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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. Robert Bartosik, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/88 z dnia 3 lipca 2017 r.  

2. Jerzy Kęcik, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/90/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. 

3. Witold Markiewicz, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LWA/105/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6 Tom I) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego1 w Warszawie, ul. Jagiellońska 
26, 03-719 Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego2. 

(dowód: akta kontroli str. 321-322 Tom I) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej 
nieprawidłowości3, realizację zadań Marszałka w kontrolowanym zakresie4. 
Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niedokonywaniu analizy istniejącej 
organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu w aspekcie zagrożeń 
związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Pozytywną ocenę uzasadnia 
m.in. fakt wprowadzenia przez Marszałka wewnętrznych uregulowań określających 
zasady przeprowadzania egzaminów kończących kursy z zakresu przewozu 
towarów niebezpiecznych5, oraz regulaminu działania komisji egzaminacyjnych. 
Marszałek prowadził rejestr podmiotów prowadzących ww. kursy, prawidłowo 
realizował zadania w zakresie wydawania zaświadczeń ADR oraz zapewnienia 
warunków do przechowywania dokumentacji egzaminacyjnej i wydanych 
zaświadczeń. Przeprowadzał również kontrole podmiotów prowadzących kursy ADR 
oraz wydawał decyzje administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na 

                                                      
1 Dalej zwany także UMWM lub Urzędem. 
2 Dalej zwany Marszałkiem. 
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 to 2015 r. – I półrocze 2017 r. 
5 Wymaganych przepisami umowy ADR - L’Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  (ADR), 
sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. 
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przedsiębiorców niewypełniających obowiązków określonych w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych6. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 
1. Egzaminowanie i wydawanie zaświadczeń ADR 

1.1. Od 1 października 2016 r. prowadzenie spraw związanych z przewozem 
towarów niebezpiecznych7, w tym prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących 
kursy ADR, należy do zadań Biura ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu 
Dyplomatycznego8, wchodzącego w skład Departamentu Organizacji UMWM9 
(poprzednio zadania te realizował Wydział ds. Kandydatów i Kierujących 
Pojazdami). W latach 2016 – 2017 (I półrocze), w Biurze ds. ADR zatrudnionych 
było dziewięć osób, które uczestniczyły w szkoleniu z zakresu transportu 
drogowego. Ponadto dwie osoby odbyły szkolenie ADR: „Bezpieczeństwo transportu 
w teorii i praktyce”. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 253-279, 325, tom II str.2-3, 222-223, 241, 244) 

W okresie objętym kontrolą, Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał cztery 
zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla 
kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz ustanowienia regulaminu 
działania tych komisji10. W ww. zarządzeniach ustalono m. in. wykaz osób 
uprawnionych do zasiadania w komisji egzaminacyjnej w charakterze 
przewodniczącego komisji, zadania komisji oraz warunki uznania egzaminu za 
złożony z wynikiem pozytywnym. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 7-24) 

W latach 2015 – 2017 (I półrocze), przeprowadzono łącznie 1235 egzaminów  
z zakresu podstawowego i specjalistycznego, z tego: w 2015 r. – 581, w 2016 r. – 
654 i w I półroczu 2017 r. – 297 egzaminów. Analiza dokumentacji dotyczącej  
25 egzaminów11 wykazała, iż do ich przeprowadzenia zostały powołane 
dwuosobowe komisje egzaminacyjne12, a na przewodniczących komisji wyznaczano 
osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych do zasiadania w komisji 
egzaminacyjnej w charakterze przewodniczącego komisji (przedstawicieli 
Marszałka)13, a na członków komisji - osoby wskazane każdorazowo przez ośrodek 
szkolenia prowadzący kurs, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy optn. Osoby powołane 
na przewodniczących komisji były pracownikami Urzędu, ze stażem pracy powyżej 
5 lat, posiadały wykształcenie wyższe i uczestniczyły w wewnętrznym szkoleniu 
instruktażowym w zakresie przeprowadzania egzaminów i szkoleniu z zakresu 
przewozu towarów niebezpiecznych. Osoby te nie posiadały uprawnień doradcy ds. 
bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8, 11,17,19, 25-44, 219-226, 326-336) 

                                                      
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 ze zm., dalej ustawa optn. 
7 M. in. w zakresie: prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, 
przewodniczenia i udziału w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla kierowców przewożących ww. 
towary, wydawania zaświadczeń ADR oraz prowadzenia ich ewidencji, a także kontroli podmiotów prowadzących ww. kursy. 
8 Dalej zwane Biurem ds. ADR. 
9 Regulamin wewnętrzny Departamentu Organizacji UMWM, wprowadzony zarządzeniem nr 265/16 Marszałka Województwa 
Mazowieckiego z 30 września 2016 r. Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego dalej zwane: Biuro ds. ADR. 
10 Nr: 1/14 z 9 grudnia 2014 r., 86/15 z 20 lipca 2015 r., 114/15 z 9 listopada 2015 r.i 284/16 z 22 listopada 2016 r. 
11 Badaniu kontrolnemu poddano losowo wybraną dokumentację: po 10 spraw z lat 2015-2016 i 5 spraw z 2017 r.  
12 W imieniu Marszałka komisje egzaminacyjne powołał Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego Urzędu Marszałkowskiego na podstawie upoważnienia: nr /2015 z dnia 2015 r., nr 136/2016 z dnia 14 marca 
2016 r., nr 115/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. 
13 W załączniku do zarządzenia Nr 1/14 osób takich było 47, do zarządzenia Nr 114/15 – 37 osób, do zarządzenia Nr 85/15 – 
33 osoby, a do zarządzenia Nr 284/16 – 42 osoby. 
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Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych Tamara 
Borkowska wyjaśniła, że spełnianie wymagań określonych w art. 21 ust. 3 ustawy 
optn, przez osobę powołaną na przewodniczącego komisji, podlega weryfikacji pod 
względem niekaralności przez Wydział Kadr UMWM. Natomiast członkowie komisji 
są zobowiązani każdorazowo, przed rozpoczęciem egzaminu, do podpisania 
oświadczenia o niekaralności, którego wzór stanowi załącznik do zarządzeń 
Marszałka nr: 85/15 i 284/16. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219) 
W wyniku analizy 25 spraw dotyczących przeprowadzonych egzaminów14, 
stwierdzono, że w 24 sprawach członkowie komisji egzaminacyjnych złożyli 
oświadczenia o niekaralności, z tym że w jednym przypadku data złożenia 
oświadczenia (27 maja 2016 r.) była późniejsza niż data przeprowadzenia egzaminu 
(27 kwietnia 2016 r.)15, a w jednym przypadku brak było oświadczenia członka 
komisji egzaminacyjnej o niekaralności16. Było to niezgodne z § 1 pkt 3 zarządzenia 
Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 86/15 z dnia 20 lipca 2015 r.17.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 41-44, 71-77) 

P.o. Kierownika Biura ds. ADR Małgorzata Ostrowska-Czyżyk wyjaśniła, że 
przyczyną zaistniałych zdarzeń mogło być niedopatrzenie pracownika 
prowadzącego daną sprawę, wynikające z dużej ilości spraw do załatwienia. 
Natomiast data na oświadczeniu (27 maja 2016 r.) może wskazywać na pomyłkę 
pisarską składającego oświadczenie. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 45, 319-320)  
 

1.2. Szczegółowa analiza dokumentacji 9 spraw w zakresie przygotowania  
i przeprowadzenia kursów ADR18 wykazała, że ośrodki szkoleniowe przedstawiły 
Marszałkowi – na 10 dni przed rozpoczęciem kursu – informacje o terminie, czasie  
i miejscu kursu oraz harmonogramie zajęć, a najpóżniej w dniu rozpoczęcia kursu – 
listę jego uczestników, zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy optn. Listy osób, które 
ukończyły kurs wraz z wymaganymi danymi zostały przekazane w terminie 7 dni od 
ukończenia kursu, a zaświadczenia o jego ukończeniu wydano uczestnikom  
w terminie 5 dni po zakończeniu kursu, zgodnie z art. 53 ust. 3 i 4 ww. ustawy. 
Protokoły z egzaminów, podpisane przez członków komisji egzaminacyjnych, 
zostały przekazane Marszałkowi w termie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, 
zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy optn. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 84-85) 

W ocenie przewodniczących komisji egzaminacyjnych19, osoby przystępujące do 
egzaminów były dobrze przygotowane, przy czym występuje zróżnicowanie w tym 
zakresie w zależności od ośrodka szkoleniowego. Przewodniczący ocenili, że liczba 
30 pytań w każdym z 25 zestawów jest wystarczająca dla rzetelnego sprawdzenia 
wiedzy nabytej przez uczestników kursów ADR. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 46-81) 

Średnia zdawalność egzaminów kończących kurs podstawowy w zakresie 
transportu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, w latach 2012 – 2017, 
wynosiła 94,2%, a dla kursów specjalistycznych w zakresie przewozu towarów 

                                                      
14 Badaniu kontrolnemu poddano losowo wybraną dokumentację z przeprowadzonych egzaminów kończących kursy w 
zakresie podstawowym i specjalistycznym.  
15 Dotyczy to oświadczenia członka komisji egzaminacyjnej p. R. N. 
16 Dotyczy to członka komisji egzaminacyjnej p. J.P. - egzamin przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2016 r.   
17 Zgodnie z którym: „Osobą uprawnioną do zasiadania w komisji egzaminacyjnej (…) jest osoba, która złoży przed 
rozpoczęciem egzaminu pisemne oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia”. 
18 Badaniu kontrolnemu poddano dokumentację dotyczącą 9 losowo wybranych spraw, z przeprowadzonych egzaminów 
kończących kursy podstawowe i specjalistyczne. 
19 Wyjaśnień udzieliło 9 przewodniczących. 
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niebezpiecznych w cysternach - 95,8%. W przypadku egzaminów kończących kursy 
specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (miało to 
miejsce w 2016 i 2017 r.) oraz kursów specjalistycznych w zakresie przewozu 
towarów niebezpiecznych klasy 7, (przeprowadzonych w I półroczu 2017 r.), 
zdawalność wyniosła 100%. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 223-224) 
 

1.3. Analiza 60 spraw dotyczących wydania nowego lub przedłużenia już 
posiadanego zaświadczenia ADR20 wykazała, że przed wydaniem zaświadczenia 
pracownicy UMWM dokonali sprawdzenia czy zainteresowane osoby spełniają 
wymagania określone w art. 20 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy optn. Natomiast spełnianie 
wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie 
drogowym, zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt.2 ustawy optn, potwierdzali sami 
zainteresowani, poprzez złożenie oświadczenia ww. zakresie na formularzu 
zgłoszeniowym do egzaminu21. Podstawą wydania zaświadczenia ADR był protokół 
z egzaminu kończącego kurs ADR podpisany przez komisję egzaminacyjną, 
zawierający wykaz kierowców, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 71-76, 358-360) 

Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Kuliński, 
wyjaśnił, że weryfikacja danych potwierdzających spełnienie przez kierowcę 
ubiegającego się o wydanie zaświadczenia ADR wymagań określonych w art. 20 
ust. 2 ustawy optn rozpoczyna się w momencie przystąpienia kierowcy do 
egzaminu. Dopuszcza się do niego osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu 
kursu i zgłoszone w trybie określonym w § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie 
egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne22 oraz które złożyły 
wypełniony formularz zgłoszeniowy. Z wyjaśnienia wynika, że Przewodniczący 
komisji weryfikuje ww. formularz, w którym kierowca oświadcza spełnienie 
warunków wynikających  z art. 39 a ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym23. Przekazana dokumentacja z egzaminu sprawdzana jest 
przez pracownika Biura ds. ADR m. in. pod kątem jej kompletności oraz spełnienia 
warunków określonych w art. 20 ust 2 ustawy optn. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 227-230) 
 

1.4. W okresie objętym kontrolą, do Marszałka wpłynęły dwie skargi dotyczące 
egzaminów kończących kursy ADR. Skarga złożona 3 marca 2014 r. dotyczyła 
zawarcia w teście egzaminacyjnym pytania - zdaniem skarżącego - z dwoma 
poprawnymi odpowiedziami24 i uznania jego egzaminu za złożony z wynikiem 
pozytywnym. Marszałek nie podzielił stanowiska skarżącego i uznał skargę za 
bezzasadną25, w oparciu o opinię Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego 
z 13 maja 2014 r.26, który stwierdził, że kwestionowane pytanie zawiera jedną 

                                                      
20 Badaniu kontrolnemu poddano 60 losowo wybranej dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów kończących kursy 
podstawowe i specjalistyczne. 
21 Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304 ze 
zm.). Dalej zwane  rozporządzeniem w sprawie egzaminów. 
22 Dz. U. z 2014 r., poz 304 ze zm. 
23 Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm. 
24 Treść pytania brzmiała: „Przepisy ADR: 
a. regulują przewóz drogowy towarów w Europie, 
b. regulują tylko transport materiałów i przedmiotów wybuchowych, 
c. regulują transport materiałów i przedmiotów wybuchowych”. 
25 Pismo z dnia 30 maja 2014 r., znak: OR-BP.II.8046.21.2014.MG. 
26 Pismo nr TDT.T1-071-13247. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został upoważniony przez Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki do przygotowania katalogu pytań testowych. 
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właściwą odpowiedź. W związku z powyższym, zainteresowany złożył skargę do 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który zajął stanowisko27, że odpowiedź na sporne 
pytanie mogła wprowadzać w błąd zdających i zalecił Marszałkowi rozstrzyganie 
wszelkich wątpliwości w tym zakresie na korzyść osób egzaminowanych. Marszałek 
podtrzymał swoje stanowisko ww. sprawie28 i poinformował Ministerstwo29, że poza 
ww. skargą nie wystąpiły przypadki by przedmiotowe pytanie było kwestinowane 
przez zdających. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 86-127) 

Skarga złożona 1 czerwca 2015 r. przez osobę która zdała egzamin, dotyczyła 
zakwestionowania poprawności odpowiedzi na pytanie testowe30, w związku ze 
zmianą umowy ADR wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2015 r. UMWM wystąpił do 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie31. 
Dyrektor Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nie 
potwierdził wątpliwości skarżącego, w związku z czym Marszałek uznał skargę za 
bezzasadną. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 128-131) 

 
1.5. Od 1 kwietnia 2014 r., dane osób, którym wydano zaświadczenie ADR, 
określone w art. 26 ust. 1 ustawy optn, wprowadzane były do centralnej ewidencji 
kierowców drogą teleinformatyczną32, przez uprawnionych pracowników Biura ds. 
ADR. Analiza 15 spraw dotyczących wydania zaświadczenia ADR33 wykazała, że  
w 14 przypadkach wprowadzenia danych kierowcy dokonano w terminie określonym 
w art. 26 ust. 2 ustawy optn, obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.34 (14 dni od daty 
wydania zaświadczenia), natomiast w jednym przypadku dane przekazano po 
upływie 23 dni od wydania zaświadczenia, tj. z 9 dniowym opóźnieniem. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 132-148, 361) 

P.o. Kierownika Biura ds. ADR Małgorzata Ostrowska-Czyżyk wyjaśniła, że 
przyczyną opóżnienia mogło być niedopatrzenie pracownika prowadzącego daną 
sprawę, wynikające z dużej ilości spraw do załatwienia.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 45, 319-320)  
 

1.6. W wyniku oględzin35 stwierdzono, że dokumentacja dotycząca egzaminów  
i wydania zaświadczeń ADR36 z lat: 2016 - 2017 przechowywana była 
w zamykanych szafach, znajdujących się w pokojach, zapewniających ochronę 
dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z wymogami 

określonymi w § 11 cyt. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne. W związku ze zmianami organizacyjnymi, wprowadzonymi w UMWM 

                                                      
27 Pismo z dnia 17 lutego 2015 r., znak: DTD-IV-513-28(4)-MS/14. 
28 Pismo do skarżącego z 10 listopada 2015 r., znak: OR-BP-II.8046.21.2014.MG. 
29 Pismo z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: OR-BP-II.8046.21.2014.MG. 
30 Treść pytania brzmiała: „Czy istnieją limity dotyczące ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową 
oznakowaną pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi? 
31 Pismo z 19 czerwca 2015 r., znak: OR-BP-II.8046.1.262.2015.BR 
32 Dane wprowadzane były do ewidencji automatycznie (zaciągane z systemu ADR). wszystkie dane kierowcy określone w art. 
23 ust. 2 ustawy optn 
33 Badania kontrolne przeprowadzono na próbie losowo wybranych zaświadczeń wydanych tylko w 2016 r., gdyż w stacji 
końcowej CEPiK obsługiwanej w Urzędzie istnieje możliwość wyświetlenia tylko 1000 ostatnio zapisanych rekordów 
obejmujących zaświadczenia ADR wydane w latach 2016-2017. 
34 Przepis ten obowiązywał do 31 grudnia 2016 r. i został zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1273). 
35 Oględzin dokonano w dniu 9 sierpnia 2017 r. w obecności Kierownika Biura ds. ADR Małgorzaty Ostrowskiej-Czyżyk i 
Pracownika Biura Doroty Szwarc. 
36 Protokoły z egzaminów kończących kursy ADR, dokumentacja z przeprowadzonego szkolenia oraz formularze zgłoszeniowe 
kierowców ubiegających się o zaświadczenie ADR. 
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w 2016 r., dokumentacja z lat wcześniejszych przekazana została do Archiwum 
Zakładowego, gdzie przechowywana jest przez okres 5 lat, zgodnie z art. 28 ustawy 
optn. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 208-210) 
W Urzędzie nie ustanowiono oddzielnej procedury dotyczącej postępowania  
z dokumentacją dotyczącą wydania zaświadczeń ADR po upływie 5-letniego okresu 
przechowywania. Ww. dokumentacja podlega brakowaniu na podstawie 
zarządzenia Marszałka w sprawie zasad brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
oznaczonej symbolami kat. arch. B i Bc oraz postępowania z dokumentacją 
niearchiwalną oznaczoną symbolem kat. arch. BE, po upływie okresu 
przechowywania dokumentacji37. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 229-231) 
 

1.7. W Urzędzie nie ustanowiono pisemnej procedury dotyczącej postępowania  
z pytaniami testowymi. Przygotowane przez Dyrektora Transportowego Dozoru 
Technicznego katalogi pytań testowych na egzaminy kończące kursy ADR, 
przekazane zostały do Marszałka drogą teleinformatyczną i zostały pobrane przez 
upoważnionych pracowników Departamentu Organizacji, posiadających 
indywidualne kody dostępu. Zestawy pytań zapisane na nośnikach CD, przekazali 
przewodniczącym komisji egzaminacyjnych. Aktualny katalog pytań testowych38 
posiadają przewodniczący komisji egzaminacyjnych, którzy sporządzają wydruki 
potrzebnych zestawów pytań.  

Przewodniczący komisji egzaminacyjnych wyjaśnili, że przechowują posiadane 
zestawy pytań w zamkniętych szafach w swoich pomieszczeniach biurowych39.  

Przekazany do Marszałka komplet pytań testowych zawierał: 25 zestawów po 30 
pytań dla kursu podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
wszystkich klas, 25 zestawów po 18 pytań dla kursu specjalistycznego w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, 10 zestawów po 15 pytań dla 
kursu specjalistycznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 oraz 
10 zestawów po 15 pytań dla kursu specjalistycznego w zakresie przewozu towarów 
niebezpiecznych klasy 7. Zestawy pytań, które utraciły aktualność zostały poddane 
komisyjnemu zniszczeniu, potwierdzonemu protokołem. W okresie styczeń – 
marzec 2017 r. zniszczono zestawy pytań obowiązujące do 2016 r., a w okresie 
lipiec - sierpień 2017 r. - zestawy pytań obowiązujące do czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 46-70, 152-158, 227-230, 337-355, 362) 
Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Kuliński, 
wyjaśnił, że osoba powołana na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 
dysponuje wygenerowanymi pytaniami, przestrzegając wytycznych „Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 211-220) 
 

1.8. Szczegółowa analiza dokumentacji dotyczącej 60 kierowców, którym 
przedłużono zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat 40 wykazała, że ww. osoby 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR 
ukończyły kurs doskonalący i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zgodnie  

                                                      
37 Nr 226/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 
38 Zmiana katalogu pytań testowych nastąpiła 3 lipca 2017 r., poprzedni katalog pytań obowiązywał od 29 stycznia 2016 r. 
39 Wyjaśnień udzieliło 9 przewodniczących komisji egzaminacyjnych dla egzaminów przeprowadzonych w latach 2015-2017 
(I półrocze) 
40 Analizie poddano 60 kompletów dokumentacji dotyczącej kierowców, którym przedłużono zaświadczenie ADR. 
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z wymogami określonymi w art. 24 ust 2 ustawy optn. Termin ważności nowego 
zaświadczenia określony został od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego 
zaświadczenia ADR. Nowe zaświadczenie generowane było automatycznie 
w programie ADR, za pośrednictwem którego Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A. dostarczała spersonalizowane blankiety zaświadczeń ADR41.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 82-83, 159-207) 

 

Marszałek wprowadził wewnętrzne uregulowania określające zasady 
przeprowadzania egzaminów kończących kursy z zakresu przewozu towarów 
niebezpiecznych, ustalił wykaz osób uprawnionych do zasiadania w komisji 
egzaminacyjnej w charakterze przewodniczącego komisji oraz warunki uznania 
egzaminu za złożony z wynikiem pozytywnym. Przed wydaniem zaświadczeń ADR, 
dokonano sprawdzenia spełniania przez kierowców wymagań określonych  
w obowiązujących przepisach, a dane osób, którym wydano ww, zaświadczenia 
przekazano do centralnej ewidencji kierowców. Marszałek zapewnił prawidłowe 
warunki przechowywania dokumentacji egzaminacyjnej i wydanych zaświadczeń 
ADR.  
 

2. Działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR i dla 
doradców. 

2.1. Marszałek prowadził w wersji elektronicznej rejestr podmiotów prowadzących 
kursy ADR oraz kursy dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy optn. Rejestr zawierał 83 wpisy,  
z tym, że według stanu na 30 czerwca 2017 r. z rejestru wykreślono 10 podmiotów,  
z tego dwa na podstawie decyzji Marszałka o zakazie prowadzenia działalności 
regulowanej z powodu niespełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 1 
ustawy optn42, a osiem - na wniosek podmiotów. W wyniku szczegółowej analizy  
10 spraw zakończonych wpisem do ww. rejestru43 stwierdzono, że wnioski 
podmiotów o wpis zawierały: nazwę podmiotu i jego adres, numer identyfikacji 
podatkowej, zakres prowadzonych kursów oraz datę i podpis wnioskodawcy, 
zgodnie z art. 50 ust. 7 ustawy optn, tj. Do wniosku załączono oświadczenia 
wymagane art. 50 ust. 8 i 9 ustawy optn oraz potwierdzenia opłaty w wysokości  
600 zł, z tytułu wpisu do rejestru. 

 (dowód: akta kontroli tom II str.5-22, 35-171, 251-257) 
Urząd nie określil odrębnej procedury dotyczącej wpisu do rejestru przedsiębiorcy 
prowadzącego kursy doszkalające, jednakże na portalu korporacyjnym Urzędu-
platforma cyfrowa e-usług44, którego zadaniem jest ułatwienie kontaktu z Urzędem, 
poprzez zapewnienie dostępu do opisów świadczonych usług zamieszczone zostały 
niezbędne informacje dotyczące ww. zagadnienia wraz z opisem dokumentów do 
pobrania (pkt.10 Transport, ppkt 10.0345). 
Kierownik Biura ds. ADR Małgorzata Ostrowska-Czyżyk wyjaśniła, że po złożeniu 
wniosku o wpis do rejestru i sprawdzeniu wszystkich wymagań formalnych, 
określony podmiot sprawdzany był również w KRS oraz w rejestrze prowadzonym 
przez Dyrektora TDT. W przypadku ujawnienia wpisu do rejestru w innym 
województwie lub jego wykreślenia, uzyskiwano informację o przyczynach 
wykreślenia. Jeżeli podmiotowi została zakazana działalność w zakresie 

                                                      
41 Na podstawie umowy dostawy nr 2/OR/BP-V/D/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. 
42 Decyzje nr: 8046.3.53.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. i 8046.4.10.2016 z dnia 5 czerwca 2017 r. 
43 Badaniem objęto wnioski o wpis: cztery z 2015 r.,cztery z 2016 r. i dwa wnioski z 2017 r. 
44http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/10.03.-wpis-do-rejestru-podmiotów-prowadzacych..  
45 Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta 
ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/10.03.-wpis-do-rejestru-podmiotów-prowadzacych
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prowadzenia kursów doszkalających dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne, Marszałek wydawał decyzję o odmowie wpisu do rejestru. W okresie 
objętym kontrolą, nie było przypadku złożenia wniosku przez podmiot 
zarejestrowany w innym województwie. 

(dowód: akta kontroli tom II str.2, 5-8, 223 ) 
 

2.2. W latach 2015 – 2017 (I półrocze), Zarząd Województwa Mazowieckiego 
zatwierdził plany kontroli na każdy rok46, w których zostały ujęte m. in. kontrole 
podmiotów prowadzących kursy ADR. 
Kierownik Biura ds. ADR Małgorzata Ostrowska-Czyżyk wyjaśniła, że w planach 
kontroli w pierwszej kolejności uwzględniane były podmioty dotychczas 
niekontrolowane, co, do których analiza zgromadzonej dokumentacji wskazywała na 
możliwość wystąpienia nieprawidłowości oraz te, w którym podczas poprzednich 
kontroli stwierdzono nieprawidłowości.  

W okresie objętym kontrolą, z 73 podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów 
ADR, faktycznie kursy prowadzone były przez 43 podmioty, spośród których 
kontrolami objęto 26 podmiotów (60,5%), przeprowadzając w nich 29 kontroli, w tym 
w: 2015 r. - 12 kontroli, 2016 r. - 13 oraz w I półroczu 2017 r. – 4 kontrole. Tematyka 
kontroli obejmowała wszystkie zagadnienia objęte nadzorem Marszałka, o których 
mowa w art. 54 ust. 2 ustawy optn oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia 
kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych47,  a upoważnienia do kontroli 
spełniały wymagania określone w art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej48. 

(dowód: akta kontroli tom II str.3, 172-182, 211-222, 228-239, 241) 
Spośród 29 przeprowadzonych kontroli, w 23 (79,4%) przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na: 
- nieprzedłożeniu Marszałkowi, na 10 dni przed rozpoczęciem kursu, informacji  
o terminie, czasie i miejscu kursu oraz harmonogramie zajęć oraz nieprzesłaniu, 
w terminie 7 dni od dnia ukończenia kursu, danych osób, które ukończyły 
odpowiedni kurs, co było niezgodne z art. 53 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy optn  
(w siedmiu podmiotach), 
- nieprzedstawieniu Marszałkowi, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, listy 
uczestników kursu albo informacji o jego odwołaniu, co było niezgodne z art. 53 ust. 
1 pkt 2 ustawy optn (w czterech podmiotach), 
- braku w dokumentacji listy obecności na zajęciach lub jej niezgodności z zapisami 
w dzienniku zajęć, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia  
w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych  
(w trzech podmiotach), 
- prowadzeniu zajęć dydaktycznych w sali wykładowej o powierzchni mniejszej od 
wymaganej § 4 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia (w dwóch podmiotach), 
- nieposiadaniu przez prowadzących kursy zbioru przepisów z zakresu przewozu 
towarów niebezpiecznych oraz materiałów dydaktycznych właściwych do rodzaju 
kursu, co było niezgodne z § 2 pkt. 2 cyt. rozporządzenia (w dwóch podmiotach), 
- nieposiadaniu zamykanych pomieszczeń do przechowywania dokumentacji 
dotyczącej prowadzonych kursów, co było niezgodne z § 2 pkt. 1 lit.d cyt. 
rozporządzenia (w dwóch podmiotach), 

                                                      
46 Uchwała Nr 37/13/15 z dnia 20 stycznia 2015 r., Uchwała Nr 57/117/16 z dnia 12 stycznia 2016 r., Uchwała Nr 186/218/17 
z dnia 7 lutego 2017 r. 
47 Dz. U. z 2012 r., poz. 619 ze zm. 
48 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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- wydaniu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu na drukach niezgodnych 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do cyt. rozporządzenia49 (w pięciu 
podmiotach). 
Ponadto w toku kontroli stwierdzono pojedyncze przypadki naruszenia przepisów 
ustawy optn oraz cyt. rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu 
przewozu towarów niebezpiecznych dotyczące: niezłożenia przez podmiot 
prowadzący kurs, w terminie do 31 stycznia danego roku, informacji o osobach, 
które ukończyły kursy w roku poprzedzającym, nieposiadania przez wykładowcę 
prowadzącego zajęcia świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych, nieodpowiedniego oświetlenia sali wykładowej, 
nieprzedłużenia czasu trwania kursu o dodatkowa godzinę lekcyjną (na każde pięć 
osób uczestniczących w kursie), w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych, 
wykaz przeprowadzonych zajęć wpisanych do dzienników nie zawierał wszystkich 
tematów zajęć określonych w załączniku nr 1 do cyt. rozporządzenia, przekroczenia 
czasu trwania zajęć w ciągu jednego dnia ponad 8 godzin. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek wezwał podmioty 
prowadzące kursy do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni zgodnie z art. 54 ust.5 
ustawy optn (siedem podmiotów nie udzieliło odpowiedzi na zalecenia pokontrolne). 
W każdym przypadku stwierdzenia niewypełnienia przez ww. podmioty obowiązków 
określonych w art. 53 ust. 1 pkt. 1 – 6 oraz ust. 2 ustawy optn, Marszałek wydał 
decyzje administracyjne w sprawie nałożenia na te podmioty kary pieniężnej  
w wysokości 300 zł za każde naruszenie, zgodnie z art. 108 ustawy optn. Łączna 
wysokość nałożonych kar wynosiła 13,2 tys. zł. W odniesieniu do dwóch 
podmiotów50 Marszałek stwierdził, że nastąpiło rażące naruszenie warunków 
wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów i działając na podstawie 
art. 56 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy optn, wydał decyzje administracyjne o zakazie 
dalszego prowadzenia działalności regulowanej51, o której mowa w art. 50 ust. 1 tej 
ustawy.  
Kierownik Biura ds. ADR wyjaśniła, że w odniesieniu do podmiotów, które nie 
przesłały informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, poddano 
szczegółowej analizie przesyłane do Urzędu dokumenty dotyczące kolejnych 
kursów. Przeprowadzona analiza, w sposób jednoznaczny wykazała, że podmioty te 
dostosowały się do zaleceń pokontrolnych, mimo braku odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli tom II str.228-239, 245, 252-258) 
W okresie objętym kontrolą, w ramach bieżącego nadzoru nad podmiotami 
prowadzącymi kursy ADR i dla doradców, Marszałek wydał 76 decyzji 
administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych w łącznej wysokości 21,9 tys. zł.,  
w związku z niewypełnieniem przez te podmioty obowiązków określonych w art. 53 
ust.1 pkt 1-5 ustawy optn.  

(dowód: akta kontroli tom II str.197-210 ) 
 

2.3. Marszałek, w terminie do 31 marca 2015 r. i 2017 r. przekazał do właściwego 
ministra do spraw transportu52, informacje dotyczące: liczby wpisanych do rejestru 
podmiotów prowadzących kursy i przeprowadzonych kontroli w tych podmiotach 
oraz o wysokości kar nałożonych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. 
W 2016 r. ww. informacja została błędnie przekazana do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, który w dniu 4 kwietnia 2016 r.53 przekazał  ją - 
zgodnie z właściwością - do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Przekazane dane 
dotyczące liczby wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy, były 

                                                      
49 Zaświadczenia nie zawierały objaśnień wyszczególnionych na wzorze. 
50 Dotyczy firm mających siedziby w Tłuszczu oraz w Węgrowie.  
51 Nr: 8046.3.53.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz 8046.4.10.2016 z dnia 5 czerwca 2017 r. 
52 W 2015 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a w 2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
53 Pismo z dnia 4 kwietnia 2016 r.,znak BMO-0748-75/2016/PG. 
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kompletne i spójne z informacjami przekazanymi Dyrektorowi TDT. Informacje 
o zarejestrowaniu określonego podmiotu lub jego wykreśleniu Marszałek 
przekazywał na bieżąco Dyrektorowi TDT. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 169-171, 274-282, 284-289) 
 

Marszałek prowadził rejestr podmiotów prowadzących kursy ADR oraz 
przeprowadzał kontrole ww. podmiotów. W przypadku stwierdzenia nieprawiłowości, 
Marszałek wzywał podmioty do ich usunięcia oraz wydawał decyzje administracyjne 
w sprawie nałożenia kar pieniężnych na podmioty niewypełniające obowiązków 
określonych w ustawie optn oraz przekazywał  właściwemu ministrowi ds. transportu 
oraz Dyrektorowi TDT informacje wymagane przepisami cyt.ustawy. 

 

3. Zarządzanie ruchem drogowym. 

3.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego54, 
prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich 
na obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem m.st. Warszawy, Płocka, 
Siedlec, Radomia i Ostrołęki należy do Departamentu Nieruchomości  
i Infrastruktury, Wydział Inżynierii Ruchu, nadzorowanego przez Zastępcę Dyrektora 
ds. Transportu Drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 232-252, 280-289, 357) 
W okresie objętym kontrolą, Marszałek jako organ zarządzający ruchem na drogach 
wojewódzkich55 nie przeprowadzał analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, w związku z przewozem towarów 
niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku kontroli 
przeprowadzonej w 2011 r., NIK wnioskowała m. in. o nawiązanie współdziałania  
z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w celu 
pozyskiwania informacji o zagrożeniach wynikających z przewozu towarów 
niebezpiecznych po drogach wojewódzkich, na potrzeby dokonywania analizy 
odnośnie bezpieczeństwa ruchu po tych drogach. W związku z powyższym,  
7 lipca 2015 r.56 Marszałek wystąpił do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej57 oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego58 o przekazanie informacji odnośnie m.in.: tras drogowych 
na terenie województwa mazowieckiego, po których przewozi się towary 
niebezpieczne. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP przesłał obszerne 
wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie59, a także wykazy i mapy lokalizacji zakładów 
przemysłowych stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej i przebiegu tras drogowych, po których przewożone są towary 
niebezpieczne. Mazowiecki WITD poinformował Marszałka60, że Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi kontrole przewozu towarów 
niebezpiecznych, jednak wyznaczanie tras przejazdu dla pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne nie należy do kompetencji Inspektoratu oraz, że Inspektorat 
nie prowadzi statystyk dotyczących zagrożeń wynikających z przewozu towarów 
niebezpiecznych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-222, 290-318) 

                                                      
54 Wprowadzony uchwałą nr 376/226/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2017 r. 
55 Z wyłączeniem dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu – art. 10 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). 
56 Pisma z dnia 7 lipca 2015 r., znak: NI-D-I.8026.116.6.2015.AB. 
57 Dalej zwany Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP. 
58 Dalej zwany Mazowieckim WITD. 
59 Pismo z dnia 6 sierpnia 2015 r., znak: WZ.0761.2.1.2015. 
60 Pismo z dnia 17 lipca 2015 r., znak: WI.8112.3.49.2015.PW. 
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Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Kuliński, 
wyjaśnił, że dalsze prace nad przedmiotową analizą zostały przerwane ze względu 
na fakt powołania przez Wojewodę Mazowieckiego zespołu doradczego do spraw 
transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego61, 
zadaniem którego było m. in. dokonanie analizy zasad funkcjonowania transportu 
towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego i ustalenie 
sposobu wdrożenia wymagań bezpieczeństwa w zapresie transportu towarów 
niebezpiecznych. 

Efektem działania ww. zespołu było opracowanie Raportu62, zawierającego m. in. 
analizę zasad funkcjonowania transportu towarów niebezpiecznych na terenie 
województwa mazowieckiego i wnioski z niej wynikające wraz z rekomendacjami 
w zakresie prowadzenia nadzoru nad trasami przewozu towarów niebezpiecznych 
oraz rozwiązań organizacyjno-technicznych, zapewniających parkingi dla 
usuwanych pojazdów przewożących towary niebezpieczne.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-226, 290-317) 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie powierzył Marszałkowi zadań 
w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-222) 

 

3.2. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) nie było przypadków składania wniosków 
o zatwierdzenie projektów organizacji ruchu wraz z planami sytuacyjnymi 
dotyczącymi bezpośrednio tras przewozu towarów niebezpiecznych oraz 
niezwiązanych bezpośrednio z przewozem towarów niebezpiecznych, ale 
dotyczących tras drogowych powiązanych z lokalizacją zakładów chemicznych, 
regionalnych rozlewni gazu, paliwa itp. obiektów przemysłowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-222, 323-325) 
Z informacji przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta PSP 
wynika, że miastami w województwie mazowieckim, na terenie, których 
zlokalizowanych jest najwięcej zakładów chemicznych są: Warszawa, Płock  
i Ostrołęka. Organem zarządzającym ruchem w tych miastach są Prezydenci Miast. 
Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Kuliński, 
wyjaśnił, że Urząd nie posiada planów sytuacyjnych organizacji ruchu dla ww. miast,  

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-222, 290-317) 
Marszałek, rozpatrując przedkładane do zatwierdzenia projekty organizacji ruchu na 
drogach wojewódzkich, korzystał z informacji przekazanych przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Komendanta PSP. Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu 
Marszałkowskiego Waldemar Kuliński wyjaśnił, że w badanym okresie nie 
zachodziła konieczność uwzględniania w przedkładanych projektach organizacji 
ruchu drogowego oznakowania związanego z przewozem towarów 
niebezpiecznych, w tym odnoszącego się do przejazdu tunelami. Z wyjaśnienia 
wynika ponadto, że projekty organizacji ruchu, przedkładame do zatwierdzenia, nie 
wymagały zastosowania odpowiedniego oznakowania informacyjnego (zakazu bądź 
nakazu) w celu wyznaczenia tras przejazdu przez miasta z ominięciem obszarów 
handlowych lub gęsto zamieszkałych, o dużej wrażliwości ekologicznej, obszarów 
zawierających niebezpieczne instalacje przemysłowe lub stwarzających poważne 
zagrożenie. 

(dowód: akta kontroli tom I str.219-222, 323-325) 
Odnośnie wyrażania zgody na dłuższy postój pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne w ilościach powyżej 2000 kg w miejscach zamieszkania lub 

                                                      
61 Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 1054 z dnia 8 października 2015 r. 
62 Raport zespołu doradczego do spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego. 
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uczęszczanych przez ludzi Marszałek wyraził opinię, iż zezwolenie takie powinien 
wydawać organ kompetentny co do oceny skutków ewentualnej awarii takiego 
pojazdu w miejscu postoju. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-222) 

Marszałek nie występował do zarządców dróg w sprawie parkingów do 
awaryjnego odstawiania pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 
Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Waldemar 
Kuliński, w złożonym wyjaśnieniu podał, że podmiotami właściwymi do 
zapewnienia parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia, są 
starostowie. Urząd dysponuje wiedzą na temat lokalizacji ww. parkingów. 
Przedmiotowe informacje zostały przekazane w  Raporcie zespołu 
doradczego do spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie 
województwa mazowieckiego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 219-222) 
Odnośnie liczby parkingów były Sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego63 Krzysztof Knyż wyjaśnił, że Rada nie otrzymywała sygnałów  
o braku miejsc na parkingach dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne ani 
też odnośnie parkingów do usuwania takich pojazdów. Natomiast sygnalizowano 
potrzebę zwiększenia liczby miejsc do kontroli pojazdów na drogach krajowych  
i wojewódzkich. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 324) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Marszałek jako organ właściwy w zakresie zarządzania ruchem na drogach 
wojewódzkich, po kontroli NIK przeprowadzonej w 2011 r, został zobligowany do 
nawiązania współdziałania z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP,  
w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach wynikających z przewozu towarów 
niebezpiecznych po drogach wojewódzkich, na potrzeby dokonywanej analizy 
odnośnie bezpieczeństwa ruchu po tych drogach. Mimo jednak uzyskania w sierpniu 
2015 r. takich informacji od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP64 
Marszałek i podległe jemu służby, w okresie objętym kontrolą, nie podjęły działań w 
celu dokonania analizy prawidłowości istniejącej organizacji ruchu w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu, w aspekcie zagrożeń związanych z przewozem towarów 

niebezpiecznych, co było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem65.  
 
 
NIK jako nieprawidłowe ocenia niedokonywanie przez Marszałka analizy istniejącej 
organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu w aspekcie zagrożeń 
związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Brak powyższej analizy mógł 
skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych na 
drogach wojewódzkich.  

                                                      
63 Dalej zwana także Radą. 
64 Były to informacje dotyczące m.in.: tras drogowych na terenie województwa mazowieckiego, po których przewozi się towary 
niebezpieczne oraz lokalizacji zakładów przemysłowych stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

65 Dz. U. z 2017 r., poz. 784, dalej także rozporządzenie o zarządzniu ruchem. 
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4. Działania w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych. 

 
4.1. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Rada opracowała i podjęła trzy uchwały  
w sprawie przyjęcia planu pracy na dany rok. Ww. planach uwzględniono 
przedstawienie informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i dokonanie oceny ww. zagadnienia. Na posiedzeniach Rady w 2015 r.66, 
Mazowiecki WITD przedstawił informacje dotyczące kontroli przewozu materiałów 
niebezpiecznych,  
z których wynikało, że nie stwierdzono poważniejszych naruszeń ww. zakresie.  
W latach 2016 – 2017 na posiedzeniach Rady omawiano sprawy bezpieczeństwa 
ruchu (w protokołach z posiedzeń Rady brak zapisów dotyczących przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych). 

Sekretarz Rady wyjaśnił, że Marszałek, jako Przewodniczący Rady na 
posiedzeniach zobowiązywał przedstawicieli służb67 odpowiedzialnych za nadzór 
nad ruchem drogowym do relacjonowania stanu bezpieczeństwa na drogach. 
Obowiązek złożenia takich informacji wynikał z porządku obrad. Na posiedzeniach 
Rady omawiano tylko te zagrożenia, które wystąpiły w określonych obszarach ruchu 
drogowego. Z informacji przekazanych przez Mazowieckiego WITD wynikało, że  
w ramach prowadzonych kontroli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 
nie stwierdzono naruszenia przepisów regulujących przewóz towarów 
niebezpiecznych, jedynie ujawniono przypadki drobnych uchybień.  
Obraz wynikający z prezentowanych informacji nie stanowił istotnego problemu na 
tle innych zagrożeń, dlatego nie było konieczności dokonywania oceny skuteczności 
wprowadzonych przepisów znowelizowanej ustawy optn po 2012 r. W ocenie 
Sekretarza Rady, prowadzone przez MWITD działania edukacyjno-prewencyjne 
w ramach spotkań z przewoźnikami są dobrze przyjmowane, gdyż przewoźnicy 
otrzymują informacje o najczęściej występującychnieprawidłowościach, na które 
zwracają szczególna uwagę w swoich przedsiębiorstwach. 

 (dowód: akta kontroli tom II str.297-305, 309, 311-312, 322-324 ,376-427) 
 

4.2. Raport z 31 grudnia 2015 r., opracowany przez Zespół doradczy ds. 
transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego, 
powołany przez Wojewodę Mazowieckiego, nie był omawiany na posiedzeniu 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, będący członkiem 
Rady oraz członkiem ww. Zespołu doradczego wyjaśnił, że będąc w posiadaniu 
Raportu, nie przekazał go Sekretarzowi Rady, ponieważ uznał, że dysponentem 
Raportu jest Wojewoda Mazowiecki, który podejmuje decyzję o jego wykorzystaniu. 

NIK nie podziela tego stanowiska, bowiem Raport zawiera wnioski adresowane  
m. in. do zarządców ruchu (w tym Marszałka jako organu zarządzającego ruchem 
na drogach wojewódzkich), a zatem Zastępca Dyrektora Departamentu 
Nieruchomości i Infrastruktury, będący członkiem Rady mógł podjąć działania 
zmierzające do omówienia go na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. 

 

                                                      
66 Protokoły z posiedzeń Rady: 14 stycznia 2015 r. i 16 grudnia 2015 r. 
67 Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 
oraz zarządcy dróg wojewódzkich i krajowych 
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Raport opracowany przez Zespół doradczy ds. transportu towarów niebezpiecznych 
na terenie województwa mazowieckiego, nie został przedstawiony na posiedzeniu 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rada nie dokonywała 
okresowych ocen ryzyka wystąpienia zagrożeń w zakresie przewozu towarów 
niebezpiecznych. Zdaniem NIK, brak działań ww. zakresie uniemożliwiał Radzie, 
określenie i koordynowanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z przewozem towarów 
niebezpiecznych. 

 

5. Realizacja wniosków pokontrolnych. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Urzędzie w 2011 r.68, NIK wnioskowała69 o: 

1) przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające 
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w terminach umożliwiających 
zbadanie wszystkich zagadnień wskazanych w art. 15 ust. 2 ustawy o optn70, 
2) podejmowanie we wszystkich przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości,  
w ramach przeprowadzonych kontroli u przedsiębiorców, stosownych działań 
mających na celu doprowadzenie do ich usunięcia przez skontrolowany podmiot 
oraz dokumentowanie uzyskanych informacji o stanie realizacji wydanych w tym 
zakresie zaleceń, 
3) nawiązanie współdziałania z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej, w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach 
wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych po drogach wojewódzkich, w 
tym o trasach drogowych, po których przewożone są takie towary – na potrzeby 
dokonywanych analiz odnośnie bezpieczeństwa ruchu po tych drogach. 
 
W wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonych  
u przedsiębiorców w latach 2015 – 2017 (I półrocze), stwierdzono, że wnioski nr 1  
i 2 zostały zrealizowane. W odniesieniu do wniosku nr 3, Marszałek pozyskał 
informacje o zagrożeniach wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych na 
drogach wojewódzkich, jednak w okresie objętym kontrolą, nie przeprowadził analizy 
istniejącej organizacji ruchu w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów 
niebezpiecznych. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli wnosi o dokonywanie analizy istniejącej organizacji ruchu pod kątem 
zagrożeń wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych na drogach 
wojewódzkich. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Panu Marszałkowi przysługuje prawo zgłoszenia na 
piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 

                                                      
68 Kontrola Nr P/11/061 pn. „Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozów 
towarów niebezpiecznych” 
69 Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 listopada 2011 r., znak: LWA-4101-05-01/2011. 
70 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671 ze zm. 
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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  wykonania 
wniosku pokontrolnego 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, dnia  26 października 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 
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