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I. Dane identyfikacyjne 
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu; ul. Modłowa 8C; 59-700 Bolesławiec 
(dalej: „ZDP w Bolesławcu” lub „Zarządca”) 

 

Paweł Bednarski, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, od 29 lipca 2017 r. (dalej: 
„Kierownik”) 

 

1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych w realizację zadań na 
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Ocena sposobu finansowania zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

3. Ocena wpływu realizowanych działań na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

 

Lata 2018-20201  

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 

1. Grzegorz Niemczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/133/2020 z dnia 18 września 2020 r. 

2. Jerzy Skowroński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/162/2020 z 29 października 2020 r. 

 (akta kontroli tom I str. 1-2, 458-459) 

 

                                                      
1 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 3 grudnia 2020 r. Kontrolą mogą być również objęte 

dokumenty wytworzone wcześniej bądź później, niezbędne dla realizacji celu kontroli. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu był organizacyjnie i merytorycznie 
przygotowany do wykonywania funkcji zarządu drogowego. ZDP w Bolesławcu, jako 
jednostka pomocnicza Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, realizował zadania 
w zakresie planowania potrzeb finansowych w obszarze bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie Powiatu. Ponadto w sposób właściwy i terminowy ZDP 
w Bolesławcu prowadził ewidencję drogową oraz okresowe kontrole stanu 
technicznego administrowanych przez siebie dróg powiatowych. Ocenę pozytywną 
obniża nieprzeprowadzanie badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, a także nieodpowiadający stanowi faktycznemu zapis 
w Regulaminie organizacyjnym ZDP w Bolesławcu, wskazujący na możliwość 
realizacji zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych na terenie Powiatu. Zadania te należą bowiem do wyłącznej właściwości 
Starosty Bolesławieckiego. Kontrola nie wykazała przy tym działań Zarządcy 
wkraczających w wyłączną właściwość Starosty w tym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych 
w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

1.1. W celu wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych należących do 
właściwości Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, Rada Powiatu Bolesławieckiego 
(dalej: „Rada Powiatu”) uchwałą5, z dnia 1 stycznia 1999 r., utworzyła jednostkę 
organizacyjną Powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych. Wykonanie ww. uchwały Rada 
Powiatu powierzyła Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego (dalej: „Zarząd Powiatu”).  

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu określał Regulamin organizacyjny 
przyjęty uchwałą6 Zarządu Powiatu. Zgodnie z jego uregulowaniami ZDP 
w Bolesławcu:  

− wykonuje wszystkie zadania Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, jako 
zarządca dróg powiatowych na terenie Powiatu, a także zarządza drogami 
przekazanymi w trybie porozumień; 

− realizuje zadania polegające m.in. na: [1] planowaniu, budowie, 
przebudowie, utrzymaniu i ochronie dróg powiatowych zgodnie z ustawą 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych7 w uzgodnieniu z Zarządem 
Powiatu; [2] opracowaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej; 
[3] opracowaniu projektów planów finansowania budowy, utrzymania 
i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; [4] utrzymaniu nawierzchni, 
chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch 
i innych urządzeń związanych z drogą; [5] zarządzaniu ruchem na drogach 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Uchwała nr III/12/98 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zarządu 

Dróg Powiatowych. 
6 Uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu 

organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu. 
7 Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ze zm. Dalej: „ustawa o drogach publicznych”. 
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powiatowych i gminnych na terenie Powiatu oraz realizacji zadań z zakresu 
inżynierii ruchu; [6] koordynacji robót w pasie drogowym; [7] wydawaniu 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na wykonywaniu zjazdów z dróg, na 
przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, oraz pobieraniu opłat i kar 
pieniężnych; [8] prowadzeniu ewidencji dróg i drogowych obiektów 
mostowych; [9] przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu dróg i obiektów 
mostowych; [10] dokonywaniu okresowych pomiarów ruchu drogowego. 

Odnosząc się do zadania (wskazanego w Regulaminie organizacyjnym) 
polegającego na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych na 
terenie Powiatu oraz realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu, wymienionego 
w ww. Regulaminie, Kierownik wyjaśnił, cyt. „Zarząd Dróg Powiatowych jest 
jednostką opiniodawczą dla zarządzającego ruchem, tj. Starosty. Wszystkie projekty 
organizacji ruchu są w pierwszej kolejności opiniowane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych od strony merytorycznej zanim zostaną zatwierdzone przez Starostę. 
Ponadto w zakresie dróg powiatowych ZDP pełni bezpośrednią rolę w utrzymywaniu 
oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
i sygnalizacji świetlnych.” Działania Zarządcy w zakresie opisanym w powyższym 
wyjaśnieniu, stanowią realizację obowiązku ustalonego przepisem § 7 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem8. 

Wyjaśnienie Kierownika nie zmieniają faktu, że Zarząd Powiatu formułując w treści  
§ 3 ust. 3 pkt 6 Regulaminu zapis o zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych  
i gminnych formalnie przypisał Zarządcy zadania należące, stosownie do przepisu 
art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym9 (dalej: 
„ustawa Prawo o ruchu drogowym”) do wyłącznej kompetencji Starosty 
Bolesławieckiego. 

(akta kontroli tom I str. 6,13-15, 400) 

Uchwałami nr 382/17 z dnia 3 sierpnia 2017 r. i nr 111/2019 z dnia 13 września 
2019 r. Zarząd Powiatu upoważnił Kierownika do załatwiania wszystkich spraw 
związanych z wykonywaniem zarządu drogami powiatowymi, o których mowa w art. 
20 ustawy o drogach publicznych, w tym do podpisywania pism, dokumentów, 
zaświadczeń oraz wydawania decyzji administracyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 38-41) 

1.2. Spośród 20 osób, według stanu na koniec I półrocza 2020 r., zatrudnionych10 
w Zarządzie, Kierownik i jego zastępca spełniali wymagania formalne do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby te były wpisane na 
podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane11, w drodze 
decyzji, do centralnego rejestru prowadzonego, stosownie do przepisu art. 88a ust. 
1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego, przez Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i były wpisane na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego (Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), co 
potwierdzano zaświadczeniami wydanymi przez tę Izbę, zawierającymi także 
wskazanie terminów ich ważności. 

(akta kontroli tom I str. 22, 27-37, 38-41) 

                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 
9 Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm. 
10 Strukturę organizacyjną ZDP w Bolesławcu tworzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 
[1] kierownik ZDP, [2] główny księgowy, [3] główny specjalista ds. kadr i płac, [4] Sekcja Dróg i Mostów tworzona 
przez: zastępcę kierownika – głównego specjalistę ds. dróg, starszego specjalistę ds. dróg, dyspozytora, [5] 
Służba drogowa: starszy dyspozytor służby drogowej oraz 13-tu robotników wykwalifikowanych. 
11 Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. dalej: „Prawo budowlane”. 
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1.3. Kierownik oraz jego zastępca uczestniczyli w szkoleniu z zakresu stosowania 
inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez Polski 
Instytut Rozwoju zakończonego uzyskaniem certyfikatu z datą 17 czerwca 2020 r. 

(akta kontroli tom I str. 49, 58) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:. 

W § 3 ust. 3 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego ZDP w Bolesławcu nierzetelnie 
wskazano, że do jego zadań należy zarządzanie ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych na terenie Powiatu, podczas gdy zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym12, to starosta sprawuje zarząd na 
drogach powiatowych i gminnych. W toku kontroli ustalono, że Zarząd wykonywał 
jedynie czynności opiniodawcze13 oraz faktyczne związane z szeroko pojętym 
zarządem. Zarząd nad drogami w rozumieniu ww. przepisu należy do wyłącznej 
kompetencji Starosty Bolesławieckiego, której nie może on scedować na podległą 
mu jednostkę organizacyjną.  
 
Kierownik wyjaśnił (cyt.) „Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką opiniodawczą dla 
zarządzającego ruchem, tj. Starosty. Wszystkie projekty organizacji ruchu są  
w pierwszej kolejności opiniowane przez Zarząd Dróg Powiatowych od strony 
merytorycznej zanim zostaną zatwierdzone przez Starostę. Ponadto w zakresie dróg 
powiatowych ZDP pełni bezpośrednią rolę w utrzymywaniu oznakowania poziomego 
i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacji świetlnych”. 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność ZDP w Bolesławcu 
w zakresie przygotowania organizacyjnego i merytorycznego do wykonywania 
funkcji zarządu drogi. Wprawdzie Regulamin organizacyjny nieprecyzyjnie 
wskazywał, że ZDP w Bolesławcu wykonuje „zadania polegające na zarządzaniu 
ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu”, jednakże 
w praktyce ZDP nie wkraczał w wyłączną właściwość Starosty w tym zakresie.  

2. Finansowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

2.1. Odnosząc się do planowania potrzeb finansowych niezbędnych na realizację 
zadań polegających na remoncie, przebudowie dróg i ich bieżącym utrzymaniu, 
wpływających na stan bezpieczeństwa na drogach, Kierownik wyjaśnił: (cyt.) 
„Corocznie pod koniec pierwszego półrocza Zarząd Dróg Powiatowych 
w Bolesławcu wspólnie z Zarządem Powiatu, w formie uzgodnień konsultacyjnych, 
ustala plany inwestycyjne na rok następny, które są następnie konsultowane 
z przedstawicielami Gmin położonych na terenie powiatu Plany dotyczą dróg 
powiatowych będących w najgorszym stanie technicznym, dla których zachodzi 
konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, jak również 
podniesienie komfortu jazdy. W planach dotyczących budów, przebudów i remontów 
ZDP bierze pod uwagę również niechronionych uczestników ruchu drogowego 
podejmując działania polegające na inwestycjach dotyczących chodników oraz 
ścieżek rowerowych. Po konsultacjach z poszczególnymi Gminami plany ujmowane 
w budżecie Powiatu i realizowane w roku następnym.”. Konsultacje 

                                                      
12 Dz.U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.  
13 Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
 (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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z przedstawicielami gmin obejmowały sprawy związane z partycypowaniem 
w ponoszeniu kosztów planowanych inwestycji.   

(akta kontroli tom I str. 65-68, 86-87, 103-105, 398) 

W okresie poddanym kontroli w budżetach ZDP w Bolesławcu na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.449,8 tys. 
zł14 z przeznaczeniem m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną  
i znaki drogowe, utrzymanie zieleni przydrożnej, zakup masy oraz naprawę dróg 
i elementów dróg. 

(akta kontroli tom I str. 119-126, 127-135, 136-143) 

W budżetach Zarządcy nie ujmowano wydatków na budowę, przebudowę, 
modernizację i remonty dróg powiatowych. Wydatki te zaplanowano w budżetach 
Powiatu, na lata objęte kontrolą, w łącznej kwocie 33.605,8 tys. zł15.      

(akta kontroli tom I str. 65-78, 80-101, 103-118) 

Kierownik wyjaśnił: (cyt.) „Zarząd Dróg Powiatowych czynnie uczestniczy 
w realizacji wszystkich inwestycji od momentu przygotowania dokumentacji 
technicznych oraz kosztorysów potrzebnych do realizacji zamówienia publicznego, 
udzielania ewentualnych wyjaśnień i zapytań w czasie ogłoszenia, realizacji 
przedmiotu zamówienia tj. robót budowlanych, aż do momentu zakończenia prac. 
W umowach zawartych przez powiat z wykonawcą, Zarząd Dróg Powiatowych, jako 
jednostka organizacyjna powiatu, pełni rolę nadzorczo-koordynującą, aż do 
momentu odbioru gotowej inwestycji. Na etapie przygotowania dokumentacji ZDP 
analizuje przygotowanie jej pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i podejmuje działania zmierzające do jej poprawy. Korzystając m. innymi 
z „Wytycznych zarządzania prędkością na drogach samorządowych” podczas 
sporządzania dokumentacji projektuje się np. progi listwowe, ograniczenia 
prędkości, przebudowuje skrzyżowania itp.”. 

(akta kontroli tom I str. 398) 

2.2. W latach objętych kontrolą ZDP w Bolesławcu poniósł wydatki na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych w łącznej kwocie 2.437,3 tys. zł16 przy planie 
wydatków po zmianach wynoszącym 3.764,4 tys. zł. Realizując budżety lat objętych 
kontrolą poniesiono mniejsze wydatki od zaplanowanych m.in. na: zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych.  

(akta kontroli tom I str. 122, 131, 139) 

W wyniku poniesionych nakładów na bieżące utrzymanie dróg uzyskano efekty 
rzeczowe polegające na poprawie: widoczności na łukach, widoczności toru jazdy, 
widoczności i czytelności oznakowania, bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść 
dla pieszych poprzez zastosowanie oznakowania fluorescencyjnego, odwodnienia 
nawierzchni. 

(akta kontroli tom I str. 392) 

                                                      
14 W tym: 1.081,0 tys. zł w 2018 r., 1.153,9 tys. zł w 2019 r. i 214,8 tys. zł w 2020 r. 
15 W tym: 21.930,7 tys. zł w 2018 r. z przeznaczeniem m.in. na: „Przebudowę DP nr 2294D relacji Suszki – Stare 

Jaroszowice, Przebudowę DP nr 2291 D relacji Warta Bolesławiecka – Wartowice, Remont DP nr 2320 D ul. 
Dolne Młyny oraz nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Przebudowę DP nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy 
(Luboszów) A-18 – granica państwa (Rudawica) w ramach RPO WD 2014-2020; 10.409,1 tys. zł w 2019 r. z 
przeznaczeniem m.in. na: kontynuację „Przebudowy DP nr 2294D relacji Suszki – Stare Jaroszowice, 
Przebudowę DP nr 2280D w m. Żeliszów, Przebudowę mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu” i 1.265,9 tys. zł 
w 2020 r. z przeznaczeniem m.in. na: Przebudowę DP nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, 
Ocice-Gościszów, Gościszów – Mściszów. 

16 W tym: 1.031,7 tys. zł (82,81% planu po zmianach) w 2018 r., 1.011,6 tys. zł (71,90% planu po zmianach) 
w 2019 r. i 394,0 tys. zł (31,61% planu po zmianach) w I połowie 2020 r. 
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W badanym okresie z budżetu Powiatu na przebudowy, modernizacje dróg 
powiatowych wydatkowano ogółem 28.861,2 tys. zł17. 

(akta kontroli tom I str.77-78, 94-96, 112-113) 

2.3. W badanym okresie ZDP w Bolesławcu nie wnioskował o przyznanie środków 
w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 

(akta kontroli tom I str. 69-78, 88-101, 106-118) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Zarządcy, jako pełniącego 
funkcję pomocniczą wobec Zarządu Powiatu, właściwego organizacyjnie do 
finansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

3. Wpływ realizowanych działań na stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

3.1. Dokumentacja ewidencyjna dróg powiatowych prowadzona w ZDP 
w Bolesławcu zawierała dokumenty ewidencyjne, wymienione w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom18 (dalej: 
„rozporządzenie o drogach”), prowadzone według wzorów określonych 
w załącznikach do ww. rozporządzenia i aktualizowane na bieżąco (nie później niż 
do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy 
bezpośrednio poprzedzający).  

(akta kontroli tom I str.144) 

3.2. W okresie objętym kontrolą ZDP w Bolesławcu zarządzało 66 drogami 
powiatowymi o łącznej długości 306,655 km. Analiza dokumentów ewidencyjnych     
66 (wszystkich) dróg powiatowych wykazała, że Zarządca, stosownie do obowiązku 
art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych przeprowadzał okresowe kontrole stanu 
dróg stanowiących analizowaną próbę, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie 
usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedmiotowy obowiązek Zarządca realizował 
poprzez systematyczne objazdy zarządzanymi drogami. Zauważone usterki, braki 
i uszkodzenia odnotowywał w Dzienniku objazdu, formułując jednocześnie stosowne 
zalecenia i termin ich usunięcia19. 

(akta kontroli tom I str. 327-352) 

3.3. Z analizy dokumentów ewidencyjnych (wszystkich) przeprowadzonej w zakresie 
stosowania przepisów Prawo budowlane wynikało, że w badanym okresie Zarządca 
na podstawie: 

− art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a – co najmniej raz w roku poddawał kontroli stan 
techniczny wszystkich elementów obiektów budowlanych narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujące podczas ich użytkowania; 

                                                      
17 W tym: 20.490,1 tys. zł (98,52% planu po zmianach) w 2018 r., 8.181,2 tys. zł (95,95% planu po zmianach) 

w 2019 r. i 189,9 tys. zł (1,85% planu po zmianach) w I połowie 2020 r. 
18 Dz. U. nr 67, poz. 582. 
19 Brak uwag z kolejnego przejazdu potwierdzał faktyczne usunięcie uszkodzeń. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

− art. 62 ust. 1 pkt 2 – co najmniej raz na pięć lat20 użytkowania drogi 
sprawdzał jej stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania, 
estetykę oraz jej otoczenie; 

− art. 62 ust. 4 – kontrole w ustawowych terminach przeprowadzała osoba 
posiadające stosowne uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, 
sporządzając na tę okoliczność protokół kontroli. 

Przeglądy (roczne i pięcioletnie) wykonywane były przez pracownika Zarządcy 
posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje w ramach obowiązków 
służbowych, tj. umowy o pracę. W protokołach przeglądów występowały głównie 
zalecenia dotyczące prac bieżących i utrzymaniowych, toteż ZDP w Bolesławcu 
wykonał je w ramach swojego budżetu i siłami własnymi. 

(akta kontroli tom I str. 144, 176-183, 202-207, 224-228, 256-264, 297-304, 321-
326, 456) 

3.4. Na drogach powiatowych Powiatu Bolesławieckiego zlokalizowanych było 5 428 
szt. znaków drogowych21.  Kierownik wyjaśnił, proces wymiany znaków oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego trwa od 2004 r. W latach 2013-2020  
(I półrocze) wymieniono łącznie 6 714 znaków drogowych, w tym niektóre 
dwukrotnie.   

(akta kontroli tom I str. 394-395, 456) 

3.5. Zarządca nie prowadził badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, o których mowa w art. 20 pkt 10a ustawy o drogach publicznych.  
Według wyjaśnień Kierownika, było to spowodowane brakami kadrowymi 
i finansowymi. 

   (akta kontroli tom I str. 395, 456) 

3.6. W badanym okresie, jak wyjaśnił Kierownik, do Zarządcy nie wpłynął ani jeden 
wniosek Policji dotyczący wadliwej organizacji ruchu. Wpływały natomiast informacje 
o uszkodzeniach urządzeń infrastruktury drogowej. Po otrzymaniu informacji 
o uszkodzeniu, przekrzywieniu lub brakującej infrastruktury drogowej podejmowane 
były przez Zarządcę natychmiastowe działania w celu wyeliminowania zagrożenia, 
przesyłając jednocześnie Policji informację zwrotną o podjętych działaniach.     

  (akta kontroli tom I str. 327-352, 401) 

3.7. W badanym okresie, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury 
drogowej, Zarząd nie zlecał:  

− wykonania klasyfikacji dróg ze względu na koncentrację zdarzeń drogowych 
z ofiarami oraz bezpieczeństwo sieci drogowej (służącego wytypowaniu 
m.in. dróg szczególnie niebezpiecznych); 

− wykonania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: „brd”), jako 
niezależnej, szczegółowej, technicznej oceny cech projektowanej, 
budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi pod względem 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruch drogowego; 

− przeprowadzenia kontroli stanu brd identyfikującego źródła zagrożeń na 
sieci drogowej. 

Brak środków w budżecie ZDP w Bolesławcu, jak wyjaśnił Kierownik, było przyczyną 
braku zleceń na wykonanie ww. opracowań.   

(akta kontroli tom I str. 401) 

                                                      
20 Ostatnie kontrole 5-letnie przeprowadzono w 2017 r. 
21 Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. 
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Z informacji pozyskanych od pięciu spośród sześciu włodarzy gmin z terenu Powiatu 
Bolesławieckiego wynika, że w 422 gminach nie dokonywano zleceń w ww. zakresie.  

(akta kontroli tom I str. 378-384) 

3.8. W badanym okresie ZDP w Bolesławcu korzystał z „Wytycznych zarządzania 
prędkością na drogach samorządowych” stosując fizyczne środki ograniczenia 
prędkości. Stosowane były: progi zwalniające23, ograniczenia prędkości24, 
wyniesione przejścia dla pieszych25 oraz zmiany skrzyżowań na skrzyżowania typu 
rondo26. 

Odnosząc się do stosowania wytycznych Kierownik wyjaśnił (cyt.) „Wytyczne 
zarządzania prędkością na drogach samorządowych” odpowiadały ZDP 
w praktycznej możliwości wykorzystania ich rozwiązań co zostało wielokrotnie 
zastosowane na drogach powiatowych. ZDP nie korzystało z „Wytycznych 
organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia 
przejść dla pieszych” ponieważ oświetlenie dróg jest zadaniem własnym Gmin jest 
realizowane przez Gminy. Z „Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu 
rowerowego” nie korzystano ponieważ pierwsza publikacja tych wytycznych 
nastąpiła w lipcu 2019 roku.”. 

(akta kontroli tom I str. 395, 456) 

3.9. W badanym okresie Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu nie zwracał się 
do Zarządcy o wskazanie lokalizacji szczególnie niebezpiecznych lub o wysokim 
poziomie występowania zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem ograniczeń 
prędkości przez kierujących. 

(akta kontroli tom I str. 396) 

3.10. W badanym okresie Zarządca nie brał udziału w sporządzaniu przez Policję 
kart zdarzeń drogowych. 

(akta kontroli tom I str. 396) 

3.11. W badanym okresie ZDP w Bolesławcu nie występował z inicjatywą, o której 
mowa w art. 25 ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych i nie był adresatem 
wniosków budowy lub przebudowy skrzyżowań. Przebudowy, modernizacje 
i remonty skrzyżowań realizowane były w ramach przebudowywania, modernizacji 
i remontów odcinków dróg, których Zamawiającym był Zarząd Powiatu, 
a współfinansującymi gminy Powiatu Bolesławieckiego, o czym nadmieniono                    
w punkcie 2.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli tom I str. 396-397) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Zarządca nie przeprowadził badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego do czego był zobowiązany przepisem art. 20 pkt 10 ustawy 
o drogach publicznych. 

Według wyjaśnień Kierownika, nieprowadzenie ww. badań było spowodowane 
brakami kadrowymi i finansowymi. Odnosząc się do kwestii braków finansowych 

                                                      
22 Z prośbą o udzielenie informacji zwrócono się do sześciu (wszystkich) włodarzy gmin Powiatu 

Bolesławieckiego. Uzyskano pięć odpowiedzi z której w jednej nie udzielono konkretnej odpowiedzi.  
23 Np.: [1] droga 2312D – ul. Śluzowa – zastosowanie progu wyspowego; [2] droga 2283D – m. Czerna – 

zastosowanie dwóch progów listwowych. 
24 Np.: [1] DP 2273D (ul. Lubańska w Bolesławcu) – ograniczenie prędkości do 40km/h; [2] DP 2270D – m. 

Gromadka – Różaniec – ograniczenie prędkości do 70 km/h. 
25 Np.: ul. Dolne Młyny w Bolesławcu (DP 2320D) – dwa wyniesione przejścia dla pieszych. 
26 Bolesławiec – zmian skrzyżowania ul. Lubańskiej z ul. Garncarską na typ rondo oraz wyniesieniem tarczy 

skrzyżowania. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 



 

10 

Kierownik wyjaśnił również, że „nie wnioskowano o środki na badania wpływu robót 
na bezpieczeństwo z uwagi na to, iż nie widziano realnej możliwości uzyskania 
takich środków.”. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że wprawdzie Zarządca działa w granicach 
środków finansowych ustalonych budżetem, to jednak ten fakt nie stanowi 
okoliczności zwalniającej go z przedmiotowego obowiązku, zwłaszcza że został on 
nałożony przepisem rangi ustawowej. 

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Zarządcy w zakresie 
prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej zarządzanych dróg, w tym 
przeprowadzania okresowych kontroli. Dokonując oceny Izba zwraca uwagę na 
nieprzeprowadzenie badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu. Brak 
kadr oraz środków finansowych nie tłumaczy powodów ich nieprzeprowadzania.   

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

 

1. Podjęcie działań zmierzających do zmiany Regulaminu organizacyjnego ZDP 
w Bolesławcu poprzez doprecyzowanie w nim jakie czynności podejmuje 
Zarządca w ramach zarządzania ruchem drogowym w Powiecie. 

2. Przeprowadzenie badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.  

 

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

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
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Wrocław,         grudnia 2020 r.  
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Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura we Wrocławiu 

p.o. Dyrektor 

Marcin Kaliński 

 
 

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

 


