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Do biura ZPP spłynęło 

198 uzupełnionych ankiet, 

co oznacza że odpowiedzi udzieliło 

ponad 63% powiatów. 
 

Pozwala to na uznanie, że wyniki 

badania są reprezentatywne 

dla wszystkich powiatów. 

W styczniu 2012 roku biuro ZPP 
przeprowadziło badania ankietowe 

„Zarządzanie drogami powiatowymi” 
 

Badanie dotyczyło lat 2009 i 2010, 
częściowo także roku 2011 

 

Badanie oparto o metodologię 
Systemu Analiz Samorządowych 

Rozpoczynamy od wprowadzenia 



Rewanżując się ZPP przygotował 
obszerny raport 

który jest pierwszym 
tego typu kompleksowym opracowaniem 

dotyczącym zarządzania drogami 
powiatowymi. 

W raporcie zawarliśmy: 
 

• analizę zebranych danych 
 

• jak i propozycje działań, 
które pozwoliłyby na rozwiązanie 
części z problemów nurtujących 
zarządców dróg powiatowych. 
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Baza danych i wskaźników zawartych 

w SAS obrazuje: 

• koszty i wyniki ilościowe oraz 

jakościowe usług dostarczanych przez 

gminy i powiaty, 

• główne uwarunkowania rozwojowe, 

• efekty rozwoju. 

 

Pozwalająca na: 

• porównanie jakości usług w danym 

sektorze w różnych powiatach oraz 

sytuacji w różnych dziedzinach 

• uchwycenie dynamiki zmian 

i tendencji 

SAS - baza informatyczna 

zlokalizowana pod adresem 

www.sas24.org 
 

Prowadzona przez ZMP, 

przy współpracy ZPP i ZGWRP  

Trzy słowa o Systemie Analiz Samorządowych (1) 

1. System Analiz Samorządowych 



Dane dostępne w SAS 

dla poszczególnych szczebli JST i lat 

Trzy słowa o Systemie Analiz Samorządowych (2) 

1. System Analiz Samorządowych 

gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie  

gminy wiejskie  powiaty 

Usługi 

Efektywn. energet. 2009-2010 

Kom. gosp.mieszk. 2007-2010 (ankiety) 

Kultura 1999-2010 (ankiety) 

Oświata 1999 (ankiety), 2005 -
2010 (SIO) 

2005 – 2010 (SIO)  2005 – 2010 (SIO)  

Pomoc społeczna 1999-2010 (ankiety) 

Transport i drogi 1999-2010 (ankiety) 2009-2010 

Usługi komunalne 2007-2010 (ankiety) 

Dziedziny 

Demografia 1999-2010 (BDL) 1999-2010 (BDL) 1999-2010 (BDL) 

Finanse 2004-2010 (MF, BDL) 2004-2010 (MF, BDL) 2004-2010 (MF, BDL) 

Współpraca z 
organizacjami pozarząd. 

2006-2010 
(MPiPS, BDL, MF) 

2006-2010 
(MPiPS, BDL, MF) 

2006-2010 
(MPiPS, BDL, MF) 

Zrównoważony rozwój 2005-2010 (BDL) 2005-2010 (BDL) 

Podstawowe wiadomości 
statystyczne  

2007-2010 (BDL), do 
2006 ankiety z miast 

2007-2010 (BDL) 2007-2010 (BDL) 



Więcej o SAS … 

Nasze działania w SAS: 

• pozyskujemy dane z powiatów lub 

statystyki publicznej 

• tworzymy zestawy wskaźników 

i wyliczamy ich wartości 

• prowadzimy bazę danych 

umożliwiającą każdemu dokonywanie 

dowolnych porównań oraz 

proponujemy sztywne grupy 

porównawcze 

• opracowujemy analizy sektorowe dla 

zagadnień o szczególnym znaczeniu – 

vide bieżący raport drogowy 

Trzy słowa o Systemie Analiz Samorządowych (3) 

1. System Analiz Samorządowych 

SAS jest narzędziem wspomagającym zarządzanie JST. 
Pozwala analizować koszty, nakłady i efekty 

dostarczanych usług publicznych i zestawiać je 
z wynikami rozwoju społeczno-gospodarczego, 

oraz innymi czynnikami warunkującymi ten rozwój. 
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33 wskaźniki, pogrupowane w 6 działach 
 
1. Dane ogólne dotyczące powiatu 

1. Gęstość zaludnienia [osób/km2] 
2. Szacowana liczba turystów ogółem w danym roku [osób/rok] 
3. Wydatki budżetu powiatu ogółem na 1 mieszkańca [zł/osobę] 
 

2. Dane dotyczące infrastruktury drogowej na obszarze powiatu 
1. Gęstość powiatowej sieci drogowej [km/km2] 
2. Długość sieci dróg powiatowych na 1000 mieszkańców [km/osobę] 
3. Długość całkowitej sieci drogowej na terenie powiatu na 1000 mieszkańców [km/osób] 
4. Stosunek długości dróg krajowych na obszarze powiatu do długości dróg powiatowych 
[km/km] 
5. Stosunek długości dróg wojewódzkich na obszarze powiatu do długości dróg 
powiatowych [km/km] 
6. Stosunek długości dróg gminnych na obszarze powiatu do długości dróg powiatowych 
[km/km] 
7. Długość dróg w przeliczeniu na 1000 zarejestrowanych samochodów [km] 
8. Udział dróg powiatowych o nawierzchni twardej w stosunku do ogólnej długości dróg 
powiatowych [%] 
9. Udział dróg gruntowych w stosunku do ogólnej długości dróg powiatowych [%] 
10. Długość chodników wzdłuż dróg powiatowych w przeliczeniu na 100 km dróg 
powiatowych [km/km] 
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3. Dane dotyczące nakładów finansowych 
1. Wysokość wydatków budżetu powiatu ogółem na 1 km drogi powiatowej [zł/km] 
2. Wysokość wydatków budżetu powiatu na transport i łączność w przeliczeniu na 1 km 
drogi powiatowej [zł/km] 
3. Wysokość wydatków majątkowych inwestycyjnych ogółem na 1 km drogi powiatowej 
[zł/km] 
4. Wysokość wydatków majątkowych (inwestycje) z działu transport i łączność w budżecie 
powiatu na 1 km drogi powiatowej [zł/km] 
5. Środki pozabudżetowe w stosunku do wydatków majątkowych budżetu powiatu na 
transport i łączność [%] 
6. Wysokość wydatków bieżących na transport i łączność w budżecie powiatu na 1 km dróg 
powiatowych [zł/km] 
7. Wysokość łącznych wydatków majątkowych (inwestycje) z działu transport i bieżących 
na 1 km dróg powiatowych [zł/km] 
8. Ilość projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego [szt.] 
9. Wysokość nakładów na zimowe utrzymanie 1 km dróg powiatowych [zł/km] 

 

4. Dane dotyczące środków transportowych zarejestrowanych na terenie powiatu 
1. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem na 1000 mieszkańców [szt.] 
2. Liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych ogółem na 1000 mieszkańców [szt.] 
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5. Dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach powiatowych 
1. Liczba wypadków drogowych na 1000 pojazdów samochodowych [szt.] 
2. Liczba zabitych w wypadkach drogowych na 100 wypadków [osoby] 
3. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków [osoby] 

 

6. Dane dotyczące zarządzania drogami powiatowymi 
1. Udział gmin z którymi zawarto porozumienie na wspólną realizację bieżącego 
utrzymania dróg w stosunku do ilości gmin w powiecie [%] 
2. Ilość kilometrów dróg powiatowych na 1 pracownika zarządu dróg lub 1 pracownika 
zatrudnionego w starostwie, a zajmującego się zarządzaniem drogami powiatowymi 
[km/etat] 
3. Średnie roczne wynagrodzenie pracowników etatowych powiatowego zarządu dróg lub 
pracowników zatrudnionych w starostwie powiatowym, a zajmujących się zarządzaniem 
drogami powiatowymi [zł/etat] 



Jak samodzielnie skorzystać z Systemu Analiz Samorządowych? 

www.sas24.org 



Jak samodzielnie skorzystać z Systemu Analiz Samorządowych? 

www.sas24.org 

1 krok: Wybór zakresu czasowego  prezentowanych danych 
(rekomendowany jest jeden konkretny rok, 

w przypadku wielu lat spada przejrzystość wykresu) 

2 krok: Wybór dziedziny działalności JST 
(np. współpraca JST z organizacjami pozarządowymi  NGO), 

lub wybór usługi (np. transport) 

3 krok: Wybór grupy wskaźników, 
a następnie konkretnego wskaźnika 

4 krok: Wybór wszystkich JST dla których dostępne 
są dane lub grupy konkretnych JST do porównań 

5 krok: Nacisnąć opcję 
„dodaj wykres” 

6 krok: Nacisnąć przycisk 
„pokaż tabelę z wykresem” 



Korzystanie z SAS: od ogółu do szczegółu 

www.sas24.org przykład: powiat pilski 

skala wojewódzka 

dobór indywidualny 

skala wieloletnia 



Uczestnicy badania ankietowego 

2. Raport z ogólnopolskich badań 

0%

30%

60%

90%

Sumarycznie dane przesłało 198 powiatów, 

ze wszystkich 16 województw 

63% 



Na 198 powiatów: 
 

• 37 z nich zarządza drogami 

powiatowymi poprzez własną 

komórkę organizacyjną, 

tj. stosowny wydział starostwa, 
 

• natomiast u 160-ciu zarządzaniem 

drogami zajmuje się powołany do 

tego powiatowy zarząd dróg, 
 

• w 1 przypadku zarządzaniem 

drogami powiatowymi, na mocy 

stosownego porozumienia zajmuje 

się Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Raport – sposób zarządzania 

2.1. Charakterystyka 
powiatów uczestniczących 

w badaniach 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.1. Charakterystyka 
powiatów uczestniczących 

w badaniach 

19,31 osób/km2 

powiat bieszczadzki 
99,94 osób/km2 

610,85 osób/km2 

powiat pruszkowski 

19,32 osób/km2 

powiat bieszczadzki 
100,17 osób/km2 

616,45 osób/km2 

powiat pruszkowski 

2009 

2010 

1. Gęstość zaludnienia 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.1. Charakterystyka 
powiatów uczestniczących 

w badaniach 

500 osób 

powiat płoński 
164.629 osób* 

6 mln osób 

powiat koszaliński 

408 osób 

powiat dąbrowski 
183.066 osób** 

6,3 mln osób 

powiat koszaliński 

2009 

2010 

2. Szacowana liczba turystów 

*80  jst  /  ** 78 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.1. Charakterystyka 
powiatów uczestniczących 

w badaniach 

370,75 zł/osobę 

powiat kaliski 
865,84 zł/osobę 

1.568,62 zł/osobę 

powiat człuchowski 

448,44 zł/osobę 

powiat rybnicki 
974,62 zł/osobę 

1718,88 zł/osobę 

powiat olecki 

2009 

2010 

3. Wydatki budżetu powiatu ogółem w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

Odrobina istotnych danych na podstawie BDL GUS 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 

Sumaryczna długość dróg gminnych i powiatowych w Polsce wynosi: 

112276,9 

92607,9 

120603,5 

0 50000 100000 150000

o nawierzchni twardej

o nawierzchni twardej
ulepszonej

o nawierzchni gruntowej

114478 

110232 

11694,7 

0 50000 100000 150000

Sumaryczna długość dróg publicznych ogółem w Polsce wynosi: 

ogółem – 406.122,1 km autostrady – 857,4 km inne drogi – 405.264,7 km 

km 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,13 km/km2 

powiat tatrzański 
0,41 km/km2 

0,87 km/km2 

powiat będziński 

0,13 km/km2 

powiat tatrzański 
0,41 km/km2 

0,87 km/km2 

powiat będziński 

2009 

2010 

1. Gęstość powiatowej sieci drogowej 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,95 km/osobę 

powiat tatrzański 
5,47 km/osobę 

16,25 km/osobę 

powiat suwalski 

0,95 km/osobę 

powiat tatrzański 
5,46 km/osobę 

16,01 km/osobę 

powiat suwalski 

2009 

2010 

2. Długość sieci dróg powiatowych na 1000 mieszkańców 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2,15 km/osobę 

powiat limanowski 
15,29 km/osobę* 

42,91 km/osobę 

powiat suwalski 

2,13 km/osobę 

powiat limanowski 
15,62 km/osobę** 

52,13 km/osobę 

powiat suwalski 

2009 

2010 

3. Długość całkowitej sieci drogowej na terenie powiatu 
na 1000 mieszkańców 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 

*189  jst  /  ** 188 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,02 km/km 

powiat czarnkowsko-trzcianecki 
0,14 km/km* 

0,42 km/km 

powiat słubicki 

0,02 km/km 

powiat czarnkowsko-trzcianecki 
0,14 km/km* 

0,42 km/km 

powiat słubicki 

2009 

2010 

4. Stosunek długości dróg krajowych na obszarze powiatu do 
długości dróg powiatowych 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 

*177  jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,03 km/km 

powiat rawicki 
0,24 km/km* 

1,04 km/km 

powiat czarnkowsko-trzcianecki 

0,03 km/km 

powiat rawicki 
0,24 km/km* 

1,04 km/km 

powiat czarnkowsko-trzcianecki 

2009 

2010 

5. Stosunek długości dróg wojewódzkich na obszarze powiatu 
do długości dróg powiatowych 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 

*190  jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,22 km/km 

powiat goleniowski 
1,72 km/km 

5,59 km/km 

powiat warszawski zachodni 

0,26 km/km 

powiat goleniowski 
1,92 km/km 

9,60 km/km 

powiat tatrzański 

2009 

2010 

6. Stosunek długości dróg gminnych na obszarze powiatu do 
długości dróg powiatowych 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

3,76 km/szt. 

powiat limanowski 
24,66 km/szt.* 

63,87 km/szt. 

powiat świdwiński 

3,59 km/szt. 

powiat limanowski 
23,94 km/szt.** 

65,71 km/szt. 

powiat suwalski 

2009 

2010 

7. Stosunek długości dróg w przeliczeniu 
na 1000 zarejestrowanych samochodów 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 

*189  jst  /  ** 188 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

65,59% 

powiat lidzbarski 
90,80% 

100% 

8 powiatów 

65,70% 

powiat lidzbarski 
91,04% 

100% 

8 powiatów 

2009 

2010 

8. Udział dróg powiatowych o nawierzchni twardej 
w stosunku do ogólnej długości dróg powiatowych 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0% 

8 powiatów 
9,19% 

34,41% 

powiat lidzbarski 

0% 

8 powiatów 
8,95% 

34,30% 

powiat lidzbarski 

2009 

2010 

9. Udział dróg gruntowych w stosunku do ogólnej długości dróg 
powiatowych 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,21 km/km 

powiat słupski 
13,79 km/km* 

71,12 km/km 

powiat będziński 

0,30 km/km 

powiat słupski 
14,77 km/km* 

71,75 km/km 

powiat będziński 

2009 

2010 

10. Długość chodników wzdłuż dróg powiatowych w przeliczeniu 
na 100 km dróg powiatowych 

2.2. Dane dotyczące 
infrastruktury drogowej na 

obszarze powiatu 

*185  jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

45.901,40 zł/km 

powiat łomżyński 
202.013,30 zł/km 

1.250.878,47 zł/km 

powiat tatrzański 

45.964,84 zł/km 

powiat suwalski 
227.451,60 zł/km 

1.416.573,61 zł/km 

powiat tatrzański 

2009 

2010 

1. Wysokość wydatków budżetu powiatu ogółem 
na 1 km drogi powiatowej 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

6.510,32 zł/km 

powiat wschowski 
37.340,42 zł/km 

434.397,85 zł/km 

powiat tatrzański 

4.067,51 zł/km 

powiat łęczycki 
47.601,52 zł/km 

490.306,74 zł/km 

powiat tatrzański 

2009 

2010 

2. Wysokość wydatków budżetu powiatu na transport i łączność 
na 1 km drogi powiatowej 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

534,38 zł/km 

powiat jeleniogórski 
38.456,21 zł/km 

429.933,73 zł/km 

powiat tatrzański 

3.790,07 zł/km 

powiat pyrzycki 
48.710,48 zł/km 

521.108,15 zł/km 

powiat tatrzański 

2009 

2010 

3. Wysokość wydatków majątkowych inwestycyjnych ogółem 
na 1 km drogi powiatowej 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

364,77 zł/km 

powiat rawski 
25.602,94 zł/km 

399.551,14 zł/km 

powiat tatrzański 

29,18 zł/km 

powiat złotoryjski 
32.413,11 zł/km 

469.050,62 zł/km 

powiat tatrzański 

2009 

2010 

4. Wysokość wydatków majątkowych (inwestycje) z działu 
transport i łączność w budżecie powiatu na 1 km drogi powiat. 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

Odrobina dodatkowych zbiorczych danych finansowych 
uzyskanych z przeprowadzonej ankietyzacji 

Sumaryczna wysokość wydatkowanych środków 
pochodzących spoza budżetu poszczególnych powiatów, 

które nadesłały uzupełnioną ankietę wynosi: 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 
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Średnia dla 1 powiatu 
w odniesieniu do powiatów, 

które nadesłały uzupełnioną ankietę wynosi: 
 

4
 8

8
3

 7
2

8
,5

2
 

7
 1

2
8

 3
5

7
,1

2 

2009 rok 2010 rok

zł 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

8% 

powiat grodziski (mazowieckie) 
81,10%* 

1.551,28% 

powiat rawski 

2,36% 

powiat sierpecki 
79,70%** 

619,47% 

powiat głogowski 

2009 

2010 

5. Środki pozabudżetowe w stosunku do wydatków 
majątkowych budżetu powiatu na transport i łączność 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 

*167  jst  /  ** 173 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

1.633,56 zł/km 

powiat siedlecki 
12.335,73 zł/km 

62.289,25 zł/km 

powiat rybnicki 

2.203,33 zł/km 

powiat moniecki 
15.188,40 zł/km 

64.894,57 zł/km 

powiat nowosądecki 

2009 

2010 

6. Wysokość wydatków bieżących na transport i łączność 
w budżecie powiatu na 1 km dróg powiatowych 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

143.777,26 zł/km 

powiat rawski 
8.649.163 zł/km 

46.317.053,29 zł/km 

powiat inowrocławski 

15.633,20 zł/km 

powiat złotoryjski 
11.118.247 zł/km 

59.742.348,11 zł/km 

powiat lubelski 

2009 

2010 

7. Wysokość łącznych wydatków majątkowych (inwestycje) 
z działu transport i bieżących na 1 km dróg powiatowych 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

1 

20 powiatów 
8,05* 

43 

2 powiaty 

1 

16 powiatów 
7,55** 

55 

1 powiat 

2009 

2010 

8. Ilość projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 

*175  jst  /  ** 177 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

72,07 zł/km 

powiat pińczowski 
1.431,08 zł/km* 

12.245,15 zł/km 

powiat nowotarski 

320,08 zł/km 

powiat siedlecki 
2.427,23 zł/km** 

11.009,69 zł/km 

powiat nowotarski 

2009 

2010 

9. Wysokość nakładów na zimowe utrzymanie 1 km dróg 
powiatowych 

2.3. Dane dotyczące nakładów 
finansowych 

*194  jst  /  ** 193 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

366,44 szt. 

powiat bolesławiecki 
613,64 szt. 

965,77 szt. 

powiat grójecki 

414,15 szt. 

powiat bolesławiecki 
642,44 szt. 

1.004,23 szt. 

powiat grójecki 

2009 

2010 

1. Liczba zarejestrowanych samochodów ogółem 
na 1000 mieszkańców 

2.4. Dane dotyczące środków 
transportowych zarejestrowanych 

na terenie powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

30,88 szt. 

powiat bolesławiecki 
65,92 szt. 

208,77 szt. 

powiat grójecki 

37,46 szt. 

powiat bolesławiecki 
69,86 szt. 

215,89 szt. 

powiat grójecki 

2009 

2010 

2. Liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych ogółem 
na 1000 mieszkańców 

2.4. Dane dotyczące środków 
transportowych zarejestrowanych 

na terenie powiatu 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

0,06 

powiat lubański 
0,73* 

2,89 

powiat słubicki 

0,07 

powiat wielicki 
0,62* 

2,43 

powiat olecki 

2009 

2010 

1. Liczba wypadków drogowych na 1000 pojazdów 
samochodowych 

2.5. Dane dotyczące 
bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych 

*165  jst  /  ** 164 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2,22 

powiat iławski 
15,49* 

60 

powiat złotoryjski 

1,82 

powiat kościański 
16,35** 

66,67 

powiat krotoszyński 

2009 

2010 

2. Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych 
na 100 wypadków 

2.5. Dane dotyczące 
bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych 

*148  jst  /  ** 143 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

40 

powiat złotoryjski 
122,68* 

350 

powiat lubański 

36,36 

powiat lipnowski 
122,34** 

218,18 

powiat jaworski 

2009 

2010 

3. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków 
2.5. Dane dotyczące 

bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych 

*165  jst  /  ** 164 jst 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

6,67% 

powiat płocki 
48,44%* 

100% 

8 powiatów 

6,67% 

powiat płocki 
45,92%** 

100% 

5 powiatów 

2009 

2010 

1. Procentowy udział gmin, z którymi zawarto porozumienie na 
wspólną realizację bieżącego utrzymania dróg w stosunku do 
ilości gmin w powiecie 

*98  jst  /  ** 99 jst 

2.6. Dane dotyczące 
zarządzania drogami 

powiatowymi 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

5,89 km/etat 27,74 km/etat* 157,47 km/etat 

4,12 km/etat 27,06 km/etat** 157,47 km/etat 

2009 

2010 

2. Ilości kilometrów dróg powiatowych na 1 pracownika 
zarządu dróg lub 1 pracownika zatrudnionego w starostwie, 
a zajmującego się zarządzaniem drogami powiatowymi 

*193  jst  /  ** 191 jst 

2.6. Dane dotyczące 
zarządzania drogami 

powiatowymi 

tak duża rozbieżność wynika z tego, że w części powiatów zarządzanie drogami 
realizuje wydział starostwa powiatowego, a więc liczba osób wskazanych 

w ankiecie będzie znacząco mniejsza, chociażby z racji tego, że w zarządach dróg 
wskazywano także pracowników fizycznych 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

15.971,77 zł/etat 40.238 zł/etat* 86.820 zł/etat 

13.905,18 zł/etat 42.325,73 zł/etat** 100.411,11 zł/etat 

2009 

2010 

3. Średnie wynagrodzenia pracowników etatowych powiatowego 
zarządu dróg lub pracowników zatrudnionych w starostwie 
powiatowym, a zajmujących się zarządzaniem drogami powiatowymi 

*188  jst  /  ** 187 jst 

2.6. Dane dotyczące 
zarządzania drogami 

powiatowymi 

tak duża rozbieżność wynika z tego, że w części powiatów zarządzanie drogami 
realizuje wydział starostwa powiatowego, a więc liczba osób wskazanych 

w ankiecie będzie znacząco mniejsza, chociażby z racji tego, że w zarządach dróg 
wskazywano także pracowników fizycznych. Ponadto może występować sytuacja 

w której dany pracownik wydziału wykonuje pracę zarówno w odniesieniu do 
działań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, jak i innych – 

związanych z zadaniami realizowanymi przez wydział. 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 

W poprzednich latach 
z inicjatywy 

Pana Józefa Swaczyny, 
Starosty Strzeleckiego 

(woj. opolskie) prowadzone 
były badania ankietowe, 

których efektem jest 
tabelaryczne zobrazowanie 

struktury finansowania 
dróg powiatowych w latach 

od 2005 do 2010. 
Z uwagi na dużą wartość 

merytoryczną tego 
materiału i związek 

z prowadzonymi przez ZPP 
badaniami zestawiono kilka 

interesujących wykresów 
poruszających tą tematykę. 

badania w latach 2005-2007 obejmowały 118 powiatów ziemskich, 
(38%), natomiast w latach 2008-2010 - 113 powiatów (36%) 

Efekty: 

Wydatki ogólne na 1 km drogi powiatowej w latach 2005-2010 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 
Efekty: 

Uśredniony wskaźnik wydatków ogólnych 
na 1 km drogi powiatowej w latach 2005-2010 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 
Efekty: 

Wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 
na 1 km drogi powiatowej w latach 2005-2010 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 
Efekty: 

Uśredniony wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 
na 1 km drogi powiatowej w latach 2005-2010 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 
Efekty: 

Wskaźnik wydatków bieżących 
na 1 km drogi powiatowej w latach 2005-2010 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 
Efekty: 

Uśredniony wskaźnik wydatków bieżących 
na 1 km drogi powiatowej w latach 2005-2010 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 

W badaniu ZPP zapytano także o wysokość wydatków na drogi 
ogółem, majątkowe oraz bieżące w roku 2011. 
Odpowiedzi udzieliło 190 samorządów powiatowych. 

Sumaryczna wartość wydatków na drogi powiatowe w 2011 roku 



Raport – dane ogólne dotyczące powiatów 

2.7. Dane dotyczące 
wydatków na drogi 

powiatowe 
Średnia wartość wydatków na drogi powiatowe w 2011 roku 



O wnioskach płynących z powiatów 
i strategicznych rekomendacjach w odrębnej prezentacji 

Dziękujemy za uwagę 

Rafał Rudka, Marek Wójcik 
Związek Powiatów Polskich 


