60.000 zł rocznie), co już przekracza ponad dwukrotnie 
koszty pokryte z budżetu miasta na usunięcie drobnych uszkodzeń lub zniszczeń 
infrastruktury drogowej w latach 2017-2020. 

 (akta kontroli str. 439-440) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
zbadanym zakresie. Pomimo, że ZDiT 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 zadanie to realizował w niewielkim zakresie. W latach 2017-
2020 zidentyfikowano 71 (tj. 9,7%) sprawców  z 734 zdarzeń drogowych. 

Koszty napraw uszkodzonej lub zniszczonej miejskiej infrastruktury drogowej  
w wyniku zdarzeń drogowych wyniosły w okresie objętym kontrolą 603 721,19 zł. 
Zostały one pokryte z odszkodowań w ramach polis ubezpieczeniowych ZDiT  
w wysokości 492 030,12 zł (81,5%) oraz w kwocie 111 691,07 zł (18,5%) ze środków 
budżetu ZDiT.  

Przeprowadzone badanie kontrolne 47 spraw wykazało, że na dzień rozpoczęcia 
kontroli w 33 przypadkach (70,2% zbadanych spraw) nie podjęto działań w celu 
ustalenia sprawców ww. zdarzeń drogowych oraz działań w zakresie odzyskania 
należności za uszkodzone lub zniszczone obiekty miejskiej infrastruktury drogowej  
z polisy ubezpieczeniowej sprawcy lub ZDiT. Zdaniem NIK, wydatkowanie środków 
własnych w łącznej kwocie 9 422,27 zł na naprawę infrastruktury drogowej  
i niepodejmowanie działań zmierzających do ich odzyskania z innych źródeł  
(w szczególności ze środków sprawców lub odszkodowań wypłaconych przez 
zakłady ubezpieczeń, z którymi sprawcy mieli zawarte umowy w zakresie OC 
posiadaczy pojazdów) było działaniem niegospodarnym. 

Działania w tym zakresie Zarządca podjął w trakcie kontroli NIK.   

IV. Uwagi i wnioski 

1. Wyegzekwowanie od ubezpieczyciela zaległej kwoty podatku VAT błędnie 
nienaliczonej przy ustaleniu kosztów naprawy szkody opisanej na str. 12 
wystąpienia. 

2. Podjęcie działań zmierzających do ustalania sprawców zdarzeń skutkujących 
uszkodzeniami lub zniszczeniami infrastruktury drogowej oraz pokrywanie 
kosztów naprawy ze środków polisy ubezpieczeniowej sprawcy.  

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 



 

15 
 

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 piśmie 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.  

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym  
dokonał: 

Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Szczecinie 
              Kontroler Dyrektor 

 
 
 

 

           Artur Matejko 
specjalista kontroli państwowej 
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