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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Justyna Goszcz, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr  LWA/100/2017 
z dnia  21 lipca 2017 r.  

2.  Marta Pietruszewska, st. inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr  LWA/99/2017 
z dnia  21 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.  1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie1, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki2. 

(dowód: akta kontroli str.  5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
 

W latach 2015 – 2017 (I półrocze)4 Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa 
Mazowieckiego zawierał procedury działania w sytuacjach kryzysowych, 
zapewniające przepływ informacji oraz współpracę pomiędzy organami administracji 
funkcjonującymi na terenie województwa, których obowiązkiem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa obywateli. W ww. planie oraz w planie działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego, zostały 
uwzględnione zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych. 
Opracowano raport cząstkowy, stanowiący podstawę sporządzania „Raportu 
o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”, w którym ujęto zagrożenia związane 
z transportem towarów niebezpiecznych. Wojewoda powołał Zespół doradczy do 
spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa 
mazowieckiego, który w  Raporcie z 31 grudnia 2015 r., zawarł m. in. analizę 
funkcjonowania transportu towarów niebezpiecznych oraz rekomendacje rozwiązań 
zapewniających parkingi dla usuwanych z ruchu pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne oraz nadzór nad trasami przewozu tych towarów. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK trwały konsultacje i uzgodnienia proponowanych przez 
Wojewodę w projekcie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
rozwiązań.  

                                                      
1  Dalej zwany także MUW lub Urzędem. 
2  Dalej zwany także Wojewodą. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 
zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  Okres objęty kontrolą. 

Ocena ogólna 
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 dokonywania ocen organizacji ruchu drogowego w ramach nadzoru nad 
zarządzaniem tym ruchem tylko na wniosek zainteresowanych organów lub 
osób, co było niezgodne z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
prawo o ruchu drogowym5 oraz § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym ruchem6. 

 niewystarczającej koordynacji przez Wojewodę działań poszczególnych 
organów administracji zespolonej w zakresie przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych. 

Ponadto NIK zwraca uwagę na niezaktualizowanie od 2015 r. posiadanego przez 
MUW wykazu nazw i adresów parkingów dla pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Koordynacja i kontrola działań służb i inspekcji, których zadania 
związane są z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. 

1.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MUW7, w kontrolowanym okresie, do 
zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego8 należały 
zadania dotyczące m. in.: dokonywania ocen zagrożeń stanu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie województwa i zapewnienia współdziałania 
wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej  
w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz nadzór nad przewozem towarów 
niebezpiecznych (od września 2016 r. zmieniono ww. zapis na: „prowadzenie spraw 
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych”). 
W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Wojewoda Mazowiecki nie przeprowadzał kontroli 
wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie 
zadań związanych z bezpieczeństwem drogowego przewozu towarów 
niebezpiecznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-9, 10-14, 22-72) 

Dyrektor Wydziału Kontroli MUW wyjaśnił, że ww. kontrole nie zostały ujęte  
w rocznych planach kontroli zewnętrznych na lata 2015 – 2017, ponieważ nie było 
skarg na działalność Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie realizacji zadań dotyczących przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych. Zwiększająca się z roku na rok liczba realizowanych kontroli  
w nowych zakresach oraz duża liczba zadań administracji zespolonej powodowała, 
że nie było możliwości przeprowadzania w każdym roku kontroli, we wszystkich 
organach zespolonych służb, inspekcji i straży, w zakresie całości realizowanych 
przez nich zadań.  

(dowód: akta kontroli str.547-549) 

                                                      
5   Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm. 
6  Dz.U. z 2017 r., poz. 784, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem. 
7  Wprowadzonym zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 377 z 31 lipca 2014 r., ze zm. (zarządzenia nr: 67 z 

16 lutego 2015 r. i 1013 z 23 września 2015 r.) oraz zarządzeniem nr 267 z 17 maja 2016 r., ze zm. 
(zarządzenia nr: 497 z 16 września 2016 r., 33 z 8 lutego 2017 r., 174 z 23 maja 2017 r. i 248 z 1 czerwca  
2017 r.). 

8   Dalej zwany WBZK. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Dyrektor WBZK, pismem z 21 stycznia 2015 r.9 wystąpił do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego10 o przesłanie wykazu nazw  
i adresów parkingów dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne na terenie 
województwa mazowieckiego, spełniających warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków 
technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne11. Mazowiecki WITD, przy piśmie z 19 lutego 2015 r., przekazał 
wykaz ww. parkingów, bez informacji o spełnianiu warunków określonych  
w rozporządzeniu.  

W związku z pismem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej12 z 6 sierpnia 2015 r.13, skierowanym do Wojewody Mazowieckiego, 
w sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego omówienia spraw związanych  
z przewozem towarów niebezpiecznych, Wojewoda w dniu 1 września 2015 r.14 
wystąpił do podległych jednostek, w tym m.in.: Mazowieckiego WITD, 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji o przygotowanie informacji w ww. zakresie, celem ich 
omówienia na spotkaniu w MUW w dniu 7 września 2015 r. W ww. piśmie, 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP wskazał, że tematem spotkania byłoby 
m. in. ustalenie sposobów spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa 
dotyczących: tras przewozu towarów niebezpiecznych na obszarze Mazowsza, 
lokalizacji parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne oraz miejsc postojowych dla pojazdów przewożących ww. towary. 
Z pisma wynika, że problematyka przewozu towarów niebezpiecznych na obszarze 
województwa mazowieckiego jest nieuregulowana w ww. zakresie oraz że stan 
faktyczny jest niezadowalający i może stanowić poważne utrudnienie w przypadku 
wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem towarów niebezpiecznych. 
Na spotkaniu w MUW w dniu 7 września 2015 r. dotyczącym omówienia  spraw 
przewozu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego 
ustalono m. in., że Wojewoda powoła zespół roboczy, który zajmie się ww. 
zagadnieniem i do końca 2015 r. opracuje i przedstawi Wojewodzie Raport 
końcowy, podsumowujący pracę zespołu. Zarządzeniem z 8 października 2015 r.15 
Wojewoda powołał Zespół doradczy do spraw transportu towarów niebezpiecznych 
na terenie województwa mazowieckiego16, którego Przewodniczącym został 
zastępca Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, a jego 
zastępcą - Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki WBZK. Zadaniem 
Zespołu było m.in. przeanalizowanie zasad funkcjonowania transportu towarów 
niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego oraz ustalenie sposobu 
wdrożenia wymagań bezpieczeństwa w zakresie towarów niebezpiecznych 
określonych w odpowiednich przepisach prawa oraz przedstawienie Wojewodzie 
Mazowieckiemu niezbędnych przedsięwzięć, w szczególności zarekomendowanie 
rozwiązań zapewniających parkingi dla usuwanych z ruchu pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne, a także nadzór nad trasami przewozu towarów 
niebezpiecznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 219-221,381-387,367-380) 
 

                                                      
9    Znak: WBZK-II.8142.1.2015.ZK. 
10   Dalej zwany Mazowieckim WITD. 
11   Dz.U. poz. 1293. 
12   Dalej zwanego Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP. 
13   Znak: WZ.0760.4.1.2015. 
14   Znak: WBZK II-810.4.2015. 
15   Nr 1054. 
16   Dalej zwany także Zespołem doradczym. 
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Zespół doradczy opracował Raport 31 grudnia 2015 r., w którym stwierdzono m. in., 
że istnieją obszary pozbawione odpowiedniej kontroli i w związku z powyższym 
zarekomendowano m. in. podjęcie następujących działań:  
- utworzenie na terenie każdego z powiatów województwa mazowieckiego po 
jednym parkingu, na który usuwane będą pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne lub utworzenie jednego parkingu na obszarze kilku powiatów (pod 
warunkiem przeprowadzenia w tym zakresie analizy ryzyka), 
- dla parkingów, które zostały dotychczas utworzone przez starostów oraz wskazane 
przez WITD, jako parkingi istniejące, na które są usuwane pojazdy przewożące 
towary niebezpieczne, dokonanie (przez podmioty je prowadzące) oceny możliwości 
ich dostosowania do obowiązujących przepisów, 
- utworzenie i zorganizowanie właściwych procedur, mających na celu wyłonienie 
podmiotów prowadzących ww. parkingi, 
- zobowiązanie organów, właściwych do zapewnienia parkingów dla pojazdów 
usuwanych z ruchu drogowego (starostów), aby po zgromadzeniu informacji od 
wnioskujących podmiotów (w ramach procedur przetargowych), wystąpiły o opinię 
do organu nadzoru budowlanego i właściwego organu PSP, w zakresie możliwości 
lokalizacji parkingu w danym obszarze, 
- zapewnienie stałego nadzoru nad utworzonymi parkingami (zobligowanie 
wskazanych organów do przeprowadzania okresowych kontroli), 
- opracowanie mapy z lokalizacją parkingów dla pojazdów ADR i umieszczenie jej 
między innymi na stronach GDDKiA i GITD. 
Odnośnie prowadzenia nadzoru nad trasami przewozu towarów niebezpiecznych17  
w raporcie zaproponowano m.in.: 

 ustalenie zasad rekomendowania tranzytowych (głównych) tras przewozu 
towarów niebezpiecznych, 

 zarekomendowanie tranzytowych (głównych) tras przewozu drogowego 
i kolejowego towarów niebezpiecznych przez województwo mazowieckie, 

 wypracowanie rekomendacji prawnych w zakresie prowadzenia nadzoru 
nad procesem przewozu towarów niebezpiecznych, w celu zapewnienia 
jednolitego systemu zarządzania tym przewozem jak i zagrożeniami z nim 
związanymi. 

W Raporcie podkreślono, że spełnienie wszystkich wymagań dotyczących parkingów, na 
jakie kierowane mają być pojazdy przewożące towary niebezpieczne jest obwarowane 
bardzo dużymi kosztami finansowymi i organizacyjnymi. Zdaniem członków Zespołu 
doradczego należałoby rozważyć zmianę wymagań i ograniczyć je do niezbędnego 
minimum (zapewniającego akceptowalny poziom bezpieczeństwa) tak, aby pozyskanie lub 
utworzenie takiego parkingu przez starostę było zadaniem możliwym do wykonania, 
w  realnych warunkach konkurencji ekonomicznej. Przewodniczący Zespołu rekomendował 
realizację zaproponowanych rozwiązań w trybie pilnym. 

(dowód: akta kontroli str. 393-482) 

Raport został przekazany przez Przewodniczącego Zespołu doradczego wszystkim 
jego członkom. WBZK 12 stycznia 2016 r. przekazał ww. dokument (drogą 
elektroniczną) do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego 
Inspektora Transportu Drogowego (bez uzyskania odpowiedzi).  

(dowód: akta kontroli str. 515-517,634) 

                                                      
17  W odniesieniu do nadzoru nad trasami przewozu towarów niebezpiecznych Zespół dostrzegł główną przeszkodę 

w przeplataniu się kompetencji organów administracji publicznej, co sprzyja powstawaniu luk i obszarów 
pozbawionych właściwego nadzoru. Obecnie każdy z organów i służb, prowadząc działania w zakresie swoich 
kompetencji, nie dokonuje wymiany informacji z innymi organami w przedmiotowym zakresie. Wymiana 
stosownych danych następuje zazwyczaj z organem nadrzędnym nie zaś z innymi organami i służbami. 
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WBZK przygotował projekt zmian w przepisach dotyczących tras przewozu towarów 
niebezpiecznych oraz parkingów dla pojazdów przewożących ww. towary18, który 
przy piśmie z 4 kwietnia 2017 r. przekazał do konsultacji Mazowieckiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. KW PSP 12 maja 2017 r przesłała uwagi do 
ww. projektu oraz propozycje zmiany zapisów. 

(dowód: akta kontroli str. 519-536) 

Wojewoda Mazowiecki wyjaśnił, że zgodnie ze wskazaniem zawartym w Raporcie, 
w celu wdrożenia rekomendacji przez zmianę nieskutecznych przepisów, podjęto 
następujące działania: 12 stycznia 2016 r. przekazano kopię Raportu z prośbą  
o wskazanie możliwych działań (bez uzyskania odpowiedzi) do Generalnego 
Inspektora Transportu Drogowego i ministra właściwego ds. transportu, następnie  
w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r. opracowano wstępny projekt propozycji 
zmian legislacyjnych do konsultacji z innymi instytucjami, 4 kwietnia 2017 r. 
przesłano projekt do KW PSP z prośbą o uwagi, 12 maja 2017 r. otrzymano uwagi  
i uwzględniono je w projekcie przygotowanym do uzgodnienia z innymi służbami. 
Wojewoda wyjaśnił także, że pracownicy WBZK w 2016 r. byli zaangażowani  
w zadania priorytetowe związane z organizacją szczytu NATO, który odbył się  
8 lipca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 511-514,559-561) 

 

W piśmie z 27 czerwca 2016 r.19 Wojewoda wydał polecenia: Mazowieckiemu 
WITD, Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP i Mazowieckiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, dotyczące realizacji obowiązków zawartych 
w rozporządzeniu porządkowym Wojewody Mazowieckiego nr 2 z 20 czerwca  
2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych i ruchu pojazdów ponadnormatywnych na terenie m. st. 
Warszawy20. W 2017 r. Wojewoda nie korzystał z uprawnień do wydawania poleceń 
i żądania informacji od organów administracji rządowej dotyczących przewozu 
towarów niebezpiecznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 215-218,335-347,367-376,381-387) 

1.3. Wojewoda Mazowiecki ustalił procedury zapewniające przepływ informacji oraz 
współpracę pomiędzy organami administracji funkcjonującymi na terenie 
województwa, których obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli21  
w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego22 oraz 
regulaminie działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego23.  

                                                      
18  Projekt zmian ma na celu m.in. zapewnienie odpowiedniej liczby parkingów dla pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne na terenie województwa mazowieckiego; opracowanie map z lokalizacją parkingów dla pojazdów 
przewożących towary niebezpieczne oraz ich publikację przez wskazane instytucje; zobowiązanie starostów do 
kontroli i zgłaszania zmian oraz uzyskania opinii od właściwych organów w sprawie lokalizacji ww. parkingów; 
zobowiązanie inwestora przez organ wydający decyzję o zezwoleniu na inwestycję drogową do uzgodnienia 
usytuowania i wyposażenia ww. parkingów z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP.   

19  Znak: WBZK II-810.6.2016. 
20 W związku ze spotkaniem przywódców państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na  

terenie m. st. Warszawy, w okresie od godziny 0.00 dnia 7 lipca 2016 r. do godziny 24.00 dnia 9 lipca 2016 r.  
Rozporządzenie określało katalog miejsc ograniczonych przez odcinki dróg (z ich wyłączeniem), w rejonie 
których należy stosować zakaz przewozów towarów niebezpiecznych oraz ponadnormatywnych 
i wielkogabarytowych. 

21 Pomiędzy: Wojewodą, Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Wojewódzkim PSP, Mazowieckim 
WITD i Marszałkiem Województwa. 

22 Plan i jego aktualizacje zostały zatwierdzone: 24 stycznia 2012 r. (aktualizacja 17 lipca 2012 r.) i 20 stycznia 
2016 r.  Dalej zwany Planem lub PZKWM. 

23   Zarządzenia nr: 199 z 9 maja 2011 r. i nr 76 z 4 kwietnia 2017 r. Dalej zwany MWZZK. 
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W Planie określono m. in. procedury działania w nietypowych sytuacjach 
kryzysowych (m.in. dla służb, inspekcji i straży, MWZZK oraz Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego24), w tym związanych z przewozem towarów 
niebezpiecznych oraz zadania dla MWZZK, jako organu pomocniczego Wojewody 
Mazowieckiego w celu zapewnienia wykonywania zadań w zakresie zarządzania 
kryzysowego. W ramach zadań dla MWZZK wskazano m.in.: ocenę występujących 
i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne 
i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowanie propozycji działań i przedstawienie 
Wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań 
ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego oraz zapewnienie 
współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej 
i samorządowej.  
Nie zostały ustalone oddzielne procedury zapewniające przepływ informacji 
w związku z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. 

(dowód: akta kontroli str.73-107, 152-209,212,607-628) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
 
W okresie objętym kontrolą koordynacja przez Wojewodę działań administracji 
zespolonej w województwie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych była 
niewystarczająca. 

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie25, Wojewoda, jako zwierzchnik rządowej administracji 
zespolonej w województwie kieruje nią i koordynuje jej działalność. 

Do zakresu działania WBZK należały m. in.: zadania dotyczące zapewnienia 
współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej 
i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz prowadzenie spraw 
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. 

Powołany przez Wojewodę Zespół w Raporcie z 31 grudnia 2015 r. wskazał m. in. 
na brak usystematyzowanej wymiany informacji z zakresu przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych pomiędzy poszczególnymi organami administracji 
zespolonej, co skutkuje ograniczeniem zdolności analitycznych tylko do danych 
własnych tych organów, pogłębianiem się rozbieżności i problemów związanych 
z pojawiającymi się zagrożeniami, wskazując jednocześnie na konieczność 
zapewnienia automatycznej koordynacji, natychmiastowej dostępności informacji 
i pełnej współpracy. Zespół wskazał też na potrzebę ustalenia zasad gromadzenia, 
prezentacji, wymiany i udostępniania danych statystycznych, w tym m.in. informacji 
o: zdarzeniach drogowych z udziałem pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne, wyznaczonych trasach przewozu tych towarów oraz 
o funkcjonujących parkingach i miejscach postojowych.  
Do dnia zakończenia kontroli NIK, ww. rekomendacje w zakresie koordynacji  
działań administracji zespolonej w województwie  nie zostały wdrożone.  

(dowód: akta kontroli str.393-482) 

 

 

                                                      
24  Dalej zwany WCZK. 
25  Dz.U z 2015 r. poz. 525 ze zm. 
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NIK zwraca uwagę na długotrwałość procesu wdrażania rekomendacji zawartych 
w Raporcie z 31 grudnia 2015 r., opracowanym przez Zespół doradczy do spraw 
transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego. 
Przygotowane w sierpniu 2016 r. propozycje zmian przepisów w zakresie 
transportu towarów niebezpiecznych, do dnia zakończenia kontroli NIK, 
pozostawały w formie „propozycji zmian legislacyjnych do konsultacji z innymi 
instytucjami”, które (poza KW PSP), nie zostały przekazane do dalszych 
konsultacji. 

Wojewoda Mazowiecki w złożonym wyjaśnieniu podał, że po analizie 
dokumentów rozpoczęto prace nad projektem wystąpienia, który w najbliższym 
czasie zostanie przekazany do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Stołecznej 
Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, w celu dalszych konsultacji. Planowany termin 
ukończenia konsultacji przewiduje się na 30 listopada br.  

(dowód: akta kontroli str. 561) 
 

 

W okresie objętym kontrolą w strukturze organizacyjnej MUW funkcjonowała 
komórka (WBZK), do zadań której należał m.in. prowadzenie spraw z zakresu 
przewozu towarów niebezpiecznych (do 16 września 2016 r. zadanie to określono 
w Regulaminie organizacyjnym jako „nadzór nad przewozem towarów 
niebezpiecznych”26). Powołany przez Wojewodę Zespół doradczy do spraw 
transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego 
opracował raport (31 grudnia 2015 r.), w którym rekomendował podjęcie działań 
(również w celu zmiany dotychczasowych przepisów) związanych z utworzeniem 
i nadzorowaniem parkingów dla usuwanych z ruchu drogowego pojazdów 
przewożących towary niebezpieczne oraz nadzorem nad trasami przewozu tych 
towarów. Do dnia zakończenia kontroli NIK trwały konsultacje i uzgodnienia, 
proponowanych przez Wojewodę we wstępnym projekcie wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwiązań. Plany Zarządzania Kryzysowego 
Województwa Mazowieckiego zawierały procedury działania w nietypowych 
sytuacjach kryzysowych dla służb, inspekcji, straży oraz Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, a także zadania dla MWZZK. Niewystarczająca była 
koordynacja przez Wojewodę działań administracji zespolonej w województwie 
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

 

2. Działania w zakresie zarządzania kryzysowego związane 
z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. 

2.1. W okresie objętym kontrolą, Wojewoda Mazowiecki opracował jeden raport 
cząstkowy, stanowiący podstawę sporządzania Raportu o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego27. Raport, w części dotyczącej zagrożeń i skutków ich 
wystąpienia, obejmował zagrożenia spowodowane rozwojem technologicznym  
i awariami, w których uwzględniono zdarzenia powodujące uwolnienie substancji 
niebezpiecznej w trakcie transportu, mogące powodować zagrożenie życia, zdrowia 
ludzi oraz skażenie powietrza, wody powierzchniowej i podziemnej oraz gleby. Jako 

                                                      
26  Pomimo, iż od 1 stycznia 2012 r. nadzór w tym zakresie należy do ministra właściwego do spraw transportu 
27 Raport cząstkowy obejmujący m.in. wskazanie najważniejszych zagrożeń i skutków ich wystąpienia został 

opracowany w 2016 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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potencjalne miejsce wystąpienia zagrożenia wskazano Zakład o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i Zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej z uwzględnieniem terenów sąsiednich.28 W części dotyczącej 
zagrożeń terrorystycznych, raport cząstkowy uwzględniał dwa scenariusze zdarzeń, 
w których może zostać wykorzystany transport z substancjami niebezpiecznymi29, 
Raport cząstkowy, w obu scenariuszach zakłada, że jednym z miejsc ich 
potencjalnego wystąpienia są m.in. zakłady produkujące materiały niebezpieczne 
lub firmy je dystrybuujące oraz transporty z substancjami niebezpiecznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 310-322,562-567) 

2.2. W Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego zostały 

uwzględnione zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych, w tym 

z możliwością ich użycia w zamachach terrorystycznych. Zagrożenia te zostały ujęte 

w następujących obszarach: Charakterystyka zagrożeń województwa 

mazowieckiego, w którym zawarto podrozdziały: Zagrożenie w transporcie 

materiałów niebezpiecznych30, Prawdopodobieństwo oraz ocena ryzyka wystąpienia 

zagrożeń31, Monitorowanie zagrożeń32, Siatka bezpieczeństwa33. Określono zadania 

uczestników zarządzania kryzysowego w razie wystąpienia skażenia chemicznego, 

czy katastrofy drogowej i kolejowej. Załączniki funkcjonalne do PZKWM zawierały: 

System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych – informacje o firmach, 

adresach i telefonach34 i Wykaz parkingów, na które mogą być usuwane 

i deponowane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne35. Po aktualizacji 

PZKWM z 2016 r. zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych 

zostały ujęte w następujących obszarach: Charakterystyka zagrożeń, zagrożenia 

chemiczne; Charakterystyka zagrożeń, terroryzm chemiczny; Zagrożenia 

spowodowane katastrofami; Zagrożenia atakiem terrorystycznym; Zagrożenia 

chemiczne; Katastrofy drogowe i kolejowe oraz w Załącznikach funkcjonalnych: 

Wykaz parkingów, na które mogą być usuwane i deponowane pojazdy przewożące 

materiały niebezpieczne, 2015 r.; Siatka bezpieczeństwa. Określono zadania 

uczestników zarządzania kryzysowego. Uwzględniono: skażenia chemiczne, 

katastrofy drogowe i kolejowe, terroryzm. 

(dowód: akta kontroli str. 210-214,333-334) 
Zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych zostały również ujęte 
w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 

                                                      
28  Załączono mapę województwa mazowieckiego z naniesioną lokalizacją wszystkich zakładów o ryzyku wystąpienia 

awarii przemysłowej, zarejestrowanych w bazie WIOŚ. 
29   Są to: podłożenie ładunku wybuchowego i zajęcie obiektu, w tym również z przetrzymywaniem zakładników. 
30 Zapisano w nim, że najbardziej newralgicznymi miejscami w transporcie samochodowym materiałów  

niebezpiecznych są skrzyżowania głównych tras przelotowych, mosty i wiadukty. Brak obwodnic sprawia, że 
transporty substancji niebezpiecznych odbywają się przez miasta. Wymieniono najbardziej newralgiczne miasta 
województwa mazowieckiego. 

31 Jako zagrożone atakiem terrorystycznym w scenariuszu „Podłożenie ładunku wybuchowego”, wymieniono  między 
innymi zakłady produkujące materiały niebezpieczne lub firmy je dystrybuujące oraz transporty z substancjami 
niebezpiecznymi. Jako zagrożone zajęciem obiektu, w tym również przetrzymywaniem zakładników podano 
m.in. zakłady produkujące materiały niebezpieczne lub firmy je dystrybuujące oraz transporty z substancjami 
niebezpiecznymi. Wśród zagrożeń spowodowanych katastrofami ujęto katastrofy drogowe, w tym z udziałem 
pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. 

32  Ujęto zakres monitorowania i przekazywania informacji w tym monitoring zakładów pracy o dużym i zwiększonym 
ryzyku występowania awarii oraz monitoring transportu drogowego niebezpiecznych materiałów chemicznych na 
obszarze województwa (Komenda Wojewódzka PSP) i informacje o transporcie wymienionych materiałów oraz o 
bezpieczeństwie i porządku publicznym na wyznaczonych przez właściwe podmioty drogach objazdowych 
(Komenda Wojewódzka i Komenda Stołeczna Policji, Inspekcja Transportu Drogowego). 

33    Uwzględniono katastrofy drogowe i kolejowe, skażenia chemiczne i terroryzm. 
34  Załącznik nr 12. 
35  Załącznik nr 13. 



 

10 

mazowieckiego. Plan ten, w okresie 2015 r. – 2017 r. uwzględniał przewóz towarów 
niebezpiecznych w obszarze zagrożeń komunikacyjnych36 oraz zagrożeń 
chemiczno-ekologicznych, zaś w okresie 2016 r. – 2017 r. uwzględniał przewóz 
towarów niebezpiecznych w obszarze szczególnych zagrożeń. Transport substancji 
niebezpiecznych uwzględniony został w scenariuszach możliwych do wystąpienia37, 
w tym w zagrożeniach atakiem terrorystycznym i podłożenia ładunku wybuchowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 224-309) 
2.2.1. W odpowiedzi na pismo dyrektora WBZK z 21 stycznia 2015 r.38 w dniu 
19 lutego 2015 r. Mazowiecki WITD przesłał do MUW wykaz nazw  
i adresów parkingów dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne na terenie 
województwa mazowieckiego, wyznaczonych przez 11 starostów. Wykaz nie 
zawierał informacji, czy parkingi te spełniają warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na 
które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. MUW nie występował 
do Mazowieckiego WITD o uaktualnienie wykazu nazw i adresów parkingów dla 
pojazdów przewożących ww. towary. 

(dowód: akta kontroli str. 215-218) 
Pismem z 17 marca 2015 r.39 Mazowiecki WITD, poinformował Wojewodę, że  
z informacji uzyskanych od starostów wynika, że 30 starostów nie wyznaczyło 
parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. 
W związku z powyższym, Wojewoda Mazowiecki pismem z 10 kwietnia 2015 r.40 
zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, z prośbą  
o wyznaczenie parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy ciężarowe 
przewożące towary niebezpieczne i współpracę z WITD w tym zakresie.  
W wyznaczonym terminie odpowiedzi udzieliło 7 starostów41, z których tylko jeden42 
poinformował o wyznaczeniu parkingu do usuwania pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne. Jako przyczyny braku parkingów starostowie podawali 
brak na terenie powiatu parkingu spełniającego wymagane przepisami warunki do 
przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i brak oferentów 
chętnych do utworzenia i prowadzenia takiego parkingu. 

(dowód: akta kontroli str. 348-359) 

Pismem z 10 grudnia 2015 r.43, Dyrektor WBZK zwrócił się do Mazowieckiego WITD 
o przekazanie informacji dotyczących transportu drogowego materiałów 
niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego w 2015 r.  
 
 

                                                      
36  Wskazano, że zagrożenia katastrofami w ruchu drogowym wynikają głównie m.in. z braku efektywnego systemu 

nadzoru i kontroli transportu drogowego z materiałami niebezpiecznymi oraz braku bazy danych o firmach 
transportujących materiały niebezpieczne na terenie województwa. Dodano, że największe zagrożenia 
komunikacyjne w ruchu pasażerskim i towarowym, w tym przy przewozie substancji i materiałów 
niebezpiecznych występują na głównych arteriach komunikacyjnych oraz na drogach przelotowych 
prowadzących przez miasta. Wymieniono też najbardziej zagrożone trasy drogowe, przebiegające przez teren 
województwa. 

37  W scenariuszach możliwych do wystąpienia, plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 
województwa mazowieckiego z roku 2016 i 2017, przewidują, że potencjalnym miejscem podłożenia ładunku 
wybuchowego mogą być zakłady produkujące materiały niebezpieczne lub firmy je dystrybuujące, bądź 
transporty z substancjami niebezpiecznymi. W przypadku scenariuszy dotyczących zagrożeń atakiem 
terrorystycznym, plany przewidują, że potencjalnym miejscem ich wystąpienia mogą być zakłady produkujące 
materiały niebezpieczne lub firmy je dystrybuujące, transporty z substancjami niebezpiecznymi. 

38  Znak: WBZK-II.8142.1.2015. 
39   Znak: MWITD.8112.1.3.2015. 
40  Znak: WBZK-II.810.2.2015. 
41  Radom, Ostrów Mazowiecka, Sierpc, Pułtusk, Grodzisk Mazowiecki, Wyszków, Węgrów. 
42  Powiat Węgrowski. 
43  Znak: WBZK-II.810.7..2015. 
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MWITD przesłał roczne raporty za 2014 r. dotyczące przewozu oraz kontroli 
towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego.44 

(dowód: akta kontroli str. 324-326,388, 391-392) 

2.2.2. WBZK, pismem z 19 stycznia 2016 r.45 zwrócił się do Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z prośbą o przesłanie raportów z poważnych wypadków lub awarii 
związanych z przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych w latach 2012 – 
2015. W oparciu o przekazane dane, opracowano tabelę zawierającą informacje 
o poważnych wypadkach i awariach, w rozumieniu art. 17 ustawy o przewozie 
towarów niebezpiecznych, którą WBZK przekazał do WITD w Radomiu, przy piśmie 
z 11 maja 2016 r.46, z prośbą o uwzględnienie informacji w niej zawartych  
w działalności WITD, w szczególności odnośnie przyczyn wypadków i awarii, które 
miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego.  

(dowód: akta kontroli str. 360-366) 

2.3. W latach 2015 – 2017 (I półrocze), MWZZK nie pozyskiwał i nie analizował 
informacji na temat przewozu towarów niebezpiecznych i związanych z tym 
zagrożeń47. Również WBZK nie przekazywał MWZZK informacji związanych 
z przewozem towarów niebezpiecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 210-214,222-223,214) 

W kwestii uwzględniania przez MWZZK zagrożeń związanych z przewozem 
towarów niebezpiecznych, w tym z możliwością ich użycia w zamachach 
terrorystycznych, w prowadzonych przez Zespół ocenach występujących 
i potencjalnych zagrożeń, Dyrektor WBZK wyjaśnił, że członkowie MWZZK, 
uzgadniając treść planów zarządzania kryzysowego, zaakceptowali uwzględnione 
w planach zadania dla uczestników zarządzania kryzysowego oraz, że mogli 
czerpać przedmiotowe informacje zarówno z zakresu własnej działalności, jak 
również z Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego podczas 
etapu jego opiniowania i uzgadniania.  

(dowód: akta kontroli str. 214) 

Dyrektor WBZK stwierdził, że Wydział pozyskiwał informacje o przewozie towarów 
niebezpiecznych z ogólnodostępnych źródeł, np. strony internetowej Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (raporty o zdarzeniach), a także bezpośrednio od 
Mazowieckiego WITD, Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta PSP 
i z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa. Analizy były prowadzone w ramach prac Zespołu doradczego 
do spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa 
mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 210-214) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

Na dzień zakończenia kontroli NIK, Wojewoda dysponował wykazem nazw 
i adresów parkingów dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne wg stanu na 

                                                      
44  Pismo z 16 grudnia 2015 r., znak: WI.8112.4.113.2015.PW. 
45   Znak: WBZK-II.810.2.2016. 
46  Znak: WBZK-II.810.2.2016. 
47  Ww. okresie odbyło się 11 takich posiedzeń. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dzień 31 grudnia 2015 r.48 W latach 2016-2017 (I półrocze) Wojewoda nie 
aktualizował  informacji w tym zakresie.  

  (dowód: akta kontroli str. 340) 
 
Zdaniem NIK, posiadanie przez MUW aktualnych danych ww. zakresie jest 
niezbędne, gdyż do zakresu działania WBZK należały m. in.: zadania dotyczące 
dokonywania ocen zagrożeń stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie województwa i zapewnienia współdziałania wszystkich jednostek 
organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom, a zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych były 
wskazywane m.in. w PZKWM. 
 
Zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych zostały ujęte 
w Planach Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego oraz w planach 
działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 
mazowieckiego. WBZK pozyskiwał informacje dotyczące przewozu towarów 
niebezpiecznych, w tym związanych z nim poważnych wypadków i awarii oraz 
parkingów dla pojazdów przewożących te towary od WITD, Ministerstwa 
Infrakstruktury i Budownictwa oraz starostów i prezydentów miast. W ramach praz 
Zespołu doradczego prowadzone były analizy w tym zakresie. 
 
 

3. Nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym. 

3.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MUW, realizacja zadań związanych  
z transportem drogowym, w tym: w sprawach nadzoru nad zarządzaniem ruchem na 
drogach49 oraz w sprawach  prac Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, należała do zakresu działania Wydziału Infrastruktury.50 

 (dowód: akta kontroli str. 6-9,22-72) 

3.2. W okresie objętym kontrolą, Wojewoda Mazowiecki dokonał 61 ocen organizacji 
ruchu drogowego, na wniosek zainteresowanych organów lub osób51, które nie 
dotyczyły organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z przepisami ADR 
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z przewozem towarów 
niebezpiecznych. Nie występowano do jednostek zarządzających ruchem 
drogowym, organów kontroli ruchu drogowego oraz uczestników przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych o informacje w zakresie lokalizacji nadawców 
przesyłek, trasy przewozu, zgodności rozwiązań komunikacyjnych. Dyrektor WI 
w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie ma w obowiązkach pozyskiwania 
informacji w ww. zakresie.  

Wojewoda nie występował do Inspekcji Ochrony Środowiska o udostępnienie 
wykazu zakładów o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej. Taki wykaz zawierał Raport z 31 grudnia 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 429-433, 486) 

Nie badano również organizacji ruchu w pobliżu największych zakładów 
produkujących lub wykorzystujących w produkcji towary niebezpieczne.  

                                                      
48   Raport z 31 grudnia 2015 r.  
49  Wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i m.st. 

Warszawa oraz wewnętrznych, położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania. 
50  Dalej zwanego: WI. 
51    W 2015 roku dokonano 21 ocen organizacji ruchu; w 2016 roku – 35; w 2017 (I półrocze) – 13. 
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Dyrektor WI wyjaśnił, że nie badano organizacji ruchu ww. zakresie, ponieważ 
ocena organizacji ruchu drogowego dokonywana jest na wniosek zainteresowanych 
organów lub osób. Z wyjaśnienia wynika, że jednostki samorządu terytorialnego, 
podmioty zarządzające ruchem na drogach oraz zarządzające drogą wewnętrzną, 
nie wskazywały problemów w obszarze zgodności organizacji ruchu z przepisami 
ADR oraz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z przewozem 
towarów niebezpiecznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 483-487,636) 

W ocenie Wojewody Mazowieckiego52 zarządcy dróg/organy zarządzające ruchem 
na drogach województwa mazowieckiego zapewniły optymalne trasy dostaw 
towarów niebezpiecznych do odbiorców a trasy te zostały uzgodnione z Zespołem 
doradczym powołanym przez Wojewodę. Podobną opinię wyraził Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.53 Natomiast Komendant 
Wojewódzki PSP stwierdził, że w jego ocenie zarządcy dróg/organy zarządzające 
ruchem na drogach województwa mazowieckiego,  poprzez niewyznaczenie tras 
przewozu towarów niebezpiecznych, nie zapewniły optymalnych tras tych dostaw 
(z wyjątkiem Miasta Płock).54 

(dowód: akta kontroli str. 511-514,537-540) 

W MUW nie został określony obowiązek sporządzania ocen organizacji ruchu 
drogowego i przedkładania takich ocen np. Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego55.  
Dyrektor WI stwierdził, że w okresie od 2015 – 2017 (I półrocze) nie było sytuacji 
spornych związanych z istniejącą lub projektowaną organizacją ruchu drogowego  
w zakresie tras przejazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 483-487) 
 
W okresie objętym kontrolą organy kontroli ruchu drogowego nie zgłaszały 
Wojewodzie problemów związanych z niemożliwością usunięcia z ruchu środka 
transportu wraz z niebezpiecznym ładunkiem i zdeponowania go w miejscu 
postojowym umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie drogowego w związku 
z przewozem takich towarów. 

(dowód: akta kontroli str. 488-491) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Wojewoda, w ramach nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach, dokonywał 
oceny organizacji ruchu na tych drogach wyłącznie na wniosek zainteresowanych 
organów lub osób. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo 
o ruchu drogowym56, wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem 
drogowym na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych 
położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawa, natomiast    
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym ruchem57, w ramach tego nadzoru dokonuje oceny 

                                                      
52  Wojewoda, na potrzeby niniejszej kontroli NIK, zebrał opinie służb współpracujących ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych tj. Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Stołecznej 
Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego. 

53    Pismo z dnia 21 sierpnia 2017 r. znak: R-3929/3907/17 
54     Pismo z dnia 21 sierpnia 2017 r. znak: WZ 0760.4.2.2017 
55  Dalej zwany WRBRD. 
56  Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm. 
57  Dz.U. z 2017 r., poz. 784., dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem. 
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organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 636) 

Dyrektor WI wyjaśnił, że ocena tylko na wniosek zainteresowanych organów lub 
osób jest dokonywana w związku z brzmieniem § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem. 

(dowód: akta kontroli str. 495-498) 

W odniesieniu do wyjaśnień Dyrektora WI należy zauważyć, że w § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia mowa jest o dokonywaniu oceny organizacji ruchu drogowego 
wszystkich dróg, nad zarządzaniem którymi organ sprawuje  nadzór, natomiast 
w § 3 ust. 3 rozporządzenia wskazano, że w przypadku dróg wewnętrznych objętych 
strefą zamieszkania albo strefą ruchu, ocena taka dokonywana jest na podstawie 
wniosku zainteresowanego podmiotu złożonego do tego organu.  

 
 

Wojewoda w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym 
dokonywał ocen organizacji ruchu na drogach wyłącznie na wniosek 
zainteresowanych organów lub osób. Oceny te nie dotyczyły bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w związku z przewozem towarów niebezpiecznych.  

 

4. Działania w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych. 

W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Wojewoda Mazowiecki nie wnosił na posiedzenia 
WRBRD zagadnień związanych przewozem towarów niebezpiecznych.  

Wojewoda nie przesłał Marszałkowi Województwa, jako Przewodniczącemu 
WRBRD, Raportu z 31 grudnia 2015 r., jak również nie przedstawił go w celu 
omówienia na posiedzeniu Rady.  

(dowód: akta kontroli str. 488-492,495,504,545,554-557) 

 

Wojewoda wyjaśnił, że mając na uwadze konkluzje Raportu, WBZK zainicjował 
prace mające na celu praktyczne wykorzystanie zawartych w nim wniosków  
i rekomendacji w procesie przygotowywania inicjatywy ustawodawczej, co w ocenie 
Wojewody stanowi optymalną ścieżkę działania w istniejącej sytuacji. Wojewoda 
podał, że WRBRD będzie zaangażowana w opiniowanie opracowywanego projektu 
zmian w przepisach dotyczących tras przewozu towarów niebezpiecznych oraz 
parkingów dla pojazdów przewożących te towary. 

(dowód: akta kontroli str. 537-538) 

Stwierdzono, że na stronie internetowej WRBRD znajduje się Strategia Poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na obszarze województwa mazowieckiego 
w latach 2014 – 202058, w której nie uwględniono zagrożeń związanych 
z przewozem towarów niebezpiecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 545-546) 

 

                                                      
58http://mrbrd.word.waw.pl/wpcontent/uploads/2017/05/STRATEGIA_POPRAWY_BEZPIECZEN%CC%81STWA_RU

CHU_DROGOWEGO_na_obszarze_WOJEWO%CC%81DZTWA_MAZOWIECKIEGO_w_latach_2014-2020.pdf 
[16.08.2017 r.]  
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NIK zwraca uwagę, że Wojewoda, jako zastępca przewodniczącego WRBRD ma 
możliwość inicjowania na forum Rady działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym związanego z przewozem towarów niebezpiecznych.  

Działania przedstawicieli Wojewody w WRBRD nie obejmowały spraw związanych 
z przewozem towarów niebezpiecznych.  

IV. Wnioski pokontrolne 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli59, wnosi o: 

1) zapewnienie dostatecznej koordynacji działań organów rządowej 
administracji zespolonej w zakresie spraw związanych z przewozem 
towarów niebezpiecznych;  

2) dokonywanie, w ramach sprawowanego nadzoru, ocen organizacji ruchu 
drogowego wszystkich dróg nad zarządzaniem którymi Wojewoda sprawuje  
nadzór, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym ruchem.  

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Warszawa,       października 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Justyna Goszcz 
Gł. specjalista k.p. 

 

                                                      
59 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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