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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 Dariusz Bienek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98145 
z dnia 13 stycznia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Straż Miejska1 w Katowicach, ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Romanowski, Komendant Straży Miejskiej w Katowicach2. 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie3 Najwyższej Izby Kontroli działania Straży inicjujące poprawę istniejących 
lub wprowadzenie nowych rozwiązań w infrastrukturze drogowej, poprzez złożenie 
w latach 2014-20154  42 wniosków, z których 31 zrealizowanych zostało  
przez jednostki odpowiedzialne za tę infrastrukturę, miały wpływ na wzrost 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zrealizowano wymagane ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych5 działania polegające na organizacji 
i przeprowadzeniu wspólnie z Policją szkolenia strażników miejskich. Brak było 
natomiast działań w zakresie identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych dla 
pieszych i rowerzystów co, zdaniem NIK, ograniczało możliwość najbardziej 
efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów Straży (koncentrowania działań 
w obrębie takich miejsc i ich monitorowania, celem poprawy poziomu 
bezpieczeństwa wymienionych uczestników ruchu). 
Korzystne dla efektywności wykorzystania czasu pracy strażników było 
wprowadzenie w Straży systemu eMandat, który uszczegółowił gromadzone dane 
i przyspieszył rejestrowanie wszelkich przyjmowanych zgłoszeń oraz 
podejmowanych interwencji, z uwzględnieniem sposobu ich zakończenia. Szeroki 
zakres prowadzonych przez Straż działań profilaktycznych wpływa na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym pieszych i rowerzystów. 
W ramach stałej współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach6 prawidłowo 
realizowano zadania uczestnictwa we wspólnych patrolach, obejmujących działania 
na rzecz ruchu drogowego. 
NIK pozytywnie ocenia udział przedstawicieli Straży w posiedzeniach Zespołów 
ds. Organizacji Ruchu Drogowego i Polityki Rowerowej Urzędu Miasta Katowice, 

                                                      
1 Zwana dalej „Strażą” lub „SM”. 
2 Powołany na stanowisko z dniem 1 kwietnia 2007 r., 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 Zwane dalej „latami objętym kontrolą” lub „okresem objętym kontrolą”. 
5 Dz. U. z 2013, poz. 1383 ze zm., zwana dalej „ustawą o strażach”. 
6 Zwaną dalej „KMP”. 
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który umożliwił wpływ na podejmowane decyzje odnośnie organizacji ruchu, w tym 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
W okresie objętym kontrolą w SM zatrudnionych7 było od 117 do 123 osób, w tym 
od 105 do 110 strażników. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wszyscy zatrudnieni 
strażnicy (107 osób) mieli ukończone szkolenie podstawowe. W okresie objętym 
kontrolą SM nie kierowała strażników na szkolenia specjalistyczne w zakresie ruchu 
drogowego. 
Szkolenie podstawowe strażników miejskich było zorganizowane przez Centrum 
Edukacji Zawodowej w Tychach. Program szkolenia obejmował zagadnienia 
związane z kontrolą ruchu drogowego w wymiarze 32 godzin (9,64% wymiaru 
godzinowego części teoretycznej szkolenia8). Ta część szkolenia zawierała wybrane 
zagadnienia dotyczące szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak 
i warunków ich umieszczania na drogach. Szkolenie w obszarze kontroli ruchu 
drogowego było przeprowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach na podstawie programu opracowanego przez Wydział Kadr 
i Szkolenia tej Komendy9 i zawierało ośmiogodzinną część praktyczną10. W ocenie 
Komendanta szkolenie podstawowe nowoprzyjętych strażników połączone ze 
szkoleniem z zakresu uzyskania upoważnienia do kontroli ruchu drogowego 
przygotowywało do pełnej realizacji zadania ustawowego, tj. czuwania nad 
porządkiem i kontrolę ruchu drogowego. 
Komendant nie kierował zaleceń w sprawie dokształcania strażników miejskich 
w zakresie ruchu drogowego. Strażnicy zgłaszali indywidualne potrzeby 
szkoleniowe, które dotyczyły uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych oraz problematyki związanej z reakcją strażnika na wykroczenia 
wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Katowice. W okresie objętym kontrolą z inicjatywy Komendanta dla strażników 
zorganizowane zostało jedno szkolenie11, prowadzone przez funkcjonariuszy KMP 
w Katowicach, które dotyczyło przeprowadzania kontroli ruchu drogowego 
i postępowania z osobami naruszającymi przepisy.  

(dowód: akta kontroli str. 47, 51-52, 90-91, 178-180, 183-184, 191-198, 227-233) 

1. Działania Straży dotyczące identyfikacji miejsc 
niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów 

1.1. W latach objętych kontrolą nie został ustalony przez Komendanta obowiązek 
wyznaczania miejsc niebezpiecznych w ruchu drogowym, w tym dla pieszych 
i rowerzystów, jak również nie ustalono kryteriów wyboru lokalizacji takich miejsc, 
gdyż – jak wyjaśnił Komendant – w przepisach prawa nie ma takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 216) 

                                                      
7 Na 1 stycznia 2014 r. planowano zatrudnienie w liczbie 125 osób/etatów, a zatrudnione były 123 osoby, w tym 110 

strażników i 13 pracowników administracyjnych. Na 31 grudnia 2014 r. planowano zatrudnienie123 osób/etatów, 
a zatrudnionych było 117 osób, w tym 105 strażników i 12 pracowników administracyjnych. Na 31 grudnia 2015 r. 
planowana liczba zatrudnionych/etatów wynosiła 123, a zatrudnienie w etatach wyniosło 119,25 (w tym 107 strażników i na 
12,25 etatu pracowników administracyjnych). 

8 Szkolenie prowadzone było w wymiarze 492 godzin w tym 332 godziny liczyła część teoretyczna, a 160 praktyka zawodowa 
w jednostce straży gminnej. 

9 Konsultowany i zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP.  
10 Część praktyczna dotyczyła taktyki kontroli ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu podawania 

sygnałów do zatrzymania pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego, 
a także podchodzenia do zatrzymanego pojazdu oraz wyboru miejsca do zatrzymania i kontroli. 

11 Szkolenie zostało przeprowadzone w 2015 r. w ramach czterech spotkań w dniach: 8 i 28 października oraz 4 i 18 listopada. 
W szkoleniu udział wzięło 95 osób. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

1.2. Za lata objęte kontrolą sporządzono analizy efektywności pracy strażników 
w obszarze stwierdzonych wykroczeń, w tym w ruchu drogowym oraz 
zastosowanych środków prawnych. Nie były sporządzane analizy lub sprawozdania 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż, jak wyjaśnił Komendant sfera 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie należy do zadań i obowiązków straży 
gminnych (miejskich). 

(dowód: akta kontroli str. 216, 337-362) 

1.3. Rada Miasta Katowice zobowiązała Komendanta do realizacji w latach objętych 
kontrolą zadań określonych w programach „Zapobiegania przestępczości  
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”12. Do zadań 
przydzielonych Straży w ramach czuwania nad porządkiem w ruchu drogowym 
należało m.in. ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów, wzmożenie 
działań restrykcyjnych wobec parkujących na ścieżkach rowerowych, drogach 
przeciwpożarowych i miejscach dla osób niepełnosprawnych, inspirowanie 
montowania elementów bezpieczeństwa ruchu oraz zmian w jego organizacji, 
karanie uczestników ruchu naruszających przepisy oraz realizacja programów i akcji 
profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych. Zadania te nie dotyczyły 
identyfikowania miejsc szczególnie niebezpiecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 147-157, 162-172,185) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Straż nie podejmowała działań dotyczących 
identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów, jak również nie 
otrzymywała od Policji informacji o takich miejscach. Komendant nie występował do 
jednostek Policji funkcjonujących na terenie miasta Katowice o dane z Systemu 
Ewidencji Wypadków i Kolizji, gdyż jak wyjaśnił „zagadnienia związane 
bezpośrednio z bezpieczeństwem w ruchu drogowym nie były i nie pozostają 
w zakresie ustawowych zadań straży gminnych”. SM nie prowadziła również własnej 
bazy danych dotyczących zdarzeń drogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 216-217, 282-283) 

1.5. W latach objętych kontrolą SM złożyła 42 wnioski13  (do Miejskiego Zarządu  
Ulic i Mostów w Katowicach14, Wydziałów Urzędu Miasta Katowice: Rozwoju  
Miasta, Transportu, Gospodarki Mieniem i Zarządzania Kryzysowego, Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) dotyczące 
wprowadzenia zmian w miejscach, w których istniejące rozwiązania infrastrukturalne 
mogły mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 
Przedstawiono m.in. propozycje zmian oznakowania (odtworzenia lub utworzenia 
oznakowania), modernizacji infrastruktury drogowej (chodniki, drogi rowerowe), 
a także działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, dzieci oraz 
osób niepełnosprawnych (przejścia dla pieszych w ramach dojścia do szkół, 
przedszkoli, poradni zdrowia). Wnioski złożone w 2014 r. zostały zrealizowane 
w 12 przypadkach15, a wnioski z 2015 r. zrealizowano w 19 przypadkach16. 

(dowód: akta kontroli str. 186-188) 

1.6. Realizując działania określone w art. 9 ust. 5 pkt 5 ustawy o strażach, 
z inicjatywy Komendanta, 30 czerwca 2015 r. wspólnie z Policją  przeprowadzono 

                                                      
12 Przyjętych uchwałami Rady Miasta Katowice Nr XL VI/1068/14 z dnia 26 lutego 2014 r. oraz Nr V/50/15 z dnia 28 stycznia 

2015 r., zwanych dalej „Programami zapobiegania przestępczości”. 
13 14 w 2014 r. i 28 w 2015 r. 
14 Zwany dalej „MZUiM”. 
15 W przypadku pozostałych dwóch wniosków: jeden nie został zrealizowany z powodu: negatywnej opinii Rady Jednostki 

Pomocniczej Katowic-Podlesia (dzielnicy, której dotyczył wniosek), drugi wykonano częściowo poprzez zabezpieczenie 
doraźnie oraz odłożono jego pełną realizację w ramach zadania inwestycyjnego.  

16 W przypadku pozostałych dziewięciu wniosków: dwóch nie zrealizowano, trzy były w trakcie realizacji, w jednym przypadku 
zarządca drogi uznał go za bezpodstawny, jeden zrealizowano częściowo, a dwa pozostałe przekazano do konsultacji. 
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(w siedzibie SM) szkolenie doskonalące dla strażników miejskich w temacie: 
prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, nakładania 
przez strażników grzywien w drodze mandatów karnych, wystawiania (wypisywania) 
blankietu mandatu karnego, stosowania właściwej kwalifikacji prawnej wykroczenia, 
zbiegu wykroczeń, zbiegu przepisów ustawy, przeprowadzania kontroli ruchu 
drogowego przez strażnika oraz postępowania z kierującymi naruszającymi przepisy 
ruchu drogowego. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze KMP. Udział w nim 
wzięło 31 strażników miejskich.  
21 listopada 2014 r. w KMP odbyło się „Szkolenie strażników straży gminnych 
(miejskich) województwa śląskiego” z zakresu postępowania mandatowego oraz 
prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w którym 
uczestniczył jeden przedstawiciel SM. 

(dowód: akta kontroli str. 184, 190) 

1.7. Prezydent Miasta Katowice17 w dniu 15 października 2004 r. zawarł 
z  Komendantem Miejskim Policji  w Katowicach porozumienie określające zasady 
współpracy Straży z Policją. W Porozumieniu nie wskazano  wspólnych zadań 
w przedmiocie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
W latach objętych kontrolą Prezydent Katowic, jak i Komendant nie zawarli innego 
porozumienia, którego przedmiotem byłoby działanie w przedmiocie bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 238, 274, 332-334) 

1.8. Straż nie była w posiadaniu miejskiego „Programu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 na obszarze podległym KMP”.  
SM w badanym okresie nie otrzymała od Policji analiz stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Wyjaśniając powyższe Komendant Miejski Policji w Katowicach 
stwierdził, że miejski program, jak i analizy stanu bezpieczeństwa nie były 
przekazywane Straży, ponieważ w oparciu o Porozumienie Policja wyznacza 
miejsce i określa zadania wspólnych patroli ze Strażą. 

 (dowód: akta kontroli str. 185, 282-283) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że nieustalenie kryteriów wyboru miejsc 
niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów oraz brak działań w zakresie 
identyfikacji tych miejsc, jak również niesporządzanie analiz  dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakkolwiek wynika z braku obowiązku 
typowania takich miejsc, to ograniczało jednak możliwości koncentrowania działań 
Straży w obrębie przedmiotowych miejsc i ich monitorowania pod względem 
zapewnienia bezpieczeństwa ww. uczestników ruchu. O potrzebie podejmowania 
przedstawionych działań świadczy liczba 337 wypadków drogowych w latach  
2012-2014 na terenie Katowic, których uczestnikami byli piesi (odpowiednio 117, 
109 i 111). Zdaniem NIK, identyfikowanie niebezpiecznych  miejsc dla ruchu 
pieszych i rowerzystów i podejmowanie działań dla usunięcia zagrożeń, ma istotny 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa wymienionych uczestników ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 216-217, 282-283, 292, 337-362) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania Straży inicjujące poprawę istniejących 
lub wprowadzenie nowych rozwiązań infrastrukturalnych, poprzez złożenie 
w okresie objętym kontrolą Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach, 
Wydziałom Urzędu Miasta Katowice: Rozwoju Miasta, Transportu, Gospodarki 
Mieniem i Zarządzania Kryzysowego, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 42 wniosków dotyczących ww. rozwiązań 

                                                      
17 Zwane dalej „Porozumieniem”. 
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infrastrukturalnych, z których 31 zostało zrealizowanych, miały  wpływ na wzrost 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zrealizowano wymagane ustawą 
o strażach gminnych działania polegające na organizacji i przeprowadzeniu 
wspólnie z Policją szkolenia strażników miejskich. Brak było natomiast działań 
w zakresie identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów, co 
ograniczało możliwości najbardziej efektywnego wykorzystania ograniczonych 
zasobów Straży (koncentrowania działań w obrębie takich miejsc i ich 
monitorowania, celem poprawy poziomu bezpieczeństwa wymienionych 
uczestników ruchu). 

2. Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów 

2.1. W okresie objętym kontrolą w SM nie występowały problemy i trudności 
systemowe w ramach realizacji ustawowego zadania związanego z czuwaniem  
nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego. W związku z zachodzącymi  
w okresie objętym kontrolą zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących, 
dokonywano aktualizacji wewnętrznych regulacji prawnych, m.in. wprowadzono 
zmiany w instrukcji dotyczącej gospodarki mandatowej, wdrożono nowe druki 
pouczeń i wezwań dla sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. W celu 
usprawnienia organizacji i działania Straży w 2014 r. zakupiono i wdrożono do 
użytku system informatyczny eMandat. System ten w dużym stopniu usprawnił 
pracę straży i przyczynił się do zwiększenia jej wydajności. Wpływ na to miało 
przede wszystkim szybkie i szczegółowe rejestrowanie wszelkich przyjmowanych 
zgłoszeń oraz podejmowanych przez strażników interwencji, z uwzględnieniem 
sposobu ich zakończenia. Nastąpiło zautomatyzowanie i usprawnienie wielu 
czasochłonnych i żmudnych czynności technicznych, co w konsekwencji przełożyło 
się na przyspieszenie i zwiększenie obsługi interesantów, jak i znaczące 
zmniejszenie czasu prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach 
o wykroczenie i ich szybsze zakończenie18. 

 (dowód: akta kontroli str. 217-225, 238-239, 251-257) 

2.2. Wszyscy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2015 r. strażnicy (107 osób) posiadali 
upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i do wykonywania 
kontroli ruchu drogowego. Na podstawie analizy akt osobowych19 stwierdzono,  
że powyższe uprawnienia strażnicy uzyskali w ramach ukończonego szkolenia 
podstawowego.  
Szkolenie dające ww. uprawnienia przeprowadzane było przez pracownika 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i obejmowało zakres określony 
w załączniku Nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego20.  

 (dowód: akta kontroli str. 47, 227-235) 

2.3. Monitoring wykonywania zadań przez patrole Straży prowadzili pracownicy 
Referatu Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego, w ramach realizacji działań 
określonych w § 6 ust. 1 i 2 Wewnętrznych Regulaminów Organizacyjnych21 SM 
z 2013 r. i 2015 r. Komendant dokonywał co najmniej raz w roku ogólnej analizy 
                                                      
18 W porównaniu do 2013 r. po wprowadzeniu systemu eMandat zwiększyła się: liczba wszczętych czynności wyjaśniających 

w sprawach o wykroczenie z 2305 w 2013 r. do 4638 w 2014 r. i 3794 w 2015 r., liczba skierowanych wniosków do sądu  
z 134 w 2013 r. do 291 w 2015 r., liczba nałożonych mandatów karnych w toku czynności wyjaśniających z 1369 w 2013 r. 
do 2479 w 2014 r. i 1905 w 2015 r.  

19 Badaniu poddano akta osobowe 10 strażników SM, w tym: siedmiu, którzy uprawnienia uzyskali przed 2014 r.; dwóch, 
którzy uprawnienia uzyskali w 2014 r. i jednego z uprawnieniami uzyskanymi w 2015 r.  

20 Dz. U. Nr 132, poz. 841 ze zm. 
21 Wprowadzonych zarządzeniami Komendanta Nr 9/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. i Nr 4/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., 

zwanych dalej: „Regulaminem z 2013 r.” i „Regulaminem z 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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skuteczności podejmowanych działań przez strażników. Nie przeprowadzano  
analiz działań w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,  
co Komendant wyjaśnił brakiem uregulowań prawnych do wykonywania 
szczegółowej analizy w tym zakresie. W latach 2014-2015 w Planie realizacji celów 
Straży Miejskiej w Katowicach22 ustalono bazową i docelową wartość „mierników” 
określonych w postaci ogólnej, tj. „ilości wydarzeń o charakterze negatywnym 
ujawnionych przez funkcjonariuszy” oraz „ilości zastosowanych środków represji”, 
w odniesieniu do porządku w miejscach publicznych oraz porządku i kontroli ruchu 
drogowego na terenie Katowic. Nie były natomiast określane wskaźniki ani mierniki 
dotyczące działań związanych z czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu 
drogowego, ponieważ w opinii Komendanta nigdy nie występowała taka potrzeba.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 25, 48-49, 208-213, 239-240) 

Dyslokacji patroli dokonywano przede wszystkim w oparciu o przyjęte zgłoszenia, 
spostrzeżenia strażników, a także poprzez decyzje przełożonych (kierowników 
referatów) w celu realizacji stałych lub doraźnych zadań. W oparciu 
o doświadczenie23 patrole były kierowane w miejsca, gdzie wcześniej dochodziło  
do popełniania różnego typu wykroczeń drogowych.  

Weryfikacja wykonywania zadań przez patrole Straży w miejscach wyznaczonych 
dokonywana była w pierwszej kolejności bezpośrednio przez dyżurnego,  
na podstawie otrzymanych od patrolu meldunków oraz monitorowania 
przemieszczania samochodu patrolu za pomocą zainstalowanego w nim nadajnika 
GPS. W SM funkcjonowało dzienne rozliczanie24 patroli z realizacji wyznaczonych 
im zadań dokonywane przed zakończeniem pracy przez bezpośredniego 
przełożonego (kierownika referatu, dyżurnego, koordynatora). 

(dowód: akta kontroli str. 240, 302) 

W objętych kontrolą latach do Straży nie wpłynęły wnioski o podjęcie działań 
związanych z usunięciem zagrożeń w miejscach ruchu pieszych i rowerzystów.  
SM oprócz działań profilaktycznych (przedstawionych w pkt. 2.10. nin. wystąpienia) 
oraz złożenia wniosków dotyczących zmian w infrastrukturze drogowej 
(przedstawionych w pkt.1.5. wystąpienia) nie podejmowała innych działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 186-188, 199-207, 240-241) 

2.4. Poza ewidencją określoną w części III załącznika do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, 
wyposażenia oraz wyników działań straży25 od listopada 2014 r. prowadzono 
w Staży ewidencję działań w systemie eMandat. W systemie odnotowywane były 
zgłoszenia, rejestrowane w „Karcie zgłoszenia”26. Do zgłoszenia, wymagającego 
podjęcia interwencji przez Straż, generowana była „Karta czynności/interwencji”27, 
w której określano kwalifikację prawną czynu. W przypadku ukarania sprawcy 
wykroczenia mandatem karnym w systemie generowana była dodatkowo „Karta 
opisu mandatu”, zawierająca: kod czynu, liczbę przyznanych punktów karnych  

                                                      
22 Podpisanym przez Komendanta Straży. 
23 Pod uwagę brano liczbę zgłoszeń bądź nałożonych mandatów głównie za parkowanie utrudniające ruch pieszych np. 

w obrębie uczelni wyższych w dni wolne od pracy, w obrębie szpitali i przychodni lekarskich itd.). 
24 Rozliczanie przeprowadzane było w postaci rozmowy ze strażnikiem i ewentualnej kontroli dokumentacji służbowej 

prowadzonej przez strażnika (notatnika służbowego). 
25 Dz. U. z 2013, poz. 639 ze zm. 
26 Zapisywane w niej były m.in. dane dotyczące: daty i numeru zgłoszenia, jego statusu (nowe, wycofane, zrealizowane, 

w trakcie realizacji), powodu zgłoszenia, daty i sposobu zamknięcia oraz jego opis.  
27 Odnotowywano w niej m.in. informacje o zgłaszającym, miejscu zdarzenia, datę i czas wystąpienia zdarzenia oraz inne 

szczegółowe dane (dane sprawcy, podstawę prawną czynu, nr rej. pojazdu, sposób zakończenia interwencji). 
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oraz informacje dotyczące osoby wystawiającej mandat. Dane te służyły  
do wygenerowania karty informacyjnej (MRD-5) dla potrzeb rejestracji osób, którym 
przyznano punkty karne za wykroczenie w ruchu drogowym. Szczegółowość 
gromadzenia danych w systemie eMandat i kody nadane popełnionym 
wykroczeniom odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego28.  

(dowód: akta kontroli str. 224-225, 238-239, 251-257) 

2.5. Według danych systemu eMandat w 2014 r. było 1 401 zgłoszeń29 dotyczących 
nieprawidłowości w ruchu drogowym, a w 2015 r. 10 384. Liczba interwencji 
przeprowadzonych w 2015 r. przez strażników w stosunku do kierujących 
naruszających przepisy parkowania w rejonie przejść dla pieszych oraz na 
chodnikach i drogach rowerowych zwiększyła się o 9,8% i wyniosła 2 367 przy  
2 155 w 2014 r. W wyniku tych interwencji zastosowano, odpowiednio 1 235  
i 1 140 środków prawnych (mandatów, pouczeń oraz spraw skierowanych do sądu), 
w tym: 241 i 279 za parkowanie w rejonie przejść dla pieszych oraz 837 i 810  
za parkowanie pojazdów na chodnikach i drogach rowerowych.  

(dowód: akta kontroli str. 258) 

Z analizy sprawozdań z działalności Straży w latach objętych kontrolą wynikało,  
że liczba zastosowanych w tych latach środków prawnych30 zmniejszyła się 
w odniesieniu do roku 2013 z 20 484 do 11 337 w 2014 r. i 8 995 w 2015 r.  
Liczba pojazdów unieruchomionych poprzez zablokowanie kół zmniejszyła się  
z 10 994 w 2013 r. do 1 567 w 2014 r. i do 2 419 w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 53-55, 92-94, 365-367) 

2.6. Pracownicy SM w okresie objętym kontrolą nie brali udziału w wizytach 
studyjnych mających na celu zapoznanie się z funkcjonującymi w innych miastach 
rozwiązaniami infrastrukturalnymi, instytucjonalnymi oraz prawnymi związanymi 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. 

 (dowód: akta kontroli str. 188) 

2.7. W latach objętych kontrolą do SM nie przesyłano do zaopiniowania projektów 
organizacji ruchu. W ramach współpracy organu zarządzającego ruchem na 
drogach z innymi jednostkami przedstawiciele Straży poleceniem Wiceprezydenta 
Miasta Katowice zobowiązani zostali do udziału w posiedzeniach Zespołu 
ds. Organizacji Ruchu Drogowego31, działającego przy Wydziale Transportu32 
Urzędu Miasta Katowice, opiniującego m.in. projekty organizacji ruchu33 oraz do 
roboczej współpracy z przedstawicielem miasta Katowice w pracach Zespołu 
ds. Realizacji Polityki Rowerowej, działającego przy Wydziale Sportu i Turystyki34 
tego Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 188, 246-250, 266-267, 274) 

2.8. Straż w ramach stałej współpracy z KMP w latach objętych kontrolą 
uczestniczyła we wspólnych patrolach, w ramach których realizowała zadania 

                                                      
28 Dz. U., poz. 488 
29 Dane zawarte w systemie obejmowały okres od 29 listopada 2014 r. do końca roku, ponieważ wcześniej w tym systemie nie 

funkcjonował moduł dotyczący zgłoszeń. 
30 Zastosowano następujące rodzaje środków prawnych: pouczenie, mandat, wnioski do sądu oraz niektóre sprawy zostały 

przekazane innym organom lub instytucjom. 
31 Zwany dalej „Zespołem”. 
32 W 2014 r. Zespół ten działał w ramach Wydziału Rozwoju Miasta Katowice. W pracach tego zespołu z ramienia Straży 

uczestniczyli: Zastępca Komendanta i Kierownik Referatu Śródmieście SM. 
33 W 2014 r. podczas 16, a w 2015 r. podczas 17 spotkań opiniowano projekty organizacji ruchu drogowego (w większości 

czasowej organizacji ruchu, związanej z prowadzaniem robót drogowych). 
34 W zespole tym Straży reprezentowana była przez Kierownika Referatu Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego SM.  
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z zakresu ruchu drogowego. W 2014 r. zrealizowano 741 wspólnych patroli 
(policjant i strażnik miejski), w tym: 567 patroli z policjantem Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz 174 z policjantem dzielnicowym. W 2015 r. zrealizowano  
łącznie 474 wspólnych patroli, w tym: 299 patroli z policjantem Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz 175 patroli z policjantem dzielnicowym. Wspólne patrole strażnika 
miejskiego z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego obejmowały między innymi 
działania w zakresie bezpieczeństwa pieszych oraz w obszarze „Niechronieni 
Uczestnicy Ruchu Drogowego”35 określonego dla Policji w Planie działań kontrolno-
prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 r. 
W siedmiu miesiącach 2015 r. działania w postaci wspólnych patroli w ramach 
wykonywania zadań w obszarze „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” 
przeprowadzono w dniach określonych w załączniku nr 1 (harmonogramie)  
do ww. Planu. Natomiast w pozostałych pięciu miesiącach 2015 r. patrole takie nie 
były przeprowadzane bądź przeprowadzono je w innych terminach36. Komendant 
nie miał uwag do współpracy z KMP w obszarze działań na rzecz utrzymania 
porządku w ruchu drogowym.  

(dowód: akta kontroli str. 56-58, 83-88, 95-97, 123-127, 261-262, 326-331) 

2.9. W ocenie Komendanta wyznaczenie w SM funkcjonariusza do spraw 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego byłoby niecelowe 
i nieuzasadnione zakresem obowiązków wyznaczonych dla straży gminnych 
(miejskich). Komendant podał, że w okresie objętym kontrolą do Straży nie wpłynął 
żaden wniosek w sprawie powołania w jej strukturze takiego pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 241) 

2.10. W okresie objętym kontrolą Straż włączyła się do lokalnych przedsięwzięć, 
w ramach których realizowano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów w ruchu drogowym: w spotkaniu pn. „Niewidzący kierujący”37, 
w konkursach „Rodzina na medal”38 i „Bezpieczna droga do szkoły”39 oraz w akcji 
„Filmowy świat przedszkolaka – Bezpieczny przedszkolak”40. Strażnicy podczas  
ww. imprez rozdawali elementy odblaskowe, mające wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty w ruchu drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 72-77, 111-119) 

W 2014 r. w Pionie administracyjno-ekonomicznym, a w 2015 r. w Pionie interwencji 
i obsługi mieszkańców Straży funkcjonował Zespół Prewencji Szkolnej41, do zadań 
którego należało m.in. prowadzenie prelekcji i pogadanek w szkołach i placówkach 
oświatowych (§ 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu z 2013 r. i § 6 ust. 6 pkt 1 Regulaminu 
z 2015 r.). W ZPS zatrudnione były trzy osoby z wykształceniem wyższym 

                                                      
35 Wsparcie to polegało na wystawieniu wspólnego patrolu, który realizował zadania z zakresu porządku w ruchu drogowym 

w ścisłym centrum miasta Katowice w rejonie ul. 3 Maja, Mickiewicza, Piotra Skargi i Warszawskiej. 
36 W lutym nie były przeprowadzone z powodu zbyt późnego złożenia przez policje pisma do SM w sprawie oddelegowania 

strażników do wspólnych patroli (pismo złożone zostało 20 lutego przy jednoczesnym założeniu, że tego samego dnia miały 
być podjęte działania zgodnie z harmonogramem Planu). W marcu i kwietniu zgodnie z przesłanym pismem, policja  
nie zaplanowała wspólnych patroli w dniach wyznaczonych przez harmonogram (7 marca i 20 kwietnia). Na maj policja  
nie złożyła zapotrzebowania na wspólne patrole ze względu na konieczność zabezpieczenia wyborów na prezydenta RP  
(9 i 23 maja). Na październik również nie zostało złożone ww. zapotrzebowanie jednak zostały przeprowadzone wspólne 
patrole w ramach zadania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” w terminie nieodpowiadającym harmonogramowi  
(18 zamiast 22).  

37 Zorganizowane przez Fundację „Szansa dla Niewidomych” z Katowic. Strażnicy uczyli najmłodszych bezpiecznego 
poruszania się po ulicach z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego zbudowanego z klocków Lego. 

38 Konkurs zorganizowany na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Strażnicy przygotowali dla uczestników zadania 
dotyczące zasad bezpieczeństwa uczestnictwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.  

39 Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach. Strażnicy objaśniali przepisy ruchu 
drogowego. 

40 Zorganizowana przez Kino Imax. W ramach udziału strażniczka wyjaśniała dzieciom jak prawidłowo należy poruszać się po 
ulicach. 

41 Zwanej dalej „ZPS”. 
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pedagogicznym42. ZPS prowadził działania profilaktyczne, których istotą było m.in. 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Oferta zajęć 
edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez strażników w katowickich 
placówkach oświatowych zamieszczona była na stronie internetowej Straży 
w zakładce Bezpieczeństwo i profilaktyka43 oraz w ulotce informacyjnej 
kolportowanej wśród placówek oświatowych. Zarówno tematyka spotkań z uczniami, 
jak i same programy profilaktyczne tworzone były przez ZPS44. Na lata 2014-2015 
zaplanowano po 160 akcji45 w powyższym zakresie. Miernikiem efektywności  
tej działalności była liczba przeprowadzonych akcji, odpowiednio: 171 i 238.  
ZSP w latach objętych kontrolą przeprowadził prelekcje/spotkania edukacyjno-
profilaktyczne oraz organizował bądź współorganizował przedsięwzięcia 
(m.in. konkursy, gry terenowe) profilaktyczne dla odpowiednio 373 i 384 grup dzieci 
i młodzieży uczącej się, w tym dotyczące bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
dla 152 i 183 ww. grup. Tematyka bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów była 
poruszana w ramach realizacji programu profilaktycznego „Po drodze nam 
z LEGO”46, zajęć edukacyjno- profilaktycznych: „Bezpieczna droga do szkoły”47, 
„Jestem bezpieczny w domu i poza nim”48, „Bezpieczny przedszkolak/Bezpieczny 
uczeń”49, „Bezpieczny czas wolny”50 oraz w ramach realizacji akcji „Bezpieczne 
wakacje - Bezpieczna woda". Adresatami powyższych działań byli uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjaliści oraz przedszkolaki,. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 15, 20, 26-27, 59-80, 102-120, 133, 141-143, 199-213) 

W latach objętych kontrolą Straż nie prowadziła dla seniorów ukierunkowanych 
działań profilaktycznych z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
Jak wyjaśnił Komendant wynikało to z braku symptomów i potrzeb prowadzenia 
takich działań wśród osób w tej grupie wiekowej. 

(dowód: akta kontroli str. 364) 

2.11. W latach objętych kontrolą na działalność profilaktyczną Straż dysponowała 
środkami finansowymi przyznanymi przez Prezydenta Katowic w ramach realizacji 
programów zapobiegania przestępczości. W 2014 r. środki przyznane na ten cel 
wyniosły 29 800 zł (w tym na profilaktykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym 9 500 zł), a w 2015 r. - 15 000 zł (w tym na profilaktykę związaną 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym 10 000 zł). Środki wykorzystano na zakup 
m.in. odblasków, książek, wydrukowanie tematycznych kolorowanek, zakup nagród 
dla uczestników konkursów i pomocy do przeprowadzenia prelekcji. W opinii 
Komendanta, środki te były wystarczające, w związku z czym nie wystąpiła 
konieczność zrezygnowania z udziału lub przeprowadzenia jakiegokolwiek 
programu edukacyjnego lub prewencyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 134-135, 145-146, 158-161, 173-176, 262) 

                                                      
42 Osoby te w 2015 r. brały również udział w konferencji pn. „Złap wiatr w żagle. Akademia umiejętności pedagoga 

i psychologa szkolnego”. 
43 http://www.strazmiejska.katowice.pl/dla_mieszkancow/bezpieczenstwo_i_profilaktyka.html 
44 Na etapie tworzenia konsultowane były i nadzorowane przez doradcę metodycznego ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz Redę Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice. 
45 Akcja jako działanie ujęte w Planach realizacji celów Straży na lata 2014-2015 dla celu Profilaktyka społeczna (Zwiększenie 

bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz dzieci i młodzieży uczącej się poprzez edukację). Cel ten zamierzano osiągnąć 
poprzez: spotkania z rodzicami i opiekunami, spotkania i prelekcje tematyczne dla dziećmi i młodzieży uczącej się, stały 
kontakt z pracownikami placówek oświatowych, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń. 

46 W ramach tego programu przeprowadzano z uczniami ćwiczenia z wykorzystaniem klocków Lego z zakresu korzystania 
przejść dla pieszych, zasad poruszania się na rowerach, zasad korzystania z chodników i ścieżek rowerowych oraz 
poznanie podstawowych znaków drogowych  

47 Podczas zajęć strażnicy zwracali uwagę na zasady bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz podkreślali ważną 
rolę elementów odblaskowych w ubiorze pieszego.  

48 Przedstawione zostały podstawowe zasady poruszania się pieszych uczestników ruchu drogowego. 
49 Przedstawione zostały podstawowe zasady poruszania się pieszych przy drogach. 
50 W trakcie tych zajęć oraz podczas realizacji akcji „Bezpieczne wakacje …” strażnicy zwracali szczególną uwagę na 

obowiązek noszenia przez pieszego (szczególnie w obszarze niezabudowanym) elementów odblaskowych. 
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2.12. W okresie objętym kontrolą nie organizowano patroli rowerowych, gdyż Straż 
nie posiadała rowerów.  

 (dowód: akta kontroli str. 189, 335) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli korzystne dla efektywności wykorzystania czasu 
pracy strażników było wprowadzenie systemu eMandat, który uszczegółowił 
gromadzone dane i przyspieszył rejestrowanie wszelkich przyjmowanych zgłoszeń 
oraz podejmowanych przez strażników interwencji, z uwzględnieniem sposobu ich 
zakończenia. Szeroki zakres prowadzonych przez Straż działań profilaktycznych 
wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym pieszych 
i rowerzystów. W ramach stałej współpracy z KMP prawidłowo realizowano zadania 
w zakresie uczestnictwa we wspólnych patrolach, obejmujących działania na rzecz 
ruchu drogowego.  

3. Współpraca Straży z podmiotami zewnętrznymi 
w zakresie inicjatyw na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  

3.1. W latach objętych kontrolą nie nawiązywano współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
pieszych i rowerzystów. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

3.2. Komendant posiadał wiedzę o działaniach Urzędu Miasta Katowice na rzecz 
pieszych i rowerzystów. W sierpniu 2012 r. w ww. Urzędzie powołano Zespół 
Konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej, którego pracami kierował Wiceprezydent 
Miasta Katowice. Jego członkami byli przedstawiciele środowisk rowerowych, 
organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele UM. Do zadań zespołu należało 
stworzenie założeń do dokumentu pn. „Polityka Rowerowa Miasta Katowice”, 
opracowanie dokumentów dotyczących sugerowanego przebiegu infrastruktury 
rowerowej oraz standardów jej budowy, a także inicjowanie działań na rzecz rozwoju 
infrastruktury rowerowej w Katowicach. W wyniku prac zespołu, Rada Miasta 
Katowice Uchwałą nr XLVI/1069/14 z dnia 26 lutego 2014 r przyjęła Politykę 
Rowerową Miasta Katowice, a 1 czerwca 2014 r. powołany został Przedstawiciel 
Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej51, który kieruje pracami ww. 
Zespołu. Przedstawiciele Straży uczestniczyli w pracach ww. Zespołu, gdzie 
przedstawiali bieżące opinie dotyczące drożności infrastruktury rowerowej na terenie 
miasta Katowice.  

(dowód: akta kontroli str. 238, 241, 272, 275-276) 

Komendant nie posiadał informacji o organizacjach pozarządowych z terenu 
Katowic zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a zwłaszcza pieszymi i rowerzystami.  

(dowód: akta kontroli str. 241) 

3.3 Straż w badanych latach nie występowała do podmiotów zewnętrznych w celu 
podejmowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

3.4 W latach objętych kontrolą do Komendanta nie wpływały prośby ani wnioski 
o współpracę dotyczące działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

                                                      
51 Pełnomocnik wyznaczony został w Wydziale Sportu i Turystyki UM, a z dniem 11 stycznia 2016 r. został przeniesiony do 

Wydziału Transportu UM. 
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3.5 W latach objętych kontrolą przedstawiciele Straży nie wchodzili w skład 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W okresie tym 
przedstawiciel Straży wziął udział w 43 i 47 posiedzeniach Zespołu52, na których 
rozpatrzono sprawy dotyczących m.in.: oznakowania drogowego pionowego 
i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania sygnalizacji 
świetlnych, geometrii drogi w celu wypracowania rozwiązań zapewniających 
bezpieczeństwo uczestników ruchu. Na posiedzeniach ww. Zespołu rozpatrywane 
były także sprawy związane z bezpieczeństwem pieszych53 i rowerzystów54. 
Rezultatem przeprowadzonych posiedzeń było przyjęcie w 2014 r. do realizacji 
20 (na 30 złożonych) wniosków w zakresie bezpieczeństwa ww. uczestników ruchu, 
a w 2015 r. 16 (na 41 złożonych). Ponadto w 2014 r. pozytywnie zaopiniowano  
dwa wnioski, (z czego jeden przekazano do realizacji MZUiM), a w 2015 r. sześć 
(z czego dwa przekazano do realizacji innym podmiotom). W wyniku zrealizowania 
powyższych wniosków: powstało 10 przejść dla pieszych, wprowadzono lub 
odtworzono oznakowania dla 13 przejść dla pieszych/ścieżek rowerowych, 
w czterech miejscach wprowadzono barierki bądź słupki poprawiające 
bezpieczeństwo pieszych (w tym również niepełnosprawnych) oraz zapobiegające 
niewłaściwemu parkowaniu, w czterech miejscach wprowadzono ograniczenia 
prędkości bądź w inny sposób zabezpieczono ruch pieszych, w sześciu miejscach 
(skrzyżowaniach lub przejściach przez jezdnię) skorygowano bądź wprowadzono 
odpowiednią do ruchu pieszych sygnalizację świetlną oraz wyznaczono dwa ciągi 
rowerowe. 

(dowód: akta kontroli str. 246-250, 262, 267-271) 

3.6 W okresie objętym kontrolą przedstawiciele Straży brali udział w cyklicznych 
spotkaniach Prezydenta Katowic z mieszkańcami oraz w zebraniach 
organizowanych przez Rady Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice i katowickie 
spółdzielnie mieszkaniowe. W wyniku udziału w tych spotkaniach SM uzyskiwała 
informacje o problemach środowiskowych. Zgłaszane wnioski dotyczyły przede 
wszystkim zagadnień związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 
miasta, a także (w pojedynczych przypadkach) związanych z porządkiem w ruchu 
drogowym (m.in. parkowanie pojazdów: na chodnikach i przejściach dla pieszych, 
w miejscach zabronionych, w tym na ścieżkach rowerowych, w parkach i na 
zieleńcach oraz przez osoby nieuprawnione na miejscach dla inwalidów). 

(dowód: akta kontroli str. 262) 

 

NIK ocenia pozytywnie udział przedstawicieli Straży w posiedzeniach Zespołów  
ds. Organizacji Ruchu Drogowego i Polityki Rowerowej Urzędu Miasta Katowice, 
dający możliwość rozszerzenia działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym pieszych i rowerzystów. 
 

                                                      
52 W zależności od rodzajów rozpatrywanych spraw udział w posiedzeniach brali również m.in. Przedstawiciel Miasta Katowice 

ds. Realizacji Polityki Rowerowej, przedstawiciele innych jednostek Miasta Katowice, organizatorów, operatorów lub 
przewoźników publicznego transportu zbiorowego, inwestorzy, wykonawcy robót, mieszkańcy lub inne osoby składające 
wnioski w zakresie ruchu drogowego. 

53 Tematy związane z bezpieczeństwem pieszych poruszane były na 20 posiedzeniach w 2014 r. oraz na 18 w 2015 r. 
Omawiane sprawy dotyczyły m.in.: wyznaczania lub modernizacji przejść oraz ich likwidacji, bezpieczeństwa w rejonie robót 
drogowych, dostosowania bądź złożenia barierek lub słupków wygrodzeniowych, uzupełnienia oznakowania przejść, 
dostosowania lub założenia na skrzyżowaniach oraz ulicach sygnalizacji świetlnej, opracowywania projektów organizacji 
ruchu z uwzględnieniem interesu pieszych.  

54 Tematy związane z bezpieczeństwem rowerzystów poruszane były na 3 posiedzeniach w 2014 r. oraz na 11 w 2015 r. 
Omawiane sprawy dotyczyły m.in. wyznaczania i oznakowania ciągów rowerowych (również zjazdów i przejazdów przez 
drogi) na istniejących drogach oraz w ramach tworzonych projektów organizacji ruchu drogowego i przeprowadzanych 
remontów dróg.  
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IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli55 
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. 

 

Katowice, dnia  13  maja 2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Adam Koziołek 
Doradca techniczny 

 

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

 

 
  

  

 

 
 

                                                      
55 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


