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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/035 - Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. 

Kontroler Kontrolę przeprowadzili: 

1.  Aleksander Górniak - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 98140 z dnia 13 stycznia 2016 r.,  nr 99379 z dnia 21 marca 2016 r., 
LKA/17/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. oraz LKA/80/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

2. Anna Rudnik – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98141 z dnia 13 stycznia 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-4/7] 

  Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, kod pocztowy 40-038, 
nr statystyczny 270208292-001381,  

 Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Komendantem Miejskim Policji w Katowicach2 jest od dnia 1 marca 2013 r. 
insp. mgr Paweł Szeląg.  

[Dowód: akta kontroli str. 7] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Dokonując oceny3 działań KMP na rzecz niechronionych uczestników ruchu 
drogowego Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w latach 2013-20154 liczba 
wypadków ogółem uległa zmniejszeniu o 9,1%5, jednak liczba wypadków z udziałem 
pieszych i rowerzystów utrzymywała się na zbliżonym poziomie, przy czym liczba 
zabitych wśród pieszych uległa zmniejszeniu o 42%6, a wśród rowerzystów nie 
uległa zmianie.  Z kolei liczba kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów wzrosła 
odpowiednio o 19,5%7 i 28,8%8. Powyższe wskazuje, że stan bezpieczeństwa uległ 
poprawie lecz był daleki od oczekiwanego. 
NIK zauważa, że w latach 2012–2015 w stosunku do kierujących pojazdami 
zastosowano czterokrotnie więcej środków prawnych9 niż do pieszych10. W okresie 

                                                      
1 Zwana dalej: „KMP” lub „Komendą”. 
2 Zwany dalej: „Komendantem”. 
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 Zwanych dalej ”latami lub okresem objętym kontrolą”. 
5 W 2013 r. liczba wypadków wyniosła 309, w 2015 r. liczba wypadków wyniosła 281. 
6 W 2013 r. liczba zabitych pieszych wyniosła 14, a w 2015 r. liczba zabitych pieszych wyniosła 8. 
7 Liczba kolizji z udziałem pieszych w 2013 r. wyniosła 77, w 2015 r. - 92. 
8 Liczba kolizji z udziałem rowerzystów w 2013 r. wyniosła 45 i 58 w 2015 r. 
9 Pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie. 
10 Zastosowane środki prawne: 91 120 w stosunku do kierujących pojazdami  i 22 467 do pieszych. 
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tym kierujący pojazdami spowodowali 65 razy więcej zdarzeń11 i prawie 7 razy 
więcej wypadków drogowych12 niż piesi. Zwiększenie o 113%13 liczby 
zastosowanych w tym okresie środków prawnych w stosunku do kierujących 
pojazdami, nie przełożyło się na spadek zdarzeń drogowych, których liczba miała 
tendencję wzrostową14. W przypadku pieszych o 139%15 wzrosła liczba 
zastosowanych środków prawnych, a o 20%16 spadła liczba spowodowanych przez 
nich zdarzeń drogowych. W świetle przedstawionych powyżej ustaleń, zastrzeżenia 
NIK budzi intensyfikacja działań represyjnych w stosunku do pieszych. W przypadku 
rowerzystów, liczba spowodowanych przez nich zdarzeń drogowych w ww. okresie 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie i nie przekraczała 79, w tym 33 wypadki 
drogowe. 

W odniesieniu do powyższych ustaleń NIK zauważa, że Komendant realizował 
działania umożliwiające tworzenie warunków do funkcjonowania pionu ruchu 
drogowego, adekwatne do zagrożeń bezpieczeństwa tego ruchu, poprzez 
utrzymywanie wymaganego stanu osobowego w Wydziale Ruchu Drogowego oraz 
identyfikację i monitoring miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych, mimo 
braku wystandaryzowanych metodycznie kryteriów ich wyboru. Powyższe pozwalało 
na określenie dyslokacji służby oraz zadaniowania funkcjonariuszy WRD w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Zauważyć należy, iż przyjęta 
w KMP definicja miejsc niebezpiecznych – tj. kumulacja zdarzeń drogowych –
obejmuje tylko jeden z kilku możliwych sposobów identyfikacji takich lokalizacji, 
co w ocenie NIK ogranicza możliwość weryfikacji przyczyn uznania tych miejsc  
za szczególnie niebezpieczne. 
NIK zauważa, że wymaganego zarządzeniem nr 609 Komendanta Głównego 
Policji17 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie pełnienia służby na drogach18 
przeszkolenia w zakresie kontroli ruchu drogowego nie posiadało aż 65,6% 
funkcjonariuszy WRD, co może wskazywać na niewłaściwe przygotowanie do 
realizacji zadań w zakresie umiejętności specjalistycznych i co mogło się przełożyć 
na skalę stwierdzonych w ramach niniejszej kontroli nieprawidłowości. 
W ocenie NIK podejmowane przez Komendę działania umożliwiały ograniczenie 
zagrożeń bezpieczeństwa pieszych, o czym świadczą dane statystyczne za lata 
2014-2015, wskazujące na spadek zdarzeń drogowych z udziałem tych uczestników 
ruchu drogowego. W przypadku rowerzystów nastąpił wzrost liczby zdarzeń 
drogowych z ich udziałem,  co może wskazywać na potrzebę zintensyfikowania 
działań dla ich ograniczenia. NIK zauważa współpracę KMP z podmiotami 
pozapolicyjnymi w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz wspólnych 
patroli z Strażą Miejską w Katowicach, KMP prowadziła działania z innymi 
podmiotami, a w szczególności z Urzędem Miasta w Katowicach, w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego sporządzania 
kart zdarzeń drogowych, tj. niedokonywania wpisów dotyczących stopnia obrażeń 
ofiar zdarzeń drogowych, będących jednocześnie ich sprawcami, niezamieszczania 
szkiców miejsc zdarzenia oraz wpisywania nieprawidłowych danych GPS, 
dotyczących lokalizacji miejsc zdarzeń. Nie dokonywano także aktualizacji baz 

                                                      
11 Kierujący spowodowali 18 274 zdarzeń drogowych, a piesi 283 zdarzenia. 
12 Wypadki drogowe spowodowane przez kierujących pojazdami – 938 i pieszych – 137. 
13 W 2012 r. w stosunku do kierujących pojazdami zastosowano 14 203 środki prawne, a w 2015 r. – 30 268. 
14 Zdarzenia drogowe spowodowane przez kierujących pojazdami: 4 328 w 2012  r., 4 367 w 2013 r.,  4 548 w 2014 r. i   5 031 
w 2015 r. 
15 W 2012 r. w stosunku do pieszych zastosowano 3 623 środki prawne, a w 2015 r. – 8 641. 
16 W 2012 r. piesi spowodowali 79 zdarzeń drogowych, a w 2015 r. - 63. 
17 Zwanego dalej „KGP”. 
18 Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm., zwane dalej: „zarządzeniem nr 609 KGP”. 
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danych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji19 w przypadku uzyskania nowych 
informacji o  zdarzeniach, dotyczących stopnia obrażeń ofiar wypadków. Powyższe 
nieprawidłowości miały wpływ na wiarygodność sprawozdań i analiz sporządzanych 
na podstawie danych zawartych w SEWiK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie kadrowe KMP do działań na drogach oraz 
zdarzenia drogowe mające miejsce na obszarze właściwości 
Komendy 

1.1. W Komendzie gromadzeniem i  analizą danych statystycznych dotyczących 
struktury i stanu etatowego pionu ruchu drogowego zajmował się Zespół Kadr 
i Szkolenia. Dodatkowo w ramach Wydziału Ruchu Drogowego20 prowadzono 
własną miesięczną ewidencję stanu zatrudnienia. Według stanu na 31 grudnia 
2015 r. liczba etatów WRD wynosiła 101, w tym sześć stanowisk kierowniczych, 
stanowiąc 10,2% stanu etatowego Komendy21, co spełniało wymogi Strategii 
Wojewódzkiej Policji na lata 2013-2015. Zatrudnionych było 99 osób, w tym  
sześć na stanowiskach kierowniczych, co stanowiło 10,5% stanu zatrudnienia 
w Komendzie22. W odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2014 r. zatrudnienie w WRD 
wzrosło o 18 osób. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5, 342, 876]  

W latach 2014-2015 policjantów kierowano na kursy specjalistyczne,  w ramach 
planowanych do realizacji w danym roku tego rodzaju kursów, ustalonych (na 
podstawie złożonych zapotrzebowań) w wykazach otrzymanych z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach23. Liczba policjantów WRD posiadających  
przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego, wymagane § 4 
zarządzenia nr 609 KGP, wzrosła o 11 osób w okresie objętym kontrolą, wynosząc 
32 osoby na koniec 2015 r., tj. 34,4%24 liczby policjantów tego Wydziału. Zgłoszone 
przez Komendanta potrzeby szkoleniowe w tym zakresie dotyczyły 44 osób 
w 2014 r. i 59 w 2015 r. Nie stwierdzono przypadków niewykorzystania przez KMP 
przydzielonych miejsc na szkolenie. 

Liczba policjantów przeszkolonych w zakresie czynności na miejscu zdarzenia 
drogowego i obsługi tachografów, w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2014 r, 
wzrosła odpowiednio o trzy i siedem osób, wynosząc 7 i 19 osób na koniec 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-6, 68]  

Komendant odnosząc się do problemów i trudności systemowych związanych 
z realizacją przydzielonych im zadań ustalonych w ramach prowadzonego 
w Komendzie monitoringu działań pionu ruchu drogowego stwierdził: Wydział Ruchu 
Drogowego KMP w Katowicach realizuje zadania wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, jak również przepisów wewnętrznych 
przekazywanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek problemów bądź trudności, kierownictwo tutejszego 
wydziału podejmuje na bieżąco kroki mające na celu wyeliminowanie występujących 
utrudnień bądź też w przypadku braku możliwości na szczeblu tutejszej jednostki 

                                                      
19 Zwany dalej SEWiK”. 
20 Zwanego dalej „WRD”. 
21 Stan etatowy policjantów KMP wynosił 988 osób. 
22 Stan zatrudnienia Komendy wynosił 946 osób. 
23 Zwanej dalej „KWP”. 
24 32/93*100%=34,4% 
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Policji, powiadamia o takiej sytuacji jednostkę nadrzędną. O każdym fakcie 
wystąpienia najdrobniejszych problemów powiadamiane jest kierownictwo Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach przeważnie w formie ustnego raportu składanego 
przez Naczelnika Wydziału bądź jego zastępcę, zazwyczaj na odprawie dziennej. 
Według wyjaśnień Komendanta podjęte działania przedstawiają następujące 
przykłady: 
− w związku ze stwierdzoną przez funkcjonariuszy małą liczbą miejsc 

przeznaczonych do kontroli ruchu drogowego na terenie miasta Katowice 
w dniu 5 maja 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządcy dróg oraz 
funkcjonariuszy Policji dla szybkiego rozwiązania problemu. W dniu 13 maja 
2016 r. odbyła się wizja w terenie, podczas której wytypowano miejsca,  
które odpowiadają warunkom technicznym stworzenia punktów kontrolnych.  
Do chwili obecnej (lipiec 2016 r.) zatwierdzone zostały projekty organizacji 
ruchu drogowego obejmujące 15 miejsc zastrzeżonych dla pojazdów Policji 
prowadzących kontrolę drogową. Przewidywany termin wykonania - koniec 
2016 roku; 

− w przypadkach wystąpienia problemów technicznych dotyczących 
wprowadzania danych do systemów informatycznych bezpośrednio po 
uzyskaniu takiej informacji od Naczelnika WRD, występowano pisemnie do 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z wnioskiem o ich usunięcie. 

[Dowód: akta kontroli str. 339, 342, 922-923] 

1.2. Według danych ujętych w SEWIK do KMP zgłoszono w 2015 r. 281 wypadków 
drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub 
ruchu miasta Katowice. W porównaniu z rokiem 2013, w którym miało miejsce  
309 wypadków, liczba ta zmniejszyła się o 28 wypadków, tj. o 9,1 %, natomiast 
w porównaniu z 2014 r., w którym zanotowano 279 wypadków drogowych, nastąpił 
wzrost o 2 wypadki, tj. o 0,7 %. Wskutek wypadków śmierć poniosło łącznie 48 osób 
(21 w 2013 r., 14 w 2014 r. i 13 osób w 2015 r.), a rannych zostało łącznie 997 osób 
(36025 w 2013 r., 32626 w 2014 r. i 31127 osób w 2015 r.). Jak wynika z danych 
SEWiK, w 2015 r. do KMP zgłoszono 100 wypadków drogowych28 z udziałem 
pieszych. W porównaniu z 2013 r., w którym miało miejsce 109 takich wypadków29, 
ich liczba zmniejszyła się o 9, tj. o 8,3 %30, natomiast w porównaniu z 2014 r., 
w którym zanotowano 111 wypadków31, nastąpił spadek o 9,9 %32. Wskutek 
wypadków drogowych z udziałem pieszych w latach 2013 – 2015 śmierć poniosło  
31 osób (odpowiednio: 1433, dziewięć34 i osiem35), a rannych zostało 310 osób 
(odpowiednio: 10036, 11337 i 9738). Do Komendy w 2015 r. zgłoszono (według 
danych z SEWiK) 33 wypadki drogowe39 z udziałem rowerzystów. W porównaniu 
z 2013 r., kiedy miało miejsce 29 wypadków z udziałem rowerzystów40, ich liczba 
wzrosła o 4, tj. o 13,8%, a w porównaniu do 2014 r., w którym miało miejsce  

                                                      
25 W tym 34 osoby, tj. 9,5 %, zostały ciężko ranne. 
26 W tym 31 osób, tj. 9,5 %, zostało ciężko rannych. 
27 W tym 34 osoby, tj. 10,9 %, zostały ciężko ranne. 
28 Z tego 24 wypadki z winy pieszych. 
29 Z tego 43, tj. 39,4 % z winy pieszych  
30 Oraz o 44,2 % dla wypadków z winy pieszych. 
31 Z czego 28, tj. 25,2 % z winy pieszych. 
32 Oraz o 14,3 % dla wypadków z winy pieszych. 
33 W tym 12 osób w wypadkach z winy pieszych. 
34 W tym trzy osoby w wypadku z winy pieszych. 
35 W tym trzy osoby w wypadku z winy pieszych. 
36 W tym 15 osób, tj. 15 %, zostało ciężko rannych, z czego 7 osób w wypadku z winy pieszych. 
37 W tym 16 osób, tj. 14,1 %, zostało ciężko rannych, z czego 4 osoby w wypadku z winy pieszych. 
38 W tym 14 osób, tj. 14,4 %, zostało ciężko rannych, z czego 4 osoby w wypadku z winy pieszych. 
39 Z czego 8 wypadków, tj. 24,2%, spowodowanych zostało przez rowerzystów. 
40 W tym 2, tj. 6,9 % z winy rowerzystów. 
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21 takich wypadków41, ich liczba wzrosła o 12, tj. o 57,1 %. W latach 2013-2015 
wskutek wypadków drogowych śmierć poniosło trzech rowerzystów (po jednej 
osobie42 w każdym z tych lat). Rannych zostało 78 osób (odpowiednio: 2643, 1944 
i 3445 osoby). W latach 2013-2014 liczba wypadków drogowych, których sprawcami 
byli piesi zmniejszała się i wynosiła odpowiednio: 43, 28 i 24. Natomiast  
liczba wypadków z udziałem pieszych, których sprawcami byli kierujący wynosiła 
odpowiednio 66 (66,5% ogółu wypadków z udziałem pieszych), 83 (74,8%) i 76 
(76,0%). W wypadkach, których sprawcami byli rowerzyści ich liczba wzrastała, 
wynosząc: 2, 4 i 8. Liczba wypadków z udziałem rowerzystów, których sprawcami 
byli kierujący wynosiła, odpowiednio: 27 (93,1% ogółu wypadków z udziałem 
rowerzystów), 17 (80,1%) i 25 (75,8%). 
 

[Dowód: akta kontroli str. 58-60] 

Dokonując oceny w powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, 
że Komendant realizował działania umożliwiające tworzenie warunków do 
funkcjonowania pionu ruchu drogowego, adekwatne do zagrożeń bezpieczeństwa 
tego ruchu, poprzez zapewnienie wymaganego poziomu zatrudnienia. NIK zwraca 
jednak uwagę, że 65,6% funkcjonariuszy WRD nie posiadało przeszkolenia 
specjalistycznego w zakresie kontroli ruchu drogowego, wymaganego zarządzeniem 
nr 609 KGP, co może wskazywać na niewłaściwe przygotowanie do realizacji zadań 
w zakresie umiejętności specjalistycznych. 

  

2. Działania Policji w zakresie identyfikacji i monitorowania 
najbardziej niebezpiecznych miejsc dla pieszych i rowerzystów 

2.1. Komendant w okresie objętym kontrolą nie ustalił w formie pisemnej kryteriów 
identyfikacji miejsc (lokalizacji) szczególnie niebezpiecznych dla pieszych 
i rowerzystów. Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji46 nie przekazywała do 
KMP, celem ewentualnego wykorzystania, wytycznych dotyczących typowania 
takich miejsc, ani też wystandaryzowanych kryteriów ich identyfikacji. 
KMP, zgodnie z wymogiem określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 635 KGP 
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję 
statystyki zdarzeń drogowych47, w sporządzanych kwartalnie informacjach o stanie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazywała miejsca szczególnie niebezpieczne 
dla pieszych. Dla identyfikacji tych miejsc stosowano kryterium ilościowe, tj. ulice 
(drogi) o najwyższej liczbie zaistniałych zdarzeń drogowych, w tym z udziałem 
pieszych.  

[Dowód: akta kontroli str.  8, 13, 21, 28]  

W zatwierdzonym w dniu 29 maja 2015 r. Miejskim programie poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 na obszarze 
podległym KMP Katowice, w części Analiza, a dotyczącej celu szczegółowego 
diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze pieszych, Komendant 
wskazał m.in. kryterium identyfikacji miejsc szczególnie zagrożonych, tj. odcinki 
dróg, nie dłuższe niż pięć km, na których doszło w ciągu roku do więcej niż pięciu 
wypadków drogowych. W ramach ww. programu sporządzono analizę wypadków 

                                                      
41 W tym 4, tj. 19 % z winy rowerzystów. 
42 W tym w 2013 r. i 2015 r. w wypadkach spowodowanych przez rowerzystów. 
43 W tym ciężko rannych zostało dwóch rowerzystów, tj. 8 %, oraz lekko ranna została jedna osoba piesza w wypadku z winy 
rowerzysty. 
44 W tym dwie osoby, tj. 10,5 % zostały ciężko ranne. 
45 W tym cztery osoby zostały ciężko ranne, z czego jedna w wypadku z winy rowerzysty. 
46 Dalej: KWP. 
47 Dz. Urz. KGP  z 2013 r., poz. 75, zwane dalej „zarządzeniem nr 635”. 
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drogowych z udziałem pieszych dla trzyletniego okresu odniesienia (lata 2012-2014) 
na terenie podległym KMP Katowice. Analizie poddano wypadki drogowe z udziałem 
pieszych w m.in. następujących wariantach: wg dni tygodnia oraz z podziałem na 
kwartały, wg czasu zaistnienia wypadku, miejsca powstawania wypadków oraz ich 
przyczyn. W analizie podano również ulice, na których występowało największe 
zagrożenie wypadkami. W dniu 12 stycznia 2016 r. Komendant przesłał do KWP 
zestawienie, wskazując cztery odcinki dróg, na których doszło do więcej niż pięciu 
wypadków drogowych w 2015 r., a długość analizowanych odcinków nie przekraczała 
pięciu km. NIK zwraca uwagę, że miejsc szczególnie niebezpiecznych dla 
rowerzystów nie wskazywano pomimo, iż w okresie objętym kontrolą wzrosła liczba 
zdarzeń drogowych z ich udziałem48. 

[Dowód: akta kontroli str.   319, 323-334, 889]  

Wykonując obowiązek określony w § 15 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 609 KGP 
policjanci pełniący służbę na drogach składali meldunki, w których zgłaszali 
przełożonemu uwagi i propozycje w zakresie niezbędnych przedsięwzięć 
zmierzających do usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu, w tym 
dotyczących infrastruktury drogowej. Uwagi i propozycje zmian dotyczyły m.in. 
nieczytelności znaków drogowych, ograniczenia widoczności przez konary drzew, 
awarii systemów sygnalizacji świetlnej. Ponadto do Komendy bezpośrednio lub za 
pośrednictwem KWP wpływały wnioski osób fizycznych i instytucji publicznych, 
w których wskazywane były, w ich subiektywnym odczuciu, miejsca szczególnie 
niebezpieczne. Wnioski dotyczyły m.in. ograniczenia ruchu na konkretnych ulicach 
poprzez montaż sygnalizacji świetlnej i poziomych ograniczników prędkości oraz 
barierek ograniczających możliwość wtargnięcia na jezdnię.  

W sprawozdaniu z realizacji Miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 na obszarze podległym KMP 
Katowice za rok 2015 wykazano, że KMP skierowała do zarządców dróg 52 wnioski 
w sprawie nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej mających wpływ na 
bezpieczeństwo pieszych oraz 26 wniosków w sprawie zmiany organizacji ruchu lub 
wdrożenia nowych rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Z wyżej 
wymienionych wniosków do realizacji przyjęto odpowiednio 16 i 10 wniosków, 
a wykonano 13 i 6 wniosków. 
Na podstawie analizy 10 wniosków przekazanych przez osoby prywatne i instytucje 
publiczne oraz 10 meldunków przekazanych przez funkcjonariuszy pełniących 
służbę na drogach ustalono, że były one przekazywane policjantom opiniującym 
projekty organizacji ruchu. Informowali oni zarządców dróg o  nieprawidłowościach 
w infrastrukturze ruchu drogowego oraz wymagali podania informacji o sposobie ich 
usunięcia. KMP po otrzymaniu informacji od zarządców dróg informowała następnie 
osoby prywatne i instytucje o sposobie załatwienia spraw wynikających z ich 
wniosków. 

[Dowód: akta kontroli str. 49-59, 335]  

KMP w procesie analiz stanu brd nie korzystała z rozwiązań zawartych 
w zewnętrznych badaniach naukowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w części dotyczącej metodyki wyznaczania miejsc szczególnie 
niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów. Natomiast  KMP wykorzystywała 
rozwiązania w zakresie brd, zawarte w opracowaniu Politechniki Gdańskiej 
i Krakowskiej, a przeznaczonym dla organizatorów ruchu pieszego pt. Ochrona 
pieszego, przekazanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego. 

                                                      
48 W 2013 r. miały miejsce 74 zdarzenia z udziałem rowerzystów, w 2014 r. – 86 i w 2015 r. 91 



 
 

8 

 

Według wyjaśnień Naczelnika WRD efektem wykorzystania rozwiązań 
zaproponowanych w ww. opracowaniu było m.in. wprowadzenie przez zarządców 
dróg, z inicjatywy KMP, we wrześniu 2015 r. w Centrum Katowic tzw. Strefy  
Tempo 30. Innymi rozwiązaniami zaczerpniętymi z ww. opracowania było m.in. 
zainicjowanie zastosowania w zidentyfikowanych miejscach niebezpiecznych  
dla pieszych (w miejscach, w których wystąpiły wypadki śmiertelne), tj. m.in. na  
ul. Kościuszki, tzw. barier i wygrodzeń; aktywnego przejścia dla pieszych z detekcją 
ruchu i separatorów ruchu na ul. Granicznej oraz czerwonych pasów ruchu dla 
rowerzystów.  

[Dowód: akta kontroli str. 49-50, 317-338,351, 876]  

Informacje kwartalne, półroczne oraz roczne analizy o stanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wymagane postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 635 
KGP, sporządzano na podstawie danych z SEWiK. Dane zawarte w tych 
opracowaniach oprócz wskazania miejsc niebezpiecznych dla pieszych 
przedstawiały także wielkości statystyczne o udziale pieszych w zdarzeniach 
drogowych. Nie wyszczególniano w opracowaniach zdarzeń drogowych z udziałem 
rowerzystów. Ww. opracowania nie były przekazywane innym podmiotom, 
wykorzystywane były, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 7 ust. 1 zarządzenia 
 nr 609 KGP, celem określenia dyslokacji służby oraz zadaniowania  
funkcjonariuszy w ramach służby codziennej, co znajdowało odzwierciedlenie 
w notatnikach służbowych policjantów WRD, w których wpisywano pełnienie służby 
w wytypowanych w analizach miejscach niebezpiecznych.  

[Dowód: akta kontroli str. 8-38, 68, 549, 558, 571, 597, 619, 642, 650, 659, 667, 
701, 722, 795, 803] 

W okresie objętym kontrolą WRD sporządził dwie specjalne analizy49 dotyczące 
bezpieczeństwa pieszych,  o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 635 
KGP. Obejmowały one statystyki zdarzeń z udziałem pieszych oraz miejsca  
ich koncentracji. Wnioski z tych analiz50 służyły do dyslokacji patroli w ramach 
prowadzonych działań. 

[Dowód: akta kontroli str. 35-38]  

Do identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla pieszych, przedstawionych 
w przedmiotowych analizach brd, stosowano kryterium ilościowe51, tj. skumulowania 
w jednym miejscu liczby zdarzeń z udziałem pieszych. W analizach za lata  
2014-2015, sporządzanych kwartalnie, wskazywano miejsca i liczbę wypadków  
ze skutkiem śmiertelnym, w tym z udziałem pieszych. W ocenie Komendanta, 
najbardziej zagrożonymi pod tym względem ciągami komunikacyjnymi w Katowicach 
były jedne z głównych arterii komunikacyjnych aglomeracji katowickiej,  
tj. ulice52: Chorzowska, Mikołowska, Gliwicka, Sokolska oraz aleje: Korfantego, 
Roździeńskiego. Weryfikacja miejsc szczególnie zagrożonych dokonywana była 
przez KMP na podstawie danych z SEWiK. NIK zwraca uwagę, iż przyjęta w KMP 
definicja miejsc niebezpiecznych – tj. kumulacja zdarzeń drogowych – obejmuje 
tylko jeden z kilku możliwych sposobów identyfikacji takich lokalizacji, co w ocenie 
NIK ogranicza możliwość weryfikacji przyczyn uznania tych miejsc za szczególnie 

                                                      
49 Obejmujące okres I półrocza 2015 r. i cały rok 2015 
50 Wnioski: „1. Dyslokować patrole WRD KMP Katowice w ramach służby codziennej w szczególności w rejony zagrożonych 
ulic od poniedziałku do soboty  na I i II zmianie celem ujawnienia kierujących oraz pieszych użytkowników dróg niestosujących 
się do przepisów PRD. 2. Uwzględnić przeprowadzoną analizę przy dyslokowaniu patroli w ramach prowadzonych działań 
zleconych i własnych.” 
51 Według sprawozdań kwartalnych za okres objęty kontrolą w wykazanych miejscach szczególnie zagrożonych dla pieszych 
liczba zdarzeń z udziałem pieszych wynosiła od 2-20. 
52 W sprawozdaniach za poszczególne okresy wskazywano różne ulice i aleje jako miejsca występowania zagrożeń w danym 
okresie  sprawozdawczym. 
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niebezpieczne. Zgodnie z Miejskim programem poprawy bezpieczeństwa pieszych 
w ruchu drogowym na lata 2015-2016 możliwe było wskazanie jako miejsca 
szczególnie niebezpiecznego konkretnej lokalizacji. Jak wykazały wyniki kontroli, 
żadna taka lokalizacja nie została wskazana. 
Informacje nt. miejsc szczególnie niebezpiecznych były przedstawiane przez KMP 
na cotygodniowych posiedzeniach Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego 
działającego przy Wydziale Transportu Urzędu Miasta Katowice, z udziałem 
przedstawicieli: Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice, Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Katowicach53, Straży Miejskiej w Katowicach oraz przedstawiciela 
Urzędu Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8-38, 49-50, 68, 71, 336-338]  

2.2. Kontrola rzetelności i wiarygodności rejestrowanych danych dotyczących 
zdarzeń drogowych w systemie SEWiK prowadzona była przez KWP. Raz 
w tygodniu pocztą elektroniczną KMP otrzymywała z KWP wiadomości (raporty  
zawierające wykryte błędy zaistniałe w trakcie rejestracji), w celu weryfikacji danych. 
Jak wyjaśnił p.o. Naczelnika WRD, w momencie wprowadzenia monitoringu dla 
KMP zgłaszano kilkanaście błędów, dotyczących głównie błędnego wskazywania 
danych GPS miejsca zdarzenia. Obecnie błędów takich jest kilka tygodniowo. 
Decyzją nr 166/15 Komendanta KMP z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie obiegu 
dokumentacji dotyczącej zdarzeń drogowych sporządzanej przez policjantów KMP, 
Zastępca Naczelnika WRD zobowiązany został do przeprowadzania własnych 
badań w ramach nadzoru nad jakością i terminowością rejestracji kart zdarzeń 
drogowych w systemie SEWiK. Wykonując powyższą decyzję sprawozdanie  
za IV kwartał, sporządzone 15 stycznia 2016 r., zostało przedłożone I Zastępcy 
Komendanta KMP. 

Na 30 skontrolowanych kart Mrd-2 (po 10 z każdego miesiąca), cztery były 
sporządzone bezbłędnie, natomiast w pozostałych ujawniono błędy polegające m.in. 
na braku wpisu jednostki funkcjonariusza likwidującego zdarzenie, braku wpisów 
dotyczących liczby lat kierowania pojazdami, nieprawidłowym zaznaczeniu 
rozstrzygnięcia. W dwóch przypadkach stwierdzono błędy w rejestracji w SEWiK, 
tj. błędny nr zdarzenia i brak oznaczenia obrażeń ciała uczestnika wypadku. 

[Dowód: akta kontroli str. 70-94, 876-880]  

Zarządzeniem nr 31 KGP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form 
prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych54 zostało uchylone 
zarządzenie nr 635 KGP. Jedną ze zmian było wprowadzenie nowej pozycji – 
przejazd dla rowerzystów w karcie zdarzenia drogowego w części II – 
Charakterystyka miejsca zdarzenia. Na podstawie analizy pięciu kart zdarzenia 
drogowego ustalono, że do czasu wejścia w życie zarządzenia nr 31 KGP, 
zdarzenia mające miejsce na przejeździe dla rowerzystów rejestrowane były 
w karcie w poz. 26, tj. jezdnia. 

[Dowód: akta kontroli str. 70]  

Komendant KMP nie kierował wniosków do KGP oraz KWP dotyczących systemu 
SEWiK, wskazujących na ewentualne braki w funkcjonalności systemu lub na 
nieprecyzyjne zapisy zarządzenia nr 635. Jak wyjaśnił p.o. Naczelnika WRD KMP 
wszelkiego rodzaju wątpliwości w powyższym zakresie dyskutowane były na 
szkoleniach bądź odprawach w KWP, których tematyką była rejestracja zdarzeń 
drogowych w SEWiK. 

[Dowód: akta kontroli str. 71-72, 876-877]  
                                                      
53 Zwanego dalej „MZUiM” 
54 Dz. Urz. KGP poz. 85 ze zm., zwane dalej „zarządzeniem nr 31 KGP”. 
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Komendanci Główny i Wojewódzki Policji nie kierowali wytycznych lub zaleceń 
w zakresie monitorowania i weryfikacji danych dotyczących ofiar wypadków 
drogowych, w tym stopnia ciężkości poniesionych obrażeń.  

 [Dowód: akta kontroli str. 71-72]  

2.3. W wyniku badania próby 35 zgłoszeń dotyczących zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych i rowerzystów zarejestrowanych w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia55, z tego 30 zdarzeń z obrażeniami lekkimi i ciężkimi (odpowiednio:  
18 i 12) oraz pięciu zdarzeń, w wyniku których nastąpił zgon pieszego lub rowerzysty, 
ustalono, że: 

− dla 35 zgłoszonych zdarzeń drogowych zarejestrowanych w SWD, do których 
został zadysponowany patrol Policji, sporządzono karty zdarzenia drogowego; 

− dane znajdujące się w dokumentacji zdarzenia drogowego (w SWD) były zgodne 
z danymi w kartach zdarzenia drogowego; 

− w 34 przypadkach dane zarejestrowane w systemie SEWiK były zgodne z danymi 
zawartymi w kartach zdarzenia drogowego;  

− w 35 przypadkach wypełniona karta zdarzenia drogowego została wprowadzona 
do systemu SEWiK w terminie określonym w § 4 ust. 5 zarządzenia nr 635 KGP 
i § 3 ust. 2 zarządzenia nr 31 KGP.  

−  W 30 przypadkach współrzędne lokalizacji GPS wpisane w karcie zdarzenia 
drogowego i zarejestrowane w systemie SEWiK były zgodne z faktycznym 
miejscem zdarzenia56,  

− w przypadku trzech zdarzeń zarejestrowanych pod nr EWK 98495243H, 
98693789W i 99006874Q, zaktualizowano dane w SEWiK po uzyskaniu 
informacji o zgonie ofiary wypadku, spełniając wymogi  § 5a zarządzenia nr 635 
KGP. Dokumentami, na podstawie których dokonano aktualizacji danych 
w systemie komputerowym były notatki funkcjonariuszy Wydziału do Walki 
z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP, informujące o zgonie ofiary wypadku 
do 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia drogowego. 

− w 34 przypadkach policjanci obsługujący zdarzenia byli zatrudnieni w WRD 
KMP, w jednym przypadku obsługującymi byli policjanci Komisariatu 
Autostradowego Policji w Gliwicach, z uwagi na fakt, iż zdarzenie miało miejsce 
na autostradzie A4. 

[Dowód: akta kontroli str. 95-96, 262-266, 275-282, 285-286]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W wyniku analizy 35 kart zdarzeń drogowych ustalono, że: 

1. W 17 kartach zdarzenia drogowego nie sporządzono szkicu miejsca  
zdarzenia, wymaganego postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 635 KGP 
i zarządzenia nr 31 KGP, stanowiącymi odpowiednio: że zdarzenia drogowe 
rejestruje się lub informacje o nim wpisuje się w karcie zdarzenia drogowego, 
której wzór określa załącznik nr 1, a sposób wypełniania karty zdarzenia 
drogowego określa załącznik nr 2 do ww. zarządzeń. Według postanowień pkt 4 
i pkt 19 załączników nr 2 do zarządzeń nr 635 i 31 KGP szkic miejsca zdarzenia 
drogowego zawiera ogólny plan i szczegółowy szkic sytuacyjny zdarzenia 
drogowego. Niesporządzenie szkicu miejsca zdarzenia drogowego w 17 kartach 
dotyczyło zdarzeń zarejestrowanych w systemie SEWiK pod nr EWK: 
99007104Y, 98701246R, 98337957H, 98690084K, 98820366Y, 98616504P, 
98414418J, 98387505D, 99061812F, 99188312T, 98089357U, 98118185Y, 

                                                      
55 Zwane dalej „SWD”. 
56Zweryfikowano za pomocą wyszukiwarki na stronie http://vbest.com.pl/gps. 
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98209051F, 98229739/D, 98736369R, 98798072E oraz 98252294Y.  
P.o. Naczelnika WRD wyjaśnił, że do października 2015 r. szkice miejsc 
zdarzenia sporządzano jedynie w przypadku wypadków śmiertelnych. Obecnie 
są one już sporządzane dla wszystkich zdarzeń drogowych. 
NIK zwraca uwagę, że postanowienia § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 635 
i obowiązującego od 1 listopada 2015 r. zarządzenia nr 31 KGP nie ograniczały 
obowiązku sporządzania szkicu zdarzenia drogowego do przypadków zdarzeń 
drogowych z ofiarami śmiertelnymi. 

2. W karcie zdarzenia drogowego zarejestrowanej w SEWiK pod nr EWK-
98089357U, nie wpisano współrzędnych GPS miejsca zdarzenia, wymaganych 
ww. postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 635 KGP. Według postanowień 
pkt 3.13 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 635 KGP współrzędne GPS wypełnia 
się po uruchomieniu systemu, w stopniach, minutach, sekundach, według 
wskazań urządzenia. 
P.o. Naczelnika WRD tłumaczył powyższe tym, że funkcjonariusz 
sporządzający kartę nie posiadał urządzenia umożliwiającego ustalenie 
punktów GPS, co wynikało z braków sprzętowych w KMP. Dane GPS zostały 
uzupełnione w systemie SEWiK, przy rejestracji karty zdarzenia w tym 
systemie. 

3. Dane zarejestrowane w czterech kartach zdarzenia drogowego dotyczące 
miejsca lokalizacji za pomocą GPS były niezgodne z faktycznym miejscem 
zdarzenia, co zweryfikowano za pomocą wyszukiwarki na stronie 
http://vbest.com.pl/gps. Dotyczyło to zdarzeń wprowadzonych z tych kart  
do SEWiK pod nr EWK: 99354919F, 103490064G, 99288244L, 98783061N. 
W wyniku nie wykonania rzetelnego oznaczenia współrzędnych lokalizacji za 
pomocą GPS odległość pomiędzy pkt oznaczonym tą lokalizacją a faktycznym 
miejsca zdarzenia wyniosła odpowiednio: ok. 2,3 km (Katowice ul. Moniuszki – 
ul. Francuska 12), ok 36,3 km (Ożarowice  - Katowice ul. Panewnicka 12),  
ok. 4,5 km w linii prostej (skrzyżowanie w Katowicach ulic: Dworcowa  
i Mikołowska  Krakowska 53) oraz ok. 10,0 km (Katowice ul. Wożniczka - 
Kościuszki 35). P.o. Naczelnika WRD podał w wyjaśnieniach, że główną 
przyczyną błędów są braki sprzętowe KMP. Funkcjonariusze wykorzystują 
prywatne telefony bądź korzystają z danych podawanych przez dyżurnego  
z systemu SWD. Ponadto często wymagane jest przeliczenie danych na format 
DMS, co powoduje występowanie rozbieżności. 
NIK zwraca uwagę, że nie zwalnia to z rzetelnego ustalenia współrzędnych 
lokalizacji miejsca zdarzenia wg GPS z faktycznym miejscem zdarzenia 
drogowego.  

 [Dowód: akta kontroli str. 95-101, 186-192, 285-286]  

2.4. W okresie objętym kontrolą w dziewięciu zdarzeniach, których sprawcami byli 
piesi, jako środek prawny zastosowano pouczenie, o którym mowa w art. 41 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń57. W przypadku jednego zdarzenia58, 
obsługujący je funkcjonariusz skierował sprawę do Wydziału Prewencji KMP 
w Katowicach celem wyjaśnienia. Po przeprowadzonym dochodzeniu w stosunku do 
sprawcy jako środek prawny zastosowano pouczenie. Na zastosowane przez 
funkcjonariuszy wobec sprawców zdarzeń środki prawne w postaci pouczeń, nie 
wpłynęły do KMP w Katowicach skargi na ten rodzaj zastosowanego oddziaływania 
wychowawczego. 

[Dowód: akta kontroli str. 39-48]  

                                                      
57 Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm. 
58 Zdarzenie z dnia 20 czerwca 2014 r., nr karty ID 29579/14 
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2.5. W okresie objętym kontrolą KMP w Katowicach prowadziła jedno postępowanie 
przygotowawcze w sprawie zdarzenia drogowego, do którego zadysponowano 
patrol Policji i którego uczestnik nie został zakwalifikowany w systemie SEWiK jako 
faktyczna ofiara wypadku drogowego. W ramach postępowania sporządzono 
dokumentację  zdarzenia i były prowadzone czynności przez prokuratora. Dotyczyło 
to sytuacji, w której zgon nastąpił w wyniku samobójstwa–ofiara zeskoczyła z mostu 
na jezdnię, a następnie została potrącona przez samochód. Bezpośrednią 
przyczyną zgonu był upadek na jezdnię. 

[Dowód: akta kontroli str. 484-491]  

2.6. W wyniku weryfikacji dziesięciu zdarzeń drogowych z udziałem pieszych 
i rowerzystów, gdy zgodnie z danymi zawartymi w SEWiK obrażenia ofiar tych 
zdarzeń zostały zakwalifikowane jako lekkie, ustalono, że w pięciu przypadkach, 
w ramach prowadzonego przez KMP postępowania, powołano biegłego. W jednym 
przypadku stwierdził on, że przewidywany okres naruszenia czynności narządów 
ciała u pokrzywdzonego wyniesie do siedmiu dni. W pozostałych przypadkach okres 
ten wyniósł powyżej siedmiu dni, co kwalifikowało osoby jako ciężko ranne. 
Powyższe zostanie omówione w dalszej części wystąpienia, w sekcji ustalone 
nieprawidłowości. 

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

1. W objętej badaniem próbie dziesięciu zdarzeń drogowych z udziałem pieszych 
i rowerzystów, w których zgodnie z danymi zawartymi w SEWiK obrażenia ofiar 
zdarzeń zostały zakwalifikowane jako lekkie, w czterech przypadkach59 biegli 
powołani przez Policję dla ustalenia stopnia ciężkości obrażeń ofiar wypadku ustalili, 
że przewidywany okres naruszenia czynności narządów ciała u czterech osób 
wyniesie powyżej siedmiu dni. Tym samym, postanowienia § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b 
zarządzenia nr 31 KGP i § 3 pkt 4 zarządzenia nr 635 KGP określają te osoby jako 
ciężko ranne, a w związku z § 4 ust. 5 i  § 5a należało niezwłocznie zaktualizować 
(uzupełnić) karty zdarzenia drogowego i zaktualizować dane zawarte w SEWiK. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych obejmujących badanie tych spraw60, nie 
dokonano powyższych aktualizacji, mimo iż opinie biegłych zostały sporządzone 
w dniach: 27 lipca 2015 r. (99007104Y), 21 stycznia 2016 r. (103672581N), 
30 stycznia 2016 r. (103606932K) i 14 września 2015 r. (99031977N). 

[Dowód: akta kontroli str. 134-136, 442, 446-448, 450, 451-454, 460, 481] 

Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu wyjaśnił, 
że funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze przesyłają do 
Wydziału Ruchu Drogowego informacje dotyczące konieczności zmian w zapisach 
o zdarzeniach (w tym dotyczące obrażeń) w momencie ostatecznego zakończenia 
postępowania. W przypadku zdarzeń drogowych o nr 103606932K, 103672581N 
oraz 99031977N postępowania nie zostały jeszcze zakończone. 

[Dowód: akta kontroli str. 484] 

NIK nie podziela stanowiska zawartego w tych wyjaśnieniach, gdyż zgodnie 
z postanowieniami § 4 ust. 5 zarządzenia nr 31 KGP i  § 5a zarządzenia nr 635 KGP 
aktualizacja (uzupełnienie) kart zdarzenia drogowego i dane w SEWiK powinny były 
być dokonane niezwłocznie po uzyskaniu informacji dotyczących zdarzenia, a nie 
po zakończeniu postępowania. 
W przypadku zdarzenia drogowego o nr 99007104Y asystent Referatu  
ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP wyjaśnił, że zasugerował się wnioskiem 

                                                      
59 Nr SEWiK: 99007104Y, 103672581N, 103606932K, 99031977N. 
60 31 marca 2016 r. – złożenie wyjaśnień przez Zastępcę Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu. 
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końcowym w opinii biegłego, tj.: Obrażenia ciała odniesione przez poszkodowanego 
(…) w wyniku wypadku drogowego z dnia 02.07.2015 spowodowały naruszenie 
czynności narządów ciała u poszkodowanego na okres powyżej siedmiu dni. 
Obrażenia te nie stanowią obrażeń ciężkich bądź innych wyczerpujących 
dyspozycję art. 156 k.k. Wyjaśnił, że ww. wniosku nie zweryfikował z obowiązującym 
aktem prawnym regulującym prawidłowość wypełnienia karty Mrd-2. 

[Dowód: akta kontroli str. 446, 490]  

W dniu 30 marca 2016 r. (w trakcie czynności kontrolnych NIK) Komendant KMP 
decyzją nr 62/16 powołał komisję celem dokonania kontroli prawidłowości danych 
zawartych w systemie SEWiK za lata 2014-2015, w zakresie zapisów dotyczących 
stopnia obrażeń ciała ofiar wypadków. Termin realizacji prac komisji został 
określony na okres od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r., a jej wyniki mają zostać  
przekazane Komendantowi do końca czerwca 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 487-488] 

2. W pięciu przypadkach stopień ciężkości obrażeń ofiar wypadku, wprowadzony do 
SEWiK jako lekko ranny, został ustalony przez policjantów w oparciu o informacje 
uzyskane ze szpitala, do którego przewieziono ofiary wypadku, co potwierdzili 
w swych wyjaśnieniach policjanci obsługujący zdarzenia. Biegli powołani przez NIK 
w ramach niniejszej kontroli, uznali, że stopień ciężkości obrażeń ww. ofiar winien 
zostać zakwalifikowany jako ciężki, tj. taki o którym mowa w § 3 pkt 4 zarządzenia 
KGP nr 635. Jednocześnie biegli podkreślili, iż w dwóch niżej wskazanych 
przypadkach obrażenia doznane w wyniku zdarzeń drogowych w chwili udzielania 
pierwszej pomocy wskazywały w sposób wiarygodny na możliwość wystąpienia 
obrażeń ciężkich w rozumieniu Kodeksu karnego (obrażenia tych osób zostały 
ocenione przez Policję jako lekkie): 
− w wyniku zdarzenia drogowego (potrącenie na pasach), do którego doszło  

22 października 2014 r., u pieszego doszło do powstania 
dziesięciocentymetrowej, żywokrwawiącej rany tłuczonej głowy, w okolicy 
ciemieniowo-potylicznej, 

− u kobiety w 23 tygodniu ciąży, potrąconej przez tramwaj (do zdarzenia doszło  
15 grudnia 2014 r.), w trakcie diagnostyki rozpoznano uraz śródczaszkowy – 
wstrząśnienie mózgu z ogniskiem stłuczenia krwotocznego prawego płata 
czołowego, skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa i złamanie nosa. Zgodnie 
z opinią biegłego, potwierdzone w badaniach obrazowych ognisko stłuczenia 
krwotocznego było poważnym urazem mózgowym mogącym stanowić 
bezpośrednie zagrożenie życia matki oraz płodu. 

P.o. Naczelnika wyjaśnił, że: Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP 
w Katowicach każdorazowo w przypadku wystąpienia jakichkolwiek urazów 
u uczestników zdarzenia drogowego ustalają zakres tych obrażeń w miarę 
możliwości na miejscu w oparciu o wstępną diagnozę lekarza bądź też ratownika 
medycznego lub w placówce pomocy medycznej, gdzie zostaje przewieziony 
poszkodowany. Ocena stopnia obrażeń często jest oceną wstępną, która może się 
różnić w niektórych przypadkach w sposób znaczący w wyniku występujących 
późniejszych powikłań. W przypadku uzyskania takich informacji funkcjonariusz, 
bądź też pracownik realizujący powyższą tematykę dokonuje stosownej korekty 
w karcie zdarzenia drogowego, a co za tym idzie również w systemie SEWIK. 

[Dowód: akta kontroli str. 440-441, 868-875, 876-877, 881-888, 925-933]  

W okresie kwiecień – wrzesień 2015 r. na terenie właściwości KMP miały miejsce 
144 zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów.  Analizie poddano 43 
zdarzenia z tego okresu, a w szczególności kolizje, których sprawcami byli piesi 
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bądź rowerzyści. Ustalono, że w 32 przypadkach w SEWiK jako rozstrzygnięcie 
zastosowano mandat karny, w pozostałych 11 przypadkach wszczęte zostało 
dochodzenie. W ramach prowadzonych postępowań w pięciu przypadkach 
zastosowano wniosek o ukaranie, w dwóch przypadkach odstąpiono z prowadzenia 
postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, w dwóch przypadkach przekazano 
sprawy do Referatu Nieletnich oraz w jednym przypadku sprawa była w toku. 
W dokumentacji prowadzonych spraw brak było korespondencji z firmami 
ubezpieczeniowymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 542-865]  
Ustalono, że w sześciu przypadkach61 sprawcy zdarzeń doznali obrażeń: 
− w jednym przypadku (EWK- 98820365J) na miejsce zdarzenia nie wezwano 

pogotowia – w notatniku służbowym policjanta likwidującego zdarzenie oraz 
w SWD zapisano, że poszkodowany skarżył się na ból prawej ręki, 

− w jednym przypadku (EWK–98862796J) ustalono, że służby ratownicze 
pogotowia opatrzyły poszkodowanego na miejscu zdarzenia, a stwierdzone 
obrażenia to otarcia naskórka czoła i nosa, 

− w czterech przypadkach (EWK: 98847687M, 9889095K, 99042916C, 
99191245R) poszkodowanych przewieziono do szpitala. W każdym przypadku 
obsługujący zdarzenia udali się do szpitala m.in. celem ustalenia stopnia 
obrażeń-odpowiednio: uraz kolana, lekkie stłuczenia, stłuczenia, ból głowy 
i ogólne potłuczenia. 

W pięciu ww. przypadkach sprawcy zostali ukarani mandatem karnym, a w jednym 
było prowadzone dochodzenie..  

[Dowód: akta kontroli str. 544-553, 554-561, 566-575, 588-597, 615-622, 681-684)]  

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

W przedstawionych wyżej sześciu przypadkach62,  mimo iż sprawcy zdarzeń doznali 
obrażeń, w kartach zdarzenia drogowego oraz w SEWiK nie dokonano wpisu 
o stopniu obrażeń. 
Wskazując przyczyny niedokonywania wpisów o stopniu obrażeń w kartach 
zdarzenia drogowego, Komendant wyjaśnił: We wskazanych przypadkach sprawcą 
zdarzenia był pieszy uczestnik ruchu drogowego, dlatego też większość przypadków 
zakończona została postępowaniem mandatowym w stosunku do sprawcy 
wykroczenia. W przypadku braku wyczerpania znamion określonych w art. 177 § 1 
kodeksu karnego „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, 
w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kk ..." 
wprowadzane dane do systemu SEWIK nie obejmują obrażeń ciała doznanych 
przez sprawców zdarzeń, gdyż statystycznie takie zdarzenia kwalifikowane byłyby 
jako wypadki drogowe, natomiast zgodnie z obowiązującym prawem zakończone 
zostają w większości przypadków w postępowaniu mandatowym jako wykroczenia 
w ruchu drogowym - kolizja drogowa.  

[Dowód: akta kontroli str. 923]  

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami zarządzenia nr 635 KGP, wypadek 
drogowy to zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym 
także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy.  
Niedokonywanie wpisów o stopniu obrażeń w kartach zdarzenia drogowego było 
niezgodne z obowiązującym wówczas zarządzeniem nr 635 KGP, zgodnie z którym 

                                                      
61 Nr EWK:98820365J, 98847687M98862796J, 98890955K, 98931856Q, 99191245R 
62 Nr EWK:98820365J, 98847687M98862796J, 98890955K, 98931856Q, 99191245R 
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w kartach zdarzenia, a następnie w SEWiK rejestruje się wszystkie informacje 
związane z zdarzeniem drogowym, w tym dotyczące stopnia obrażeń jego 
uczestników. Niedokonywanie tych wpisów powodowało zaniżanie statystyk, 
w części dotyczącej stopnia obrażeń uczestników zdarzeń drogowych. 

2.7. W zakresie podejmowanych działań w celu uzyskania informacji o zdarzeniach 
drogowych, w szczególności z udziałem pieszych i rowerzystów, do których Policja 
nie otrzymała zgłoszenia (np. z zakładów opieki zdrowotnej lub od firm 
ubezpieczeniowych) i które w konsekwencji nie znalazły odzwierciedlania 
w systemie SEWiK, Komendant wyjaśnił, że Komenda nie podejmowała działań 
w celu uzyskania przedmiotowych informacji z własnej inicjatywy, gdyż nie była 
zobligowania do takiego działania żadnymi przepisami obowiązującego prawa. 

[Dowód: akta kontroli str. 923]  

2.8. Komendant w okresie objętym kontrolą nie przekazywał zbiorczych danych 
z systemu SEWiK  dotyczących liczby i okoliczności zarejestrowanych na obszarze 
jego właściwości zdarzeń drogowych. Komendant KMP natomiast corocznie 
przekazywał do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice kserokopie pierwszej 
strony kart zdarzeń drogowych, dotyczących wypadków, celem opracowania analizy 
wypadkowości na sieci dróg miasta Katowice. Przekazywane dane obejmowały 
wskazanie miejsca zaistnienia zdarzenia, jego charakterystykę, informacje o drodze, 
informację o warunkach atmosferycznych, jakie panowały w czasie zaistnienia 
zdarzenia, informację o rodzaju zdarzenia oraz jego przyczynach i okolicznościach. 
Jak wskazano w pkt. 2.3. wystąpienia szkice miejsca zdarzenia, zawarte na stronie 
pierwszej karty, sporządzano jedynie w przypadku wypadków śmiertelnych. 

Komendant KMP wyjaśnił, że (…) w trakcie przekazywania przedmiotowych danych 
nie zastrzegaliśmy sobie możliwości zapoznania się z opracowaniem, będącym 
wynikiem przeprowadzonych analiz, jak również analizy takie nie były nam 
przekazywane. Według wyjaśnień dane dotyczące zdarzeń drogowych nie były 
przekazywane Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach. 

[Dowód: akta kontroli str. 68, 343] 

2.9. W dniu 21 listopada 2003 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji 
a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad zostało zawarte 
porozumienie w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad63 w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego64. Porozumienie dotyczyło m.in. przekazywania 
przez GDDKiA, wg postanowień § 3, aktualnych map dróg przez nią zarządzanych,  
wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, przeprowadzania wspólnych 
kontroli stanu technicznego tych dróg oraz udostępniania przez komendy powiatowe 
(miejskie) Policji właściwym jednostkom organizacyjnym GDDKiA  danych 
zawartych w karcie zdarzenia drogowego. KMP udostępniała GDDKiA Oddział 
w Katowicach zawarte w kartach zdarzenia drogowego dane o zdarzeniach jakie 
miały miejsce na drogach zarządzanych przez ten Oddział. Przedstawiciele GDDKiA 
Oddział w Katowicach uczestniczyli w jednej przeprowadzonej przez KMP kontroli 
organizacji ruchu. Według wyjaśnień Dyrektora GDDKiA Oddziału w Katowicach 
wypadki drogowe, które wydarzyły się na sieci dróg województwa śląskiego były 
gromadzone na poziomie Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Zarówno 
autostrada A-4 i droga ekspresowa S-86 ze względu na swój charakter, 
bezkolizyjność oraz ograniczony dostęp, nie posiadały na tym terenie miarodajnych 
odcinków o charakterze zdarzeń przypisywanych typowym odcinkom 

                                                      
63 Zwanej dalej „GDDKiA”. 
64 Dz. U. KGP Nr 21, poz. 124. 
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niebezpiecznym. Zatem nie były przekazywane KMP listy miejsc szczególnie 
niebezpiecznych. W wyjaśnieniach podano, że na przełomie roku 2003/2004 za 
pośrednictwem podległych Oddziałowi Rejonów zostały przekazane właściwym 
terenowo komendom powiatowym i miejskim Policji materiały związane 
z administrowaną siecią drogową wynikające z § 3 ww. Porozumienia.  

[Dowód: akta kontroli str. 343,349-350]  

2.10. W okresie objętym kontrolą Komendant nie zawierał porozumień o współpracy 
w zakresie identyfikacji i monitorowania miejsc najbardziej niebezpiecznych dla 
pieszych i rowerzystów. 

Jak wyjaśnił Komendant KMP: Wiedza na temat miejsc subiektywnie odczuwanych 
jako miejsca niebezpieczne była zdobywana przez funkcjonariuszy KMP 
w Katowicach podczas spotkania w ramach planowanych konsultacji i debat ze 
społecznością lokalną dzielnic miasta Katowice. Natomiast aktualnie, w celu 
poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów oraz rozpoznania i identyfikacji miejsc dla 
nich zagrożonych, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia 
„Rowerowe Katowice”. Wynikiem powyższych spotkań roboczych jest deklaracja 
sformalizowania współpracy pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Katowicach 
a Stowarzyszeniem, również w zakresie tworzenia określonych programów 
profilaktyczno-edukacyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 343-344]  

Komenda prowadziła identyfikację i monitoring miejsc najbardziej niebezpiecznych 
dla pieszych, mimo braku wystandaryzowanych metodycznie kryteriów ich wyboru. 
Jednocześnie NIK zwraca uwagę, iż informacje o takich kryteriach (jak np. 
przekroczenie ustalonej liczby wypadków tego samego typu, lub różnych typów  
ale o tych samych okolicznościach, czy też przekroczenie ustalonych wskaźników 
zagrożenia wypadkowości lub gęstości wypadków) zainteresowani mogli uzyskać 
z powszechnie dostępnych źródeł65. Mając na względzie liczbę zdarzeń z udziałem 
rowerzystów, NIK zauważa, że prowadzone przez Komendę analizy powinny 
uwzględniać również miejsca najbardziej niebezpieczne dla tych uczestników ruchu.  
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nierzetelnym sporządzaniu kart zdarzeń 
drogowych, tj.: niedokonywania wpisów dotyczących stopnia obrażeń ofiar zdarzeń 
drogowych, niezamieszczania szkiców miejsc zdarzenia oraz wprowadzaniu 
nieprawidłowych danych GPS, dotyczącymi lokalizacji miejsc zdarzeń. Nie 
dokonywano także aktualizacji danych w SEWiK w przypadku uzyskania nowych 
informacji o  zdarzeniach, dotyczących stopnia obrażeń ofiar wypadków. Powyższe 
miało wpływ na wiarygodność sprawozdań sporządzanych na podstawie danych 
zawartych w SEWiK. 

3. Skuteczność działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów 

3.1. W dniu 29 maja 2015 r. został zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta KMP 
Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 
2015-2016 na obszarze podległym KMP Katowice. W programie tym Komendant, 
dla obszaru ANALIZA – poprawa bezpieczeństwa NURD (niechronionych 
uczestników ruchu drogowego66) wyznaczył następujące zadania: 
− bieżące (nie rzadziej niż raz w miesiącu) analizowanie stanu zagrożenia 

pieszych, pod kątem wieku ofiar, specyfiki danego rejonu ze wskazaniem miejsc 

                                                      
65 S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz. Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka. Warszawa 2009 r. 
66 Zwani dalej „NURD”. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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i okresów występowania wypadków z udziałem pieszych na terenie miasta 
Katowice, 

− typowanie najbardziej zagrożonych miejsc dla pieszych i konsekwentne 
dyslokowanie służby w tych rejonach, 

− analizowanie efektów pracy policjantów oraz prowadzonych interwencji pod 
kątem proporcjonalności zastosowanych sankcji. 

[Dowód: akta kontroli str. 317-319]  

KMP począwszy od 30 czerwca 2015 r. sporządzała miesięczne analizy stanu 
bezpieczeństwa pieszych (poprzedziła je analiza sporządzona za I półrocze 
2015 r.), które zawierały następujące informacje: liczba działań edukacyjno-
profilaktycznych przeprowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych; 
liczba wytypowanych odcinków/miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych; 
liczba wniosków skierowanych do zarządców dróg w sprawie nieprawidłowości 
w infrastrukturze drogowej mającej wpływ na bezpieczeństwo pieszych oraz liczba 
wniosków skierowanych do zarządców dróg w sprawie zmiany organizacji ruchu lub 
wdrożenia nowych rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych. 

[Dowód: akta kontroli str. 335]  

W przypadku lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (ulice: Chorzowska, 
Mikołowska, Gliwicka i Sokolska, aleje: Korfantego, Roździeńskiego w Katowicach) 
KMP sporządzała kwartalne sprawozdania w zakresie efektów Policji wobec 
kierujących i pieszych naruszających przepisy ruchu drogowego w rejonach przejść 
dla pieszych. W sprawozdaniach wskazywano ilość skontrolowanych pojazdów, 
liczbę legitymowanych pieszych, zastosowane środki prawne oraz ilość zdarzeń 
drogowych. Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, że na przestrzeni trzech 
kwartałów 2015 r. liczba zdarzeń drogowych na ww. ulicach zmniejszyła się 
z siedmiu w II kwartale do pięciu w III i IV kwartale. Sporządzane sprawozdania nie 
zawierały informacji na temat sprawców zdarzeń drogowych. W okresie tym, w ww. 
rejonach skontrolowano 314 kierujących pojazdami i wylegitymowano 508 pieszych. 
W efekcie wobec kierujących i pieszych , którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego 
w rejonach przejść dla pieszych zastosowano odpowiednio 279 i 508 środków 
prawnych.  

[Dowód: akta kontroli str. 336-338] 

Komendant wyjaśnił, iż: (…) każda kolejna analiza jest odzwierciedleniem wpływu 
realizowanych działań na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, W przypadku 
prowadzenia działań niejednokrotnie dostępne siły kierowane są również w miejsca 
gdzie doszło do potrącenia pieszego ze skutkiem śmiertelnym (pojedyncze 
przypadki) i nie jest możliwa realna ocena wpływu tych działań na poziom 
bezpieczeństwa w szczególności pieszych. Na podstawie dotychczasowych analiz 
mogę stwierdzić, iż występuje powtarzalność zagrożeń na ulicach o największym 
natężeniu ruchu pieszych (obejmuje 3 ulice) co ma odzwierciedlenie w dyslokacjach 
funkcjonariuszy kierowanych do służby w ramach działań. W pozostałych 
przypadkach uważam, iż podjęte działania przyniosły zamierzony skutek powodując 
zmniejszenie zagrożenia w ruchu drogowym w szczególności biorąc pod uwagę 
pieszych użytkowników dróg. 

[Dowód: akta kontroli str.  924]  

Analiza zapisów w notatnikach służbowych funkcjonariuszy, w części dotyczącej 
lokalizacji służby, wykazała, że byli oni kierowani na odcinki dróg uznane za 
szczególnie niebezpieczne. Poszczególne służby (ich przebieg) były sprawdzane67 

                                                      
67 O czym świadczyły zapisy w notatnikach służbowych policjantów WRD. Fakt kontroli był odnotowywany poprzez 
parafkę lub podpis osoby rozliczającej służbę i ewentualne uwagi wpisywane do notatnika. 
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przez Naczelnika WRD lub osoby przez niego wyznaczone – w zakresie realizacji 
przydzielonych służbom zadań. Ponadto policjanci sporządzali statystyczną kartę 
czynności policjanta ruchu drogowego, w której były ujęte m.in. wykroczenia 
popełniane przez pieszych, jak i wobec nich. 

[Dowód: akta kontroli str. 549, 558, 571, 597, 619, 642, 650, 659, 667, 701, 722, 
795, 803]  

3.2. Komendant KMP w zakresie podejmowanych działań celem zwiększenia liczby 
policjantów na drogach wyjaśnił, że: Wydział Ruchu Drogowego KMP Katowice 
kieruje do służby w terenie funkcjonariuszy wykonujących na co dzień tzw. 
czynności biurowe. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku prowadzenia 
wzmożonych działań jak również w przypadku służby codziennej. Ponadto 
kierownictwo WRD KMP Katowice zwróciło się pisemnym raportem do Komendanta 
Miejskiego Policji w Katowicach o zlecenie kontroli w zakresie prawidłowości 
wykorzystania zwolnień lekarskich i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń 
lekarskich na podstawie art. 121e ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji. Powyższy krok 
podyktowany był znaczną absencją chorobową funkcjonariuszy tego wydziału. 

[Dowód: akta kontroli str. 344]  

Działania podejmowane przez Komendanta nie były skuteczne, o czym świadczy 
fakt, iż w okresie objętym kontrolą nie został osiągnięty wymagany poziom miernika 
nr 8 - Procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio 
służbę na drodze: 
− dla I półrocza 2014 r. – 47,33 % wobec wymaganego 48,84%, 
− dla całego roku 2014 – 41,75% wobec wymaganego 48,84% 
− dla I półrocza 2015 r. – 49,28 % wobec wymaganego 50%, 
− dla całego roku 2015 – 48,28 % wobec wymaganego 50%. 

[Dowód: akta kontroli str. 287- 293, 502-537]  

3.3. W zatwierdzonym przez Komendanta KGP w kwietniu 2015 r. Krajowym 
programie poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 
określone zostały dwa kryteria oceny: 

− liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych na terenie poszczególnych 
powiatów i województw, 

− efektywność policjantów w zakresie proporcjonalności stosowanych sankcji  
do poszczególnych zagrożeń pieszych, w szczególności reakcji na wykroczenia 
kierujących pojazdami wobec pieszych celem osiągnięcia założonego 
minimalnego 5% progu w stosunku do poziomu wypadków z udziałem pieszych 
z winy kierujących. 

W KMP oba wskaźniki zostały osiągnięte, tj. liczba wypadków z udziałem pieszych 
w 2015 r. wyniosła 100 i była o 11 niższa niż w 2014 r., tj. o 9,9%, a wartość 
osiągniętego miernika efektywności policjantów wyniosła 5,61%68 i przekroczyła 
założony minimalny próg 5%. W 2014 r. nie realizowano analogicznego programu, 
a wartość miernika wynosiła 0,3%69. 

[Dowód: akta kontroli str. 58,287-289]  

3.4. Zgodnie z Planem działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 roku działania w obszarze  dotyczącym 
niechronionych uczestników ruchu drogowego należało prowadzić w formie działań 

                                                      
68 2187 – wykroczenia niestosowania się przez kierujących do przepisów o zachowaniu wobec pieszych, 39001- ogólna ilość 
zastosowanych środków prawnych wobec kierujących i pieszych 
69 75 – wykroczenia niestosowania się przez kierujących do przepisów o zachowaniu wobec pieszych, 28579- ogólna ilość 
zastosowanych środków prawnych wobec kierujących i pieszych 
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jednodniowych. KMP działania w ww. obszarze prowadziła w oparciu o roczne 
harmonogramy opracowane przez KGP i KWP.  

W 2015 r., zgodnie z harmonogramem opracowanym przez KGP, KMP 
przeprowadziła 12 jednodniowych akcji. Uczestniczyło w nich 467 funkcjonariuszy 
WRD, którzy ujawnili łącznie 2 408 wykroczeń, w tym 456 przez kierujących 
pojazdami, 111 przez rowerzystów i 1 841 przez pieszych. W ramach działań 
wojewódzkich przeprowadzono 67 jednodniowych działań, w których uczestniczyło 
łącznie 991 funkcjonariuszy, w tym 979 z WRD. Ujawniono łącznie 4 313 
wykroczeń, w tym 1 117 popełnionych przez kierowców pojazdów silnikowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 302-307] 

Analogiczne działania były prowadzone w 2014 r. KMP w ramach działań krajowych 
przeprowadziła pięć jednodniowych akcji, wobec sześciu zaplanowanych przez 
KGP. Związane to było z faktem, iż w dniu 24 października 2014 r. miał miejsce 
wybuch gazu w kamienicy przy ul. Chopina 5 w Katowicach, gdzie skierowano 
funkcjonariuszy WRD, którzy mieli brać udział w zaplanowanych działaniach. 
W 2014 r. w ramach krajowych akcji uczestniczyło 150 funkcjonariuszy, którzy 
ujawnili łącznie 525 wykroczeń, w tym 205 popełnionych przez kierowców pojazdów 
silnikowych, 7 przez rowerzystów i 313 przez pieszych. 

W ramach działań wojewódzkich przeprowadzono 34 jednodniowe akcje, w których 
uczestniczyło 391 funkcjonariuszy, w tym 355 z WRD, 29 z Wydziału Prewencji  
i 27 z innych służb. Ustalono 1.657 wykroczeń, w tym 499 popełnionych przez 
kierowców pojazdów silnikowych.  
W ocenie Komendanta podejmowane działania były adekwatne do występującego 
zagrożenia, a osiągnięte efekty wystarczające, co potwierdza przekroczenie 
w 2015 r. miernika określającego procentowy udział wypadków drogowych 
spowodowanych przez pieszych uczestników ruchu, a efektywność zastosowanych 
środków prawnych w stosunku do tych użytkowników. 

[Dowód: akta kontroli str. 302, 308-312, 924]  

NIK odnosząc się do ww. wyjaśnień Komendanta zwraca uwagę, na konieczność 
zachowania adekwatności reakcji Policji, tj. ujawnianych wykroczeń popełnionych 
przez pieszych i rowerzystów, w stosunku do udziału tych grup uczestników ruchu 
drogowego w spowodowaniu zdarzeń drogowych. Ogółem w  latach 2012 – 2015 
w stosunku do kierujących pojazdami zastosowano czterokrotnie więcej środków 
prawnych70 niż do pieszych71. W okresie tym kierujący spowodowali 65 razy więcej 
zdarzeń72 i 7 razy więcej wypadków drogowych73 niż piesi. Wzrost zastosowanych  
w tym okresie środków prawnych w stosunku do kierujących o 113%74 nie przełożył 
się na spadek zdarzeń drogowych, których liczba miała tendencję wzrostową  
z  4 328 w 2012 r. do  4 367 w 2013 r., do  4 548 w 2014 r. i do 5 031 w 2015 r. 
W przypadku pieszych wzrost o 139%75 zastosowanych środków prawnych 
spowodował spadek o 20%76 liczby spowodowanych zdarzeń drogowych. 

[Dowód: akta kontroli str.  499]  

3.5. KMP, w odniesieniu do programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, z własnej inicjatywy realizowała przedsięwzięcia koncentrujące 

                                                      
70 Pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie. 
71 Zastosowane środki prawne w stosunku do kierujących – 91 120 i do pieszych -22 467. 
72 Zdarzenia drogowe spowodowane przez: kierujących – 18 274 i pieszych – 283. 
73 Wypadki drogowe spowodowane przez: kierujących – 938 i pieszych - 137 
74 W 2012 r. w stosunku do kierujących zastosowano 14 203 środków prawnych, a w 2015 r. – 30 268. 
75 W 2012 r. w stosunku do pieszych zastosowano 3 623 środki prawne, a w 2015 r. – 8 641. 
76 W 2012 r. piesi spowodowali 79 zdarzeń drogowych, a w 2015 r. – 63. 
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się na najistotniejszych problemach, z punktu widzenia przyczyn zdarzeń 
drogowych. Dotyczyło to nast.  programów profilaktycznych: 
− Rowerem bezpiecznie do celu - w ramach rządowego programu ograniczenia 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie;  
− Rok pieszego 2015 - w ramach tego ogólnopolskiego programu inicjowano 

szereg działań represyjnych, jak również profilaktycznych i edukacyjnych. Jedna 
z akcji zorganizowanych na początku roku szkolnego 2015/2016, to cykl zajęć 
z dziećmi z klas pierwszych katowickich szkół podstawowych pn. Błyskotliwy 
pierwszak czyli bezpieczna droga do szkoły. Zajęcia objęły 30 klas pierwszych, 
w wyniku czego z bezpiecznych zachowań zostało przeszkolonych około 750 
młodych uczestników ruchu; 

− Tydzień Bezpiecznego Kierowcy. W dniu patrona wszystkich kierowców 
spotkano się z mieszkańcami Nikiszowca - dzielnicy Katowic. Działania 
skierowane były do wszystkich grup wiekowych kierujących pojazdami 
mechanicznymi oraz jednośladami, a grupa odbiorców liczyła około 300 osób; 

− Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie w ramach ogólnopolskiego 
programu profilaktycznego, prowadzone są Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powyższe działania, odbywające 
się w klasach szkół podstawowych i gimnazjach, miały na celu przypomnienie 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak również prawidłowego 
i bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz podstawowej wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Testy odbyły się w Zespole Szkół nr 7 
w Katowicach i objęły około 120 uczestników eliminacji; 

− Bezpieczna przystań – program autorski Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach. Miał on na celu poprawę ogólnie postrzeganego bezpieczeństwa 
mieszkańców Katowic, w wieku powyżej 65 roku życia. Program ten posiadał 
elementy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno dla pieszych 
użytkowników dróg, jak również kierujących pojazdami, czy też jednośladami. 
W okresie objętym kontrolą programem objętych zostało ponad 1 200 
uczestników na 29 spotkaniach. Na zakończenie każdego przedsięwzięcia 
seniorów wyposażano w elementy odblaskowe, które  poprawiały ich 
widoczność po zmroku i w trudnych warunkach meteorologicznych. 

[Dowód: akta kontroli str. 345-346]  

Według informacji uzyskanych w ramach kontroli z Wydziału Transportu Urzędu 
Miasta Katowice, stałą metodą współpracy przedstawiciela Miasta Katowice ds. 
realizacji Polityki Rowerowej (Oficera Rowerowego) z KMP były spotkania Zespołu 
Organizacji Ruchu Drogowego. Dodatkowo, na wniosek Zespołu konsultacyjnego 
ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, przedstawiciele WRD KMP dwukrotnie brali 
udział w posiedzeniach ww. Zespołu. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Transportu 
Urzędu Miasta Katowice KMP brała czynny udział w akcji promocyjnej dotyczącej 
wprowadzenia Strefy tempo – 30 w Katowicach, poprzez przeprowadzenie akcji 
prewencyjno–informacyjnej. Naczelnik Wydziału Transportu ocenił pozytywnie 
dotychczasową współpracę KMP z Zespołem konsultacyjnym ds. Polityki 
Rowerowej miasta Katowice oraz z Oficerem Rowerowym. 
Podobnie NIK zwróciła się do Prezesa Stowarzyszenia Rowerowe Katowice 
z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag na temat współpracy z KMP. Do dnia 
zakończenia kontroli nie otrzymano odpowiedzi. 

 [Dowód: akta kontroli str. 437, 438-439]  

3.6. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy 
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ruchu drogowego77 wpisu ostatecznego do ewidencji kierowców naruszających 
przepisy ruchu drogowego należało dokonać, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone 
prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu 
postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego 
w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. W KMP dokonano 34.787 
wpisów do ewidencji w 2014 r. i  37.343 w 2015 r., w tym w szczególności: 

− w części dotyczącej czynów o charakterze ogólnym (kody A01-06) odpowiednio 
4.255 i 4.803 wpisów, 

− nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych (kody B01-07) – 98 
i 808 wpisów, 

− niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (kody C01-18) – 9 423 
i 8.355 wpisów, 

− naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania (kody F01-11) – 19 i 22 wpisy. 
[Dowód: akta kontroli str. 313-314]  

3.7. Zgodnie z wyjaśnieniami Komendanta KMP funkcjonariusze KMP  
nie brali udziału w wizytach studyjnych w innych miastach Polski ani  
w miastach państw europejskich, których celem było zapoznanie się  
z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, instytucjonalnymi oraz prawnymi związanymi 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 346]  

3.8. Projekty organizacji ruchu drogowego były opiniowane przez KMP w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem78. Osobami odpowiedzialnymi za 
opiniowanie projektów byli specjalista79 oraz asystent80 WRD KMP w Katowicach, 
którzy nie posiadali dodatkowego przeszkolenia w zakresie organizacji ruchu na 
drogach w celu opiniowania projektów. W KMP nie wprowadzono metodologii 
opiniowania projektów, a każdy wpływający projekt był rozpatrywany indywidualnie. 
Jak wyjaśnił Komendant KMP Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach 
nie kierowało oraz nie otrzymywało wytycznych i zaleceń w sprawie opiniowania 
projektów organizacji ruchu, ani też nie kierowało i nie otrzymywało wytycznych lub 
zaleceń dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego funkcjonariuszy 
do obowiązków których należy opiniowanie projektów organizacji ruchu. 
Nie analizowano treści uzasadnień negatywnych opinii do projektów organizacji 
ruchu. Kierownictwo KMP w Katowicach nie otrzymywało uwag, wniosków czy 
zastrzeżeń dotyczących opinii do projektów organizacji ruchu wydawanych przez 
funkcjonariuszy KMP w Katowicach. Komenda Miejska Policji w Katowicach 
otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pismo o możliwości 
wytypowania funkcjonariuszy zajmujących się opiniowaniem projektów organizacji 
ruchu do udziału w warsztatach z zakresu inżynierii ruchu drogowego. 

Analiza dziesięciu opinii do projektów organizacji ruchu81 sporządzonych przez 
KMP, w których zgłaszała uwagi do zaproponowanych rozwiązań infrastrukturalnych 
dotyczących pieszych i rowerzystów wykazała, że wynikały one z prowadzonych 
przez Komendę analiz brd. W wyniku badania ustalono, że: 

                                                      
77 Dz. U. z 2012 r., poz. 488. 
78 Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 
79 Wykształcenie średnie, staż w Policji – 26 lat , w tym w inżynierii ruchu drogowego – 7 lat. 
80 wykształcenie wyższe, staż w Policji -  19 lat , w tym w inżynierii ruchu drogowego – 7 lat.  
81 Analizie poddano dziesięć projektów organizacji ruchu, w tym jeden dla stałej organizacji ruchu i dziewięć dla tymczasowej. 
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− w dziewięciu przypadkach opinia była negatywna – dotyczyło to tymczasowych 
organizacji ruchu. Przyczynami negatywnych opinii był m.in. brak rozwiązań 
i zabezpieczeń ruchu pieszych oraz brak oznakowania dla ścieżek rowerowych, 

− w jednym przypadku opinia była pozytywna pod warunkiem zamontowania 
sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, 

− opiniowane projekty były konsultowane na cotygodniowych posiedzeniach 
Zespołu ds. Organizacji Ruchu działającego przy Urzędzie Miasta 
w Katowicach, 

− we wszystkich przypadkach uwagi Policji zostały uwzględnione, tj. wdrożone  
do realizacji. 

 [Dowód: akta kontroli str. 61-65, 347]  

3.9. Odnosząc się do celowości wyznaczenia w KMP funkcjonariusza 
odpowiedzialnego za NURD Komendant wyjaśnił: Z uwagi na fakt prowadzenia 
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu w wielu 
obszarach kierownicy Ogniw Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w Katowicach zostali wyznaczeni jako odpowiedzialni za nadzór 
oraz koordynację nad poszczególnymi zagadnieniami. Między innymi jeden 
z kierowników odpowiada za działania ukierunkowane na ochronę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 347]  

3.10. W okresie objętym kontrolą Komendant KMP nie organizował patroli 
rowerowych. 

Dokonując oceny skuteczności działań KMP na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów NIK zauważa, że w latach 2014-2015 nastąpił spadek zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych82. W przypadku zdarzeń z udziałem rowerzystów83 
nastąpił wzrost liczby zdarzeń, co może wskazywać na potrzebę zintensyfikowania 
działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Zostały osiągnięte 
wskaźniki liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz efektywności 
policjantów w zakresie proporcjonalności stosowanych sankcji do poszczególnych 
zagrożeń pieszych, określone przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym 
programie poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 
NIK zauważa, że w okresie objętym kontrolą KMP nie osiągnęła wymaganego dla 
Priorytetu II Policji na lata 2013-2015 poziomu miernika procentowego udziału 
policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drodze. 

NIK ocenia pozytywnie działania prewencyjne i profilaktyczne mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego  
z uwagi, iż koncentrowały się one na problemach będących najczęstszymi 
przyczynami zdarzeń drogowych.  

 

 

 

 

                                                      
82 210 zdarzeń w 2014 r. i 192 zdarzenia w 2015 r. 
83 86 zdarzeń w 2014 r. i 91 w 2015 r. 
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4. Współpraca służb z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie 
inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów oraz monitorowanie tych działań 

4.1. W Miejskim Programie Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na 
lata 2015-2016 na obszarze podległym KMP Katowice w części dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa NURD, Komendant w poszczególnych obszarach wskazał jako 
potencjalne podmioty współpracujące: 

− Nadzór - Straż Miejską, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz Inspekcję 
Transportu Drogowego; 

− Edukacja – jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, środki masowego 
przekazu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach i szkoły nauki 
jazdy, Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Parafie 
kościelne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne 
podmioty i organizacje działające na rzecz brd; 

− Inżynieria – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem, Urząd 
Miasta Katowice, MZUiM w Katowicach, jednostki samorządu terytorialnego, 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Straż Miejską 
w Katowicach, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 
Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 319-323]  

W ramach realizacji ww. celów z dniem 16 kwietnia 2015 r. w KMP utworzono 
w Zespole ds. Profilaktyki i Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji stanowisko 
służbowe asystenta, przeznaczone zadaniowo do spraw profilaktyki bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Wcześniej zadania te były realizowane przez policjantów WRD 
oraz doraźnie w ramach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez 
policjantów pionu prewencji. 

[Dowód: akta kontroli str. 297]  

4.2. Zgodnie z Planem działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 roku w obszarze niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego równolegle z działaniami kontrolnymi na drogach należało  
dążyć do zaangażowania innych instytucji i podmiotów współodpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach tego planu KMP wspólnie z Strażą 
Miejską zrealizowała 202 patrole 2015 r. w akcji „Pieszy” w Śródmieściu Katowic. 

 [Dowód: akta kontroli str. 297-298]  

4.3. W ramach poszczególnych obszarów   Krajowego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Pieszych (tj. Nadzór, Edukacja, Analiza i Inżynieria) KMP 
współpracowała  z następującymi podmiotami: 

− w obszarze Nadzór – w zakresie reagowania na wykroczenia pieszych, 
tj. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przekraczanie jezdni w miejscach 
niedozwolonych  – KMP współpracowała ze Strażą Miejską w Katowicach 
poprzez organizowanie wspólnych patroli w śródmieściu Katowic. Z pozostałymi 
podmiotami wymienionymi w KPPBP, takimi jak ITD, Straż Graniczna, 
Żandarmeria Wojskowa KMP nie przeprowadzała wspólnych akcji 
nakierowanych na bezpieczeństwo NURD; 

− w obszarze Edukacja – KMP współpracowała ze szkołami specjalnymi, szkołami 
podstawowymi, szkołą muzyczną, zespołami szkolno-przedszkolnymi. Dzięki 
zaproszeniom do tych placówek w ramach działań programowych możliwe było 
przeprowadzenie zajęć w ramach programu „Błyskotliwy pierwszak czyli 

Opis stanu 
faktycznego 
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bezpieczna droga do szkoły". We wrześniu i październiku 2015 r. ww. 
programem objęte były zgłoszone do udziału szkoły. Z zakresu bezpiecznych 
zachowań na drodze oraz w jej otoczeniu zostało przeszkolonych 30 klas 
pierwszych. Co dało możliwość przeszkolenia około 750 dzieci z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczeń uczestniczący w spotkaniu 
został wyposażony w elementy odblaskowe celem podniesienia jego 
świadomości i subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Innym podmiotem, 
z którym współpracowała KMP w obszarze Edukacja była Kuria Metropolitalna 
Archidiecezji Katowickiej, z którą przeprowadzano działania ukierunkowane na 
edukację pieszych. Ponadto KMP zawarła porozumienie z Miejską Biblioteką 
Publiczną, gdzie w ramach Programu „Bezpieczna Przystań” zorganizowano  
29 spotkań z ponad 1200 seniorami miasta Katowice. Był to program, który 
obejmował tematykę profilaktyczną dla osób w wieku powyżej 65 lat. Jednym 
z jego elementów było bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym.  

− w obszarze Analiza i Inżynieria – KMP współpracowała z Urzędem Miejskim 
w Katowicach. Jednym z elementów tej współpracy było wprowadzenie 
w śródmieściu Katowic tzw. Strefy Tempo 30. 

[Dowód: akta kontroli str.  297-301, 916-919]  

4.4. Zgodnie z Katalogiem Mierników dla Komend Wojewódzkich (Stołecznej) Policji 
na lata 20142015 KWP zobowiązana była w okresach półrocznych sporządzać 
wystandaryzowane sprawozdania w zakresie realizacji miernika Ocena współpracy 
z podmiotami pozapolicyjnymi. W związku z powyższym KMP sporządzała 
i przesyłała do WRD KWP wystandaryzowane sprawozdania po każdej podjętej 
przez Komendę inicjatywie mającej na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego.  

[Dowód: akta kontroli str. 500-501, 512, 530]  

Komendant wskazał w wyjaśnieniach, że w jego ocenie: realizacja współdziałania 
z podmiotami pozapolicyjnymi na terenie miasta Katowice w dziedzinie profilaktyki 
była zadowalająca. Niemniej jednak dostrzegając potrzebę dalszego doskonalenia 
tej formy działania Policji, kierownictwo podległej mi jednostki cały czas podejmuje 
i będzie podejmować dalsze starania w kierunku usystematyzowania tej współpracy 
również wobec ustawicznie modyfikowanego systemu funkcjonalnego dla 
zdefiniowania grup i podmiotów społecznych na terenie miasta mogących 
współuczestniczyć w działaniu na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Z dostępnych 
informacji wynika, że działalność profilaktyczna równie pozytywnie jest oceniana 
przez jednostki nadrzędne. 

[Dowód: akta kontroli str. 299-300]  

4.5. W sierpniu 2012 r. przy Urzędzie Miasta Katowice powołano Zespół ds. Polityki 
Rowerowej, którego pracami kierował Wiceprezydent Miasta Katowice. W wyniku 
prac zespołu, Rada Miasta Katowice uchwałą nr XLVI/1069/14 z dnia 26 lutego 
2014 r. przyjęła Politykę Rowerową Miasta Katowice. W czerwcu 2014 roku 
powołany został Przedstawiciel Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej, 
który kieruje pracami Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej. Komendant 
KMP na temat współpracy z ww. jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie Katowic wyjaśnił, że: Dzięki spotkaniom z członkami 
katowickiego Stowarzyszenia „Rowerowe Katowice” ustalono, iż w strukturze 
Urzędu Miasta Katowice powstało stanowisko pełnomocnika Prezydenta do spraw 
polityki rowerowej. Natomiast od kwietnia 2015 r. do stycznia 2016 r. nie były 
sformalizowane wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
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drogowym. Jednakże aktualnie w wyniku szeregu konsultacji i spotkań roboczych, 
KMP w Katowicach jest na etapie finalizowania rozmów w zakresie stworzenia 
wspólnego programu edukacyjno-profilaktycznego skierowanego na poprawę 
bezpieczeństwa rowerzystów. W tym także aspekcie trwają analizy dla potencjału 
zadaniowego w ramach sformalizowania współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Rowerowe Katowice” w celu zintensyfikowania i optymalizacji działań w obszarze 
poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. 

[Dowód: akta kontroli str. 300] 

Ocena współpracy KMP z pełnomocnikiem Prezydenta ds. polityki rowerowej 
została zamieszczona w pkt 3.5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

4.6. W okresie objętym kontrolą dofinansowanymi cyklicznie programami 
profilaktycznymi KMP były projekty własne, tj. Bezpieczna Przystań oraz Bezpieczny 
Maluch. W 2014 r. program Bezpieczna Przystań został dofinansowany ze środków 
Urzędu Miasta Katowice w wysokości 10 000 zł, i w roku 2015 w wysokości 7 000 zł. 
Natomiast program Bezpieczny Maluch otrzymał dofinansowanie ze środków 
Urzędu w 2014 r. w wysokości – 5 000 zł. i 4 000 zł w 2015 r. Oprócz powyższego, 
działania podejmowane przez KMP wspomagane były ze środków rzeczowych 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz KWP w Katowicach. Pomoc ta 
polegała na przekazaniu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów  
dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również elementów odblaskowych 
przekazywanych podczas działań profilaktycznych. Komendant KMP wyjaśnił, 
że działania nie były tworzone tylko i wyłącznie na bazie danych wynikających 
z systemu SEWIK. (…) głównymi kryteriami podejmowania do realizacji 
wspomnianych projektów były zdefiniowane i zgłaszane potrzeby społeczne 
wyrażane podczas szeregu spotkań, konsultacji i debat społecznych. 

[Dowód: akta kontroli str. 300-301]  
 

Komenda z własnej inicjatywy podejmowała działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz monitorował te działań. W tym celu 
Komendant powołał w Zespole ds. Profilaktyki i Prewencji Kryminalnej Wydziału 
Prewencji stanowisko służbowe asystenta  do spraw profilaktyki bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, w tym do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi. KMP 
oprócz wspólnych patroli z Strażą Miejską prowadziła działania z innymi 
pozapolicyjnymi podmiotami, a w szczególności z Urzędem Miasta w Katowicach, 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli84, wnosi o: 

1. Zapewnienie patrolom pełniącym służbę na drogach urządzeń 
umożliwiających identyfikację współrzędnych GPS miejsca zdarzenia 
drogowego. 

2. Dokonywanie w kartach zdarzenia drogowego, bez względu na sposób 
rozstrzygnięcia, wpisów dotyczących stopnia obrażeń uczestników 
zdarzenia drogowego oraz zamieszczanie szkiców miejsca zdarzenia. 

                                                      
84 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm.,  zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, dnia 15 lipca 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 
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