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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 Wiesław Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98155 
z dnia 22 stycznia 2016 r., nr LKA/16/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. i nr LKA/94/2016 z dnia 
8 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2c) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Częstochowie (42-200), ul. Ks. J. Popiełuszki 51. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Podinspektor Sławomir Litwin, Komendant Miejski Policji w Częstochowie2. 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Dokonując oceny3 działań Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie4 na rzecz 
niechronionych uczestników ruchu drogowego Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że 
w latach 2013-20155 liczba wypadków zmniejszyła się o 18 %6, w tym liczba wypadków 
z udziałem pieszych o 23 %7. Natomiast liczba wypadków z udziałem rowerzystów 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie8. Liczba zabitych wśród pieszych9 i rowerzystów10 
nie uległa zmianie. Z kolei liczba kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów wzrosła 
odpowiednio o 4 %11 i 39 %12. 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 
trzykrotnie więcej środków prawnych13 niż do pieszych14. W okresie tym kierujący pojazdami 
spowodowali 69 razy więcej zdarzeń15 i prawie 12 razy więcej wypadków drogowych16 niż 
piesi. Zwiększenie o 37 %17 liczby zastosowanych w tym okresie środków prawnych 

                                                      
1 Zwana dalej „KMP” lub „Komendą”. 
2 Zwany dalej „Komendantem Miejskim”. 
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 Zwana dalej „Komendą” lub „KMP”. 
5 Zwanych dalej ”latami lub okresem objętym kontrolą”. 
6 W 2013 r. liczba wypadków wyniosła 658, w 2015 r. liczba wypadków wyniosła 542. 
7 W 2013 r. liczba wypadków z udziałem pieszych wyniosła 166, w 2015 r. liczba tych wypadków wyniosła 128. 
8 W 2013 r. liczba wypadków z udziałem rowerzystów wyniosła 90, w 2015 r. liczba tych wypadków wyniosła 93. 
9 Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych w latach 2013-2015 wynosiła odpowiednio 15, 16, 15 osób. 
10 Liczba ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów w latach 2013-2015 wynosiła odpowiednio 4, 6 i 4 osób. 
11 Liczba kolizji z udziałem pieszych w 2013 r. wyniosła 65, w 2015 r.- 68. 
12 Liczba kolizji z udziałem rowerzystów w 2013 r. wyniosła 69 i 114 w 2015 r. 
13 Pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie. 
14 Zastosowane środki prawne: 43 453 w stosunku do kierujących pojazdami i 10 924 do pieszych. 
15 Kierujący spowodowali 21 158 zdarzeń drogowych, a piesi 305 zdarzenia. 
16 Wypadki drogowe spowodowane przez kierujących pojazdami – 2 582 i pieszych – 209. 
17 W 2012 r. w stosunku do kierujących pojazdami zastosowano 15 676 środki prawne, a w 2015 r. – 21 550. 
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w stosunku do kierujących pojazdami, nie przełożyło się na spadek zdarzeń drogowych, 
których liczba miała tendencję wzrostową18. W przypadku pieszych o 65%19 wzrosła liczba 
zastosowanych środków prawnych, a o 21%20 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 72, w tym 37 wypadków drogowych. 

NIK zauważa, że Komendant Miejski realizował działania umożliwiające tworzenie 
warunków do funkcjonowania pionu ruchu drogowego, adekwatne do zagrożeń 
bezpieczeństwa tego ruchu, poprzez utrzymywanie wymaganego stanu osobowego 
w Wydziale Ruchu Drogowego21 oraz identyfikację i monitoring miejsc najbardziej 
niebezpiecznych dla pieszych, mimo braku wystandaryzowanych metodycznie kryteriów ich 
wyboru. Powyższe pozwalało na określenie dyslokacji służby oraz zadaniowanie 
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 Policji22 z dnia 
25 czerwca 2007 r. w sprawie pełnienia służby na drogach23 przeszkolenia w zakresie 
kontroli ruchu drogowego nie posiadała ponad połowa funkcjonariuszy WRD, co może 
wskazywać na niewłaściwe przygotowanie do realizacji zadań w zakresie umiejętności 
specjalistycznych, co mogło mieć wpływ 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 2014-201524, wskazujące na spadek zdarzeń drogowych z udziałem 
tych uczestników ruchu drogowego. W przypadku rowerzystów nastąpił wzrost zdarzeń 
drogowych z ich udziałem, co może wskazywać na potrzebę zintensyfikowania działań dla 
ich ograniczenia. W 2015 r. osiągnięto cele określone przez Komendanta Głównego Policji 
w Krajowym programie poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-
2016, tj. zmniejszyła się liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych na terenie 
Częstochowy oraz uzyskano wyższy od oczekiwanej wartości miernik zastosowanych przez 
policjantów środków prawnych wobec kierowców naruszających prawa pieszych w ruchu 
drogowym do ogólnej liczby zastosowanych środków prawnych. 

NIK ocenia pozytywnie organizowanie, nadzorowanie i realizację działań prewencyjnych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 
udział funkcjonariuszy KMP w działaniach profilaktyczno – edukacyjnych. Komenda 
współpracowała ze strażami miejską i gminnymi przy realizacji działań kontrolno-
represyjnych, których zadaniem była reakcja na wykroczenia popełniane przez pieszych, 
rowerzystów oraz w relacji pieszy – kierujący. Na pozytywną ocenę zasługuje współpraca 
z szeregiem podmiotów i instytucji, w tym z zarządcami dróg, Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w ramach realizacji celów szczegółowych Krajowego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieaktualizowaniu w Systemie Ewidencji 
Wypadków i Kolizji25 informacji dotyczących zdarzeń drogowych w przypadku uzyskania 
nowych danych dotyczących stopnia obrażeń ofiar wypadków oraz niezarejestrowaniu 

                                                      
18 Zdarzenia drogowe spowodowane przez kierujących pojazdami: 4 840 w 2012  r., 5 806 w 2013 r., 5 377 

w 2014 r. i 5135 w 2015 r. 
19 W 2012 r. w stosunku do pieszych zastosowano 2 859 środki prawne, a w 2015 r. – 4 721. 
20 W 2012 r. piesi spowodowali 80 zdarzeń drogowych, a w 2015 r. - 63. 
21 Zwany dalej „WRD”. 
22 Zwanego dalej „KGP”. 
23 Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm., zwane dalej: „zarządzeniem nr 609 KGP”. 
24 Zwany dalej „okresem objętym kontrolą”. 
25 Zwany dalej „SEWiK”. 
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w kartach zdarzeń drogowych stanu zdrowia pieszych lub rowerzystów będących osobami 
poszkodowanymi w wypadkach drogowych, a w konsekwencji niewprowadzaniu tych 
informacji do tego systemu informatycznego. Miało to wpływ na wiarygodność sprawozdań 
i analiz sporządzanych w oparciu o niezgodne ze stanem faktycznym dane zawarte w tym 
systemie. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

1. Przygotowanie KMP do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego26 oraz zdarzenia drogowe zarejestrowane w SEWiK na obszarze 
właściwości Komendy27 

1.1 W okresie objętym kontrolą Wydział Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie28 posiadał 
83 etaty29, w tym pięć etatów dla stanowisk kierowniczych. Zatrudnienie na 1 stycznia 
2014 r. i 2015 r. wynosiło 81 pracowników, stanowiąc 98 % wykorzystania etatów30. Do 
służby na drodze w tych latach skierowano odpowiednio 76 i 77 funkcjonariuszy, z których 
38 (46 %) i 39 (47 %) posiadało przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, 
o których mowa w § 4 zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 
2007 r. w sprawie pełnienia służby na drogach31, tj. uprawniające m.in. do wykonywania 
czynności na miejscu zdarzeń drogowych. 

Na 1 stycznia 2016 r. w pełni wykorzystano posiadane 83 etaty, a do służby na drodze 
skierowanych było 78 funkcjonariuszy, z których 34 (41 %) posiadało ww. przeszkolenie 
specjalistyczne. 

W tym okresie w ramach potrzeb szkoleniowych WRD Komendant Miejski kierował 
policjantów na kursy specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego i wykonywania czynności na 
miejscu zdarzenia na podstawie imiennych zapotrzebowań przekazywanych Naczelnikowi 
Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach32. W latach 2014-
2015 Komendant Miejski złożył zapotrzebowanie na odbycie kursów w tym zakresie ogółem 
dla 48 funkcjonariuszy, z których zostały przeszkolone 24 osoby 33. 

(dowód: akta kontroli str. 7-114, 1275-1276) 

W wyniku prowadzonego w okresie objętym kontrolą nadzoru nad działaniami 
WRD, Komendant Miejski podczas posiedzeń Zespołu Koordynacji Służby Komendy, 
w trakcie których poruszano temat bezpieczeństwa pieszych wydał Naczelnikowi 
WRD i Komendantom Komisariatów 79 poleceń dotyczących realizacji zadań związanych 
z bezpieczeństwem pieszych. Polecenia te dotyczyły m.in. poprawienia aktywności 
funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy pionu prewencji, przy realizacji zadania reakcji na 
wykroczenia popełniane przez pieszych poruszających się w godzinach wieczorowo – 
nocnych poza terenem zabudowanym bez elementów odblaskowych, reakcji na 
wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego lub wykroczeń 
wobec nich zwłaszcza w obrębie skrzyżowań dróg, kierowania do codziennej służby patroli 
pieszych na poszczególne odcinki ulic w celu reakcji na wykroczenia popełniane przez 
pieszych oraz kierowanie takich patroli na drogę DK-1 w miejsca, gdzie jak wynikało 

                                                      
26 Zwane dalej „brd”. 
27 Obszar miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 
28 Zwane dalej „WRD”. 
29 Stan etatowy KMP na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 830 osób a na dzień 31 grudnia 2015 r 828 osób. Stan 

etatowy WRD w 2014 r. stanowił 10 % oraz uległ obniżeniu w 2015 do poziomu 9,7 % etatów KMP. 
30 W 2014 r. 17 funkcjonariuszy zostało zwolnionych, w tym przeszło na emeryturę oraz zostało przeniesionych 

do innych komórek Policji natomiast do WRD przeniesiono z innych komórek 17 funkcjonariuszy, a w 2015 r. 
zwolniono lub przeniesiono do innych komórek 18 funkcjonariuszy a do WRD przyjęto lub skierowano z innych 
komórek 18 funkcjonariuszy. 

31 Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm., zwane dalej: „zarządzeniem nr 609 KGP”. 
32 Zwana dalej „KWP”. 
33 Szkolenie w zakresie ruchu drogowego część ogólna Ruch drogowy ogólne odbyło 11 funkcjonariuszy,  

w zakresie ruchu drogowego część szczególna Ruch drogowy specjalistyczne 9 funkcjonariuszy 
i 4 funkcjonariuszy - kursy dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z analizy dochodziło do zdarzeń z udziałem pieszych.  

Na posiedzeniach ww. Zespołu poruszano również m.in. problem zwiększenia liczby 
policjantów kierowanych na drogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
co zostało opisane w dalszej części wystąpienia w pkt 3.2. 

(dowód: akta kontroli str. 31-31b) 

1.2 Według informacji ujętych w SEWiK w 2015 r. miały miejsce 542 wypadki drogowe na 
drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub ruchu na terenie miasta i powiatu 
częstochowskiego. W porównaniu z 2013 r., w którym miało miejsce 658 wypadków, ich 
liczba zmniejszyła się o 116 wypadków, tj. o 18 %, natomiast w porównaniu do 2014 r., 
w którym miały miejsce 694 wypadki liczba ta zmniejszyła się o 152 wypadki, tj. o 22 %. 
W skutek wypadków w latach 2013-2015 śmierć poniosły ogółem 92 osoby (odpowiednio: 
34, 30 i 28 osób), a rannych zostało łącznie 2 437 osób (odpowiednio 842, 895 i 700 
osób34). 

W 2015 r. w SEWiK odnotowano 128 wypadków z udziałem pieszych35. W porównaniu do 
2013 r., w którym miało miejsce 166 wypadków ich liczba zmniejszyła się o 38 wypadków,  
tj. o 23 %, natomiast w porównaniu do 2014 r., w którym miało miejsce 167 wypadków 
odnotowano spadek o 39 wypadków, tj. o 23 %. W skutek wypadków w latach 2013-2015 
śmierć poniosło 46 osób36 (odpowiednio 15, 16 i 15 osób37), a ranne zostały osoby 
(odpowiednio 151, 154 i 129 osób38).  

Zgodnie z danymi SEWiK, latach 2013 - 2015 r. liczba wypadków z udziałem rowerzystów 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie,, tj. odpowiednio: 90, 91, 9339.  W skutek wypadków 
w latach 2013-2015 śmierć poniosło 16 rowerzystów40 (odpowiednio 4, 6 i 4 rowerzystów41) 
a rannych zostało łącznie 83 rowerzystów (odpowiednio 26, 25 i 32 rowerzystów42). 

(dowód: akta kontroli str. 115-133, 1051-1060) 

Dokonując oceny w powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że Komendant 
Miejski 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 41 % 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Ciężko ranne zostały 182 osoby w 2013 r., 171 osób w 2014 r. i 189 osób w 2015 r. 
35 Z winy pieszych w roku 2013 odnotowano 41 wypadków, w 2014 r. 50 wypadków i w 2015 r. 55 wypadków. 
36 Z winy pieszych w wypadkach śmierć poniosły 24 osoby. 
37 W 2013 r. śmierć poniosło 7 osób, w 2014 r. 9 osób i w 2015 r. 8 osób. 
38 W 2013 r. odnotowano 53 osoby ciężko ranne (35 %), w 2014 r. 42 osoby (27 %) i w 2015 r. 57 osób (44 %). 
39 W 2013 r. odnotowano 34 wypadki, w 2014 r. 32 wypadki i w 2015 r. 31 wypadków z winy rowerzystów. 
40 Z winy rowerzystów w wypadkach śmierć poniosły 4 osoby. 
41 W 2013 r. śmierć poniosły 2 osoby, w 2014 r. 1 osoba i w 2015 r. 1 osoba. 
42 W 2013 r. odnotowano 8 osób ciężko rannych (31 %), w 2014 r. 9 osób (36 %) i w 2015 r. 13 osób (41 %). 

Ocena cząstkowa 
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2. Działania Policji w zakresie identyfikacji i obserwacji 
niebezpiecznych miejsc dla pieszych i rowerzystów 

Identyfikacja miejsc niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów 

2.1 Miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych, wykazywano w analizach 
półrocznych43 i rocznych44 stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego45 oraz analizach 
specjalnych, sporządzanych w KMP zgodnie z wymogiem § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zarządzenia 
Nr 635 KGP z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję 
statystyki zdarzeń drogowych46. Kryteria, jakimi się kierowano przy wyborze tych miejsc 
przedstawiono w dalszej części niniejszego pkt wystąpienia pokontrolnego. 

W ww. analizach nie określano miejsc szczególnie niebezpiecznych dla rowerzystów. 

W oparciu o wytyczne wynikające z krajowego i wojewódzkiego programu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w KMP opracowano „Miejski Program poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 WRD KMP”47. Zgodnie z tym 
programem od lipca 2015 r. w cyklu miesięcznym sporządzano analizy stanu bezpieczeństwa 
pieszych uczestników ruchu drogowego na terenie podległym KMP, obejmujące m.in. miejsca 
powstawania zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w tym wypadki na przejściach 
drogowych oraz czas powstawania zdarzeń (godzina, dzień tygodnia).  

Bezpieczeństwo pieszych było w okresie objętym kontrolą przedmiotem posiedzeń Zespołu 
koordynacji służby Komendy i na tej podstawie, jak wyjaśnił Komendant Miejski, wydawał 
polecenia Naczelnikowi WRD dotyczące m.in. objęcia służbą patrolową rejonów szkół oraz 
najbardziej zagrożonych zdarzeniami odcinków dróg jak np. odcinek ul. Bardowskiego do 
ul. Okrzei, trasę DK-1, tj. miejsca gdzie dochodziło do największej liczby zdarzeń z udziałem 
pieszych. 

(dowód: akta kontroli str. 31, 134-283, 308-341, 408-409, 937-938, 1096-1106, 1277-1279) 

Policjanci pełniący służbę na drodze zgłaszali przełożonym pisemne propozycje w zakresie 
przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu, 
w tym dotyczących infrastruktury drogowej48, realizując obowiązek określony w § 15 ust. 1 
pkt 7 zarządzenia nr 609 KGP. Wykonując polecenie służbowe49 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, WRD przeprowadził lustrację miejsc zdarzeń drogowych, w których 
śmierć ponieśli piesi, analizując50 wpływ rozwiązań infrastruktury drogowej na przyczyny 
tych wypadków. Wykorzystując informacje policjantów oraz wyniki ww. analiz Naczelnik 
WRD skierował do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie51 14 wystąpień52 
z wnioskami w zakresie zmian w infrastrukturze i oznakowaniu 22 lokalizacji/miejsc, 
mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych53. Wnioski w szczególności dotyczyły 
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, uzupełnienia oznakowania, montażu barierek 
ograniczających możliwość wtargnięcia na jezdnię, montażu progów ograniczających 
prędkość pojazdów, usunięcia drzew ograniczających widoczność pieszym i kierowcom 
MZDiT zrealizował pięć wniosków, dwa wnioski po przeprowadzeniu analizy odrzucił, jako 
bezzasadne, sześć wniosków było w trakcie realizacji, a pozostałe dziewięć w trakcie 
rozpatrzenia. WRD skierował również wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg 

                                                      
43 Analizy z 28 lipca 2014 r. i 18 lipca 2015 r. 
44 Analizy z 15 stycznia 2014 r. i 16 marca 2015 r. 
45 Zwany dalej „brd”. 
46 Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 75, zwane dalej „zarządzeniem nr 635”. 
47 Zatwierdzony 29 maja 2015 r. 
48 M.in. usytuowania, uzupełnienia i zmiany położenia znaków drogowych oraz zmiany organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu, usunięcia drzew ograniczających widoczność i usunięcia wyrw w nawierzchni. 
49 Pismo z 4 grudnia 2013 r., Rd-I-5371/3/5607/13 KWP. 
50 Jedna tego rodzaju analiza w 2014 r. i 2015 r. W styczniu 2016 r. wykonano dwie analizy. 
51 Zwanego dalej „MZDiT”. 
52 W tym 4 pisma po przeprowadzeniu lustracji miejsca zdarzenia po zaistniałych wypadkach.  
53 W jednym przypadku dotyczyło to al. Jana Pawła II, wskazanej w analizie rocznej za 2015 r., jako miejsce 

trzech wypadków drogowych z udziałem pieszych.   

Opis stanu 
faktycznego 
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w Częstochowie54 z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości oznakowania stwarzającego 
zagrożenie w rejonie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1046S w Blachowni. 
Wniosek został zrealizowany. 

2.2 Do wykonywania analiz stanu brd Komenda nie korzystała z opracowań naukowych 
bądź eksperckich.  

(dowód: akta kontroli str. 342-409, 1061, 1304-1350) 

2.3 Informacje kwartalne oraz półroczne i roczne analizy o stanie brd, wymagane 
postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia Nr 635, sporządzono na podstawie danych 
z sytemu SEWiK. W opracowaniach tych zawarto m.in. dane dotyczące udziału pieszych 
w zdarzeniach drogowych, w tym przyczyny tych zdarzeń i miejsca szczególnie dla nich 
zagrożone. Informacje o zdarzeniach drogowych z udziałem rowerzystów były analizowane 
pod względem występujących tendencji w zakresie wzrostu lub spadku zdarzeń, w tym ich 
liczby, sprawców i osób poszkodowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 115-133, 148- 250, 261-287, 298, 309-314, 318-341, 406-409, 1096-
1098) 

W okresie objętym kontrolą sporządzane były miesięcznie analizy specjalne, o których mowa 
w § 5 ust 1 pkt 3 zarządzenia Nr 635, poświęcone wybranym problemom występującym 
w ruchu drogowym. Uwzględniono w nich nietrzeźwych użytkowników dróg i miejsca 
szczególnie zagrożone na DK-1 oraz za trzeci i czwarty kwartał 2015 r. zdarzenia drogowe 
zaistniałe na 10 wyznaczonych (zagrożonych zdarzeniami) przejściach dla pieszych 
w Częstochowie55. 

(dowód: akta kontroli str. 286-287, 298, 309-313) 

Informacje o wypadkach i kolizjach na drogach były przekazywane do MZDiT i, jak wyjaśnił 
Dyrektor tej jednostki, służyły one do sporządzenia listy skrzyżowań rekomendowanych 
do przebudowy, zmiany organizacji ruchu lub wprowadzania instalacji świetlnej. Wnioski 
z analiz stanowiły podstawę do przygotowywania projektów zmian organizacji ruchu 
w miejscach niebezpiecznych oraz przebudowy skrzyżowania w rejonie ulicy Mirowskiej i ulicy 
Nadrzecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 390-391) 

Wnioski wynikające z ww. analiz były wykorzystane do dyslokacji patroli w rejony i miejsca 
największego natężenia oraz zagrożenia ruchu drogowego wypadkami oraz kolizjami na 
ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i na ulicach miasta. Dyslokacja służby 
odbywała się m.in. na podstawie miesięcznych planów, w których ujmowano działania 
związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego pod 
kryptonimem „NURD” i „Kontrola Drogowa - Pieszy (KD-Pieszy)”, obejmujące ujawnianie 
i reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych i kierowców wobec pieszych. 

(dowód: akta kontroli str. 249-250, 253-255, 406, 409, 1119-1121) 

                                                      
54 Zwany dalej „PZD”. 
55 Sporządzana i przesyłana do WRD KWP od III kwartału 2015 r. na podstawie pisma KWP z dnia 24 kwietnia 

2015 r. (Rd-5320-53/2006/15). 
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2.4  Do identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla pieszych, przedstawionych 
w przedmiotowych analizach brd, stosowano kryterium ilościowe56, tj. skumulowania 
w jednym miejscu (ulicy/drodze) liczby zdarzeń z udziałem pieszych, na których doszło 
w ciągu roku do więcej niż trzech zdarzeń drogowych. Z analiz rocznych za, lata 2014-2015 
wynikało, że najbardziej zagrożonymi ulicami57 i drogami na terenie miasta i powiatu były DK-
46, gdzie wystąpiło 11 wypadków i 14 kolizji z udziałem pieszych, DK-1 (odpowiednio: 13 i 10), 
DK-43 (8 i 11) i DK-91 (13 i 6) i droga wojewódzka-483 (7 i 6) W powyższych latach na terenie 
miasta Częstochowy najbardziej zagrożonymi ulicami były aleje: Wolności gdzie wystąpiło 
14 wypadków i 14 kolizji, Wojska Polskiego (odpowiednio: 14 i 8), Jana Pawła II (13 i 7), Armii 
Krajowej (14 i 4) i Najświętszej Marii Panny (7 i 7) oraz ulice: Nowowiejskiego (4 i 13), 
Warszawska (13 i 4) i Pułaskiego (7 i 5). 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 
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 konkretna 
lokalizacja dla pieszych nie została wskazana. 

KMP uzyskiwała także informacje o miejscach niebezpiecznych w ramach prac powołanej58 
przez Starostę Częstochowskiego Powiatowej Komisji ds. Projektów Organizacji Ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 148-183, 185-223, 225-287, 318-340, 400-405) 

Obserwacja i rejestracja zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów 

2.5 W latach 2014-2015 kontrola rzetelności i wiarygodności rejestrowanych w SEWiK 
informacji dotyczących zdarzeń drogowych była prowadzona przez WRD Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach59. Raz w tygodniu KMP otrzymywała wykazy wykrytych 
przez system analityczny KWP błędów w danych wprowadzanych do SEWiK dla weryfikacji 
danych60.  

Wnioski Komendanta Miejskiego do WRD KWP o zmiany w SEWiK dotyczyły modyfikacji 
danych o kilometrażu DK-1 przebiegającej przez gminę Kamienica Polska oraz dopisania 
do słownika systemu nazw ulic z terenu miasta Częstochowa. 

Do czasu wejścia w życie zarządzenia Komendanta Głównego Policji Nr 31 z 22 października 
2015  r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych61, 
zdarzenia62 mające miejsce na przejeździe dla rowerzystów były zarejestrowane w karcie 
zdarzenia drogowego w poz. 26, tj. „jezdnia”. 

(Dowód: akta kontroli str. 406, 409-410, 416-436, 1006) 

Komendant Miejski określił w dokumencie, z dnia 11 września 2015 r., pn. Model nadzoru 
sprawowanego w WRD KMP zasady sprawdzania poprawności wypełniania kart drogowych 
i wprowadzania ich do systemu oraz nadzoru63 nad funkcjonowaniem SEWiK. 

(Dowód: akta kontroli str. 991-999, 1002-1006) 
                                                      
56 Według sprawozdań kwartalnych za okres objęty kontrolą w wykazanych miejscach szczególnie zagrożonych 

dla pieszych liczba zdarzeń z udziałem pieszych wynosiła od 1-6. 
57 W sprawozdaniach za poszczególne okresy wskazywano różne ulice i aleje, jako miejsca występowania 

zagrożeń w danym okresie sprawozdawczym. 
58 Zarządzeniem Nr 27/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.  
59 Zwaną dalej „KWP” 
60 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informował (pismo z dnia 21 grudnia 2015 r., 

znak RO-II-0401-23/5777/15) Komendanta Miejskiego, że w wyniku analizy przykładowych raportów z dnia 1, 
8 i 15 grudnia 2015 r. stwierdzono 677 nieprawidłowości dotyczących braku numeru drogi powiatowej, błędnie 
wpisanej ulicy, błędnie wpisanej nazwy miejscowości lub braku współrzędnych GPS zdarzeń. Komendant 
Miejski został zobowiązany do usunięcia tych nieprawidłowości. 

61 Dz. Urz. KGP poz. 85 ze zm. (weszło w życie 1 listopada 2015 r.), zwane dalej „zarządzeniem Nr 31”. 
62 Na podstawie analizy pięciu kart zdarzenia drogowego. 
63 Obejmującego sporządzanie kwartalnych pisemnych informacji w zakresie poprawności danych 

wprowadzanych do SEWiK przedkładanych Naczelnikowi WRD.  
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2.6 W wyniku badania próby 40 zgłoszeń zdarzeń drogowych z udziałem pieszych 
i rowerzystów (zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia64), w których 24 osoby odniosły obrażenia ciężkie i sześć obrażenia lekkie oraz 
10 zdarzeń, w których nastąpił zgon pieszego lub rowerzysty (siedem osób poniosło śmierć 
na miejscu lub w drodze do szpitala, a trzy osoby zmarły do 30 dni od dnia zdarzenia) 
ustalono, że: 

− 39 zgłoszonych zdarzeń drogowych, do których został zadysponowany patrol Policji, 
zarejestrowano w kartach zdarzenia drogowego. W jednym przypadku zgłoszone 
zdarzenie nie zostało zarejestrowane  karcie zdarzenia drogowego65. W ocenie NIK w tym 
przypadku nie wystąpiły przesłanki do rejestracji zdarzenia drogowego w karcie zdarzenia 
drogowego, określone w § 2 zarządzenia Nr 635, tj. jednostki Policji rejestrują zgłoszone 
zdarzenia drogowe zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu 
lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu; 

− w 39 przypadkach informacje znajdujące się w dokumentacji zdarzeń drogowych były 
zgodne z informacjami zawartymi w kartach zdarzeń drogowych i zarejestrowanymi 
w SEWiK;  

− w 39 przypadkach wypełniona karta zdarzenia drogowego została wprowadzona do 
systemu SEWiK zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 5 zarządzenia Nr 635 i § 3 ust. 
2 zarządzenia Nr 31; 

− w 24 przypadkach lokalizacja miejsca zdarzenia wskazana w karcie zdarzenia drogowego 
była zgodna ze współrzędnymi wg GPS. W dwóch przypadkach nie można było 
zweryfikować lokalizacji GPS miejsca zdarzenia z powodu nie określenia adresu 
(nie podania kilometrażu drogi), w dziewięciu przypadkach rozbieżności pomiędzy 
adresem zdarzenia wpisanym do karty zdarzenia a współrzędnymi GPS wynosiły od 20 m 
do 150 m. W czterech przypadkach66 lokalizacja miejsca zdarzenia wpisana do karty 
różniła się o 300 do 800 m od danych lokalizacyjnych GPS, zweryfikowanych według 
mapy umieszczonej na stronie http://vbest.com.pl/gps. Według postanowień pkt 3.4 i 3.6 
załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 635 w karcie zdarzenia drogowego w pozycji ulica,  
nr posesji – wpisuje się nazwę ulicy, numer posesji lub numer innego punktu 
charakterystycznego, na wysokości, którego zaistniało zdarzenie, a w poz. skrzyżowanie 
z ulicą /drogą – wpisuje się nazwę ulicy lub numer drogi objętej skrzyżowaniem. Dla 
współrzędnych wg GPS, określonych za pomocą danych z ww. strony internetowej, gdy 
odległość wynosiła 300, 350, 600 i 800 metrów miejsce odniesienia wskazanej w karcie 
lokalizacji stanowiły odpowiednio: ul. Mirowska 30 (wg GPS ul. Mirowska – brak numeru 
domu, a najbliższy dom na mapie miał nr 30), Częstochowa al. T. Kościuszki 1 (wg GPS 
al. T. Kościuszki 23), Lelów – Szyszki 54 (wg GPS miejsce na drodze naprzeciwko 
Szyszek 54) oraz Lelów Staromieście – skrzyżowanie DK 46 z DK 789 (wg GPS miejsce 
na drodze w kierunku Lelów Staromieście – skrzyżowanie DK 46 z DK 789); 

− w 39 przypadkach policjanci obsługujący zdarzenia byli zatrudnieni w WRD KMP 
w Częstochowie. W jednym przypadku67 zdarzenie było obsługiwane przez 
funkcjonariuszy KMP Zawiercie następnie po weryfikacji miejsca kartę zdarzenia według 
właściwości przekazano do WRD w Częstochowie;  

− w 31 przypadkach, w tym w 10 przypadkach zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym policjanci 
obsługujący te zdarzenia i wypełniający karty zdarzeń drogowych posiadali 
specjalistyczne przeszkolenie w zakresie obsługi zdarzeń drogowych, które zgodnie 

                                                      
64 Zwane dalej „SWD”. 
65 Zdarzenie nr JED-73670J-20140122-3008. Wszczęte w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu 

i Zdrowiu Komendy dochodzenie w sprawie ww. wypadku drogowego w dniu 22 stycznia 2014 r. zostało 
umorzone postanowieniem z 5 marca 2014 r. W uzasadnieniu wskazano, że postępowanie umorzono biorąc 
pod uwagę treść zeznań pokrzywdzonego, na podstawie, których ustalono, że do wypadku doszło, gdy 
prowadzący rower nietrzeźwy pieszy przechodząc przez jezdnię utracił równowagę na śliskiej nawierzchni i wraz 
z rowerem wpadł do rowu. 

66 JED-73670J-20141009-43647, JED-73670J-20150620-27399, JED-24964-20140617-24964 i  JED-9265F-
20140822-11022. 

67 JED-9265F-20140822-11022. 
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z § 4 pkt 3 zarządzenia nr 609 było wymagane przy wykonywaniu czynności na miejscu 
wypadków drogowych. W ośmiu przypadkach68 karty zdarzeń drogowych wypełniali 
policjanci nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia, ale czynności związane 
z obsługą zdarzenia były wykonywane przez partnerów tych funkcjonariuszy lub przez 
funkcjonariuszy dodatkowych patroli wezwanych na miejsce zdarzenia. 

 (Dowód: akta kontroli str. 116, 437-716, 604, 692-696) 

2.7 W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze WRD w przypadku sześciu pieszych 
i siedmiu rowerzystów, będących sprawcami wykroczeń drogowych69, poprzestali na 
pouczeniu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń70. 
Pouczeni przyznali się do popełnienia wykroczenia. 

W latach 2014-2015 Wydział Kryminalny Komendy prowadził śledztwo w 15 sprawach 
targnięcia się osób na własne życie, do których zadysponowano siły policyjne. W siedmiu 
przypadkach były to próby rzucenia się pod samochód i w ośmiu przypadkach próby 
rzucenia się pod pojazd kolejowy. W ww. siedmiu przypadkach prób rzucenia się pod 
samochód nie było ofiar śmiertelnych. 

 (Dowód: akta kontroli str. 717-843) 

Na próbie obejmującej 20 zdarzeń drogowych, w wyniku, których – wg danych ujętych 
w SEWiK – 25 osób odniosło lekkie obrażenia, ustalono, że w odniesieniu do 17 osób 
kwalifikacja stopnia ciężkości obrażeń nie budziła wątpliwości. 

 (Dowód: akta kontroli str. 844-936, 1008-1011) 

2.8 W WRD nie podejmowano działań w celu uzyskania informacji o zdarzeniach drogowych 
z udziałem pieszych i rowerzystów, w przypadku, których Policja nie otrzymała zgłoszenia 
(np. z zakładów opieki zdrowotnej lub od firm ubezpieczeniowych). 

(Dowód: akta kontroli str. 937-938) 

Wykorzystanie analiz danych dotyczących bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów 

2.9 W okresie objętym kontrolą KMP nie przekazywała specjalistom z zakresu inżynierii 
drogowej szkiców miejsca zdarzenia drogowego, o których mowa w załączniku nr 2 do 
zarządzenia nr 635, zawartych w kartach zdarzenia drogowego. Naczelnik WRD wyjaśnił, 
że zarządcy dróg nie zwracali się z wnioskami o przekazanie kart zdarzeń. Na ich wnioski 
przekazywano im natomiast informacje wynikające w kartach zdarzeń drogowych niezbędne 
do likwidacji szkód powstałych w wyniku zdarzeń drogowych w infrastrukturze drogowej 
(znaki, bariery energochłonne). 

(Dowód: akta kontroli str. 1015-1018) 

                                                      
68 JED-73670J-20141223-55790, JED-73670J-20150413-15726, JED-73670J-20150529-23325 i JED-73670J-

20151221-59996, JED-73670J-20150620-27399, JED-73670J-20151229-61471, JED-73670J-20150622-
27651, JED-73670J-20150616-26572. 

69 EWK-98239001D, EWK-98441497A, EWK-98252786P, EWK-98287193W, EWK-98714587Q, EWK-
98797244G, EWK-98901739L, EWK-99023775H, EWK-98268550R, EWK-98705740K, EWK-98797024H, 
EWK-99191712E, EWK-99218002J. 

70 Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm. 
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2.10 W okresie objętym kontrolą informacje z SEWIK przekazywano m.in. do MZDiT71, 
PZD72, Starostwa Powiatowego w Częstochowie73, Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego (ITD) Delegatury Śląskiego Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym74. Komendantom Straży Gminnych w Kamienicy Polskiej i Mykanowie 
przekazywany był wyciąg z analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
terenie podległym Komendzie. Straży Gminnej w Mykanowie przekazano także dane 
o zdarzeniach drogowych zaistniałych na skrzyżowaniu DK-1 z drogą powiatową nr 1059S 
ze wskazaniem przyczyn zaistniałych zdarzeń. Komendant Miejski wyjaśnił, że KMP nie 
zastrzegała sobie możliwości zapoznania się z opracowaniami będącymi wynikiem 
przeprowadzonych analiz z przekazanych ww. danych. Komenda nie otrzymała tego typu 
materiałów. 

(dowód: akta kontroli str. 406, 410-412) 

W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek, gdy przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad75 w Katowicach Rejon w Częstochowie wspólnie z KMP 
dokonali lustracji i objazdów mających na celu likwidację zagrożeń dla ruchu drogowego 
przez rosnące drzewa. Czynności te podjęto po zaistnieniu w dniu 11 grudnia 2015 r. 
zdarzenia drogowego polegającego na najechaniu na drzewo. 

KMP nie otrzymywała od właściwego terytorialnie Rejonu GDDKiA aktualnych map 
zawierających sieć dróg, planów liniowych i skrzyżowań dróg, danych o średnim dobowym 
natężeniu ruchu oraz listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, wymaganych 
§ 3 Porozumienia z GDDKiA76 oraz pkt 3 załącznika nr 2. Kierownik GDDKiA w Katowicach 
Rejon w Częstochowie przekazała KMP pismem z 15 stycznia 2015 r. wykaz skrzyżowań 
w ciągach dróg krajowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 406-412, 941-959, 1123-1127) 

2.11 W okresie objętym kontrolą Komendant nie zawarł innych porozumień w zakresie 
identyfikacji i monitorowania lokalizacji miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych 
i rowerzystów. 

(Dowód: akta kontroli str. 406-412) 

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

1. Brak zgodności kwalifikacji stopnia obrażeń ofiar wypadków drogowych wykazanych 
w kartach zdarzenia drogowego i SEWiK ze stanem rzeczywistym: 
a. W przypadku ośmiu77 z 25 uczestników wypadków drogowych78, nie dokonano aktualizacji 

danych w SEWiK dot. stopnia ciężkości obrażeń, pomimo że w KMP dostępne były 
informacje, z których wynikała konieczność dokonania takiego działania. 
W ww. przypadkach stopień obrażeń uczestników wypadków zarejestrowany był SEWiK 
(i wykazany w kartach zdarzenia drogowego), jako lekki, podczas gdy z opinii sądowo-
lekarskich79 wydanych przez biegłych wynikało, że osoby te uznane zostały za „ciężko 

                                                      
71 Dane do badań pn. System Analiz Samorządowych dotyczące m.in. liczby wypadków, zabitych rannych, 

pieszych biorących udział w wypadkach drogowych; dane do projektów przebudowy i modernizacji 
infrastruktury drogowej dotyczące liczby zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji, zabitych i rannych. 

72 Dane dotyczące wypadków drogowych, wypadków z ofiarami śmiertelnymi i rannymi na sieci dróg 
powiatowych poza granicami miasta. 

73 Dane o wypadkach drogowych ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych na drogach powiatu częstochowskiego. 
74 Dane dotyczące miejsc, w których występowano z wnioskami o instalację przez GITD stacjonarnego 

urządzenia rejestrującego: liczba zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji, zabitych i rannych oraz zdarzeniach 
zaistniałych w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu. 

75 Zwana dalej „GDDKiA”. 
76 Porozumienie w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zawarte w dniu 21 listopada 
2003 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad  
(Dz. U. KGP Nr 21, poz. 124). 

77 Do zdarzeń tych zadysponowano patrol Policji oraz udzielono pomocy medycznej lub była ona „W drodze”, jak 
wynikało z opisu historii działania w SWD. 

78  W objętej badaniem próbie 20 kart zdarzeń drogowych wybranych losowo z systemu SEWiK. 
79 Sporządzonej na etapie prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ranne”80. 
Brak niezwłocznego uzupełnienia81 kart zdarzeń i aktualizacji danych w SEWiK 
w zakresie zmiany kwalifikacji stopnia ciężkości obrażeń osób poszkodowanych był 
niezgodny z § 4 ust. 5a ww. zarządzenia Nr 635. Powyższe skutkowało nierzetelnością 
danych w ww. zakresie przetwarzanych w SEWiK, a tym samym w systemie nie 
odzwierciedlono faktycznych skutków ww. zdarzeń drogowych. 

Naczelnik WRD wyjaśnił, że informacje uzyskane, przez funkcjonariuszy obsługujących 
zdarzenia, od lekarza traktowane były, jako wstępne, niepoparte dokumentacją 
medyczną, a opinie biegłego w zakresie obrażeń poszkodowanych były sporządzane  
w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydział Kryminalny 
KMP, który nie dysponował kartą rejestracyjną Mrd-2 i nie miał wiedzy, co do danych 
ofiar zdarzenia zarejestrowanych w SEWiK. Według wyjaśnień, w WRD nie było 
precyzyjnej regulacji w tym zakresie. 

b. w przypadku jednej z objętych ww. badaniem82 osoby poszkodowanej (sprawczyni) 
w zdarzeniu drogowym83 w karcie zdarzenia drogowego (i SEWiK) zarejestrowano, że 
została ona lekko ranna. Natomiast w ocenie biegłych powołanych przez NIK w ramach 
niniejszej kontroli osoba ta uznana została, jako ciężko ranną, zgodnie z kwalifikacją 
§ 3 pkt 4 zarządzenia nr 635. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie osoba ta 
uznana została winną zarzucanego jej czynu84 i ukarana karą grzywny. 
W tym przypadku w dniu zdarzenia funkcjonariuszka Policji85 sporządziła notatkę 
urzędową, w której zapisano „(…) Obrażenia; ogólne potłuczenia. Ww. po badaniach 
została wypisana ze szpitala”. Funkcjonariuszka zeznała, że notatka została sporządzona 
na podstawie ustnych informacji uzyskanych od lekarza.    

Komendant Komisariatu V Policji w Częstochowie, w którym prowadzono czynności 
wyjaśniające, podał w wyjaśnieniu, że w tym przypadku nie powołano biegłego 
sądowego z uwagi na fakt, iż doznane urazy sprawcy wykroczenia nie miały znaczenia 
dla kwalifikacji prawnej czynu, a wina pieszej nie budziła wątpliwości. 

(Dowód: akta kontroli str. 844-936, 1008-1011, 1128-1147a, 1272-1274, 1280-1284) 

2. W pięciu przypadkach86 z 34 objętych badaniem zdarzeń drogowych (15 %) z okresu 
kwiecień – wrzesień 2015 r. w kartach zdarzeń drogowych nie zarejestrowano stanu 
zdrowia pieszych lub rowerzystów będących poszkodowanymi w wypadkach drogowych 
i nie wprowadzono tych danych do SEWiK. Nie dokonano tej rejestracji, mimo iż z informacji 
w SWD, zapisów w notatnikach służbowych funkcjonariuszy lub notatek urzędowych 
wynikało, że na skutek zdarzeń drogowych osoby w nich uczestniczące doznały obrażeń 
takich jak: złamanie żeber i łopatki, stłuczenie ręki i uda, potłuczenie twarzy, rozcięcie nogi, 
rana szarpana uda, stłuczenie stawu skokowego i nadgarstka ręki, otarcie naskórka głowy 
i ręki. Ponadto w jednym przypadku87 w karcie zdarzenia zarejestrowano stan obrażeń 
poszkodowanej osoby, jako lekko rannej (według notatki urzędowej: rana szarpana uda 
lewego i stłuczenie stawu skokowego lewego) jednak informacja o obrażeniach nie została 
wprowadzona do SEWiK. Niezarejestrowanie w kartach zdarzenia drogowego danych 
o stanie obrażeń ofiary wypadku i niewprowadzenie tych danych do SEWiK w terminach do 

                                                      
80 Osoba ciężko ranna to osoba osobę, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 

długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej 
niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to 
obejmuje także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub 
rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni. 

81 Ostatnia z opinii sądowo-lekarskich została wydana z datą 11 listopada 2015 r 
82 W pozycji 1 a. 
83 JED 73670J-20140611—23984. 
84 Biegnąc przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych nie zachowała należytej staranności i uderzyła 

w jadący pojazd, czym spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
85 Notatkę sporządzała policjantka z kolejnej zmiany, gdyż obsługujący zdarzenie na drodze zakończył służbę. 
86 JED-73670J-20150804-35518 (EWK 99070921W), JED-73670J-20150414-15868 (EWK 98851216F), JED-

73670J-20150425-17708 (EWK 98857057W), JED-73670J-20150520-21927 (EWK 98908354E) i JED-
73670J-20150814-37695 (EWK 99100724D). 

87 JED-73670J-20150611-25671 (EWK 98956071A) 
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5 i do 30 dni, (gdy prowadzone było postępowanie przygotowawcze lub wyjaśniające) od 
daty zgłoszenia zdarzenia drogowego, było niezgodne z § 4 ust. 5 zarządzenia Nr 635. 
Przesłuchiwani funkcjonariusze likwidujący te zdarzenia, na okoliczność nieujęcia w kartach 
zdarzeń drogowych informacji o stanie obrażeń poszkodowanych wyjaśnili, że karty były 
wypełniane „na drodze” (miejscu zdarzenia), natomiast informacje o stanie zdrowia 
otrzymywali w formie ustnej od lekarzy w szpitalu, odnotowywali je w notatnikach 
służbowych i notatkach urzędowych jednakże pomijali lub zapominali odnotować tych 
informacji w kartach zdarzeń. 
Funkcjonariusze rozliczający ze służby ww. policjantów, którzy zgodnie z § 13 pkt 4 Modelu 
nadzoru sprawowanego w WRD byli zobowiązani do sprawdzenia poprawności wypełniania 
kart zdarzeń drogowych zeznali, że brak takiej weryfikacji wynikał z braku czasu podczas 
wykonywania tych czynności88 lub uzyskaniu informacji od funkcjonariusza, że zdarzenie 
było kolizją i zostało zakończone postępowaniem mandatowym. Ww. funkcjonariusze 
zeznali również, że to oni określają stopień obrażeń osób poszkodowanych w wypadkach 
na podstawie ustnych informacji uzyskanych od lekarzy.    

(dowód: akta kontroli str.1177-1232, 1242-1253, 1262-1271, 1277-1303) 

W trakcie niniejszej kontroli Komendant Miejski wydał decyzję z 17 marca 2016 r. w sprawie 
wprowadzania danych o zdarzeniach drogowych do systemu SEWiK oraz obiegu kart 
zdarzeń drogowych w komórkach organizacyjnych podległych KMP, ze wskazaniem osób 
odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian oraz zasad nadzoru nad tymi czynnościami. 
Ponadto w związku z nieprawidłowościami przy odnotowywaniu obrażeń w kartach zdarzeń 
drogowych opisanych powyżej w wystąpieniu Komendant Miejski zmienił powyższą decyzję 
i decyzją z 12 lipca 2016 r. precyzyjnie określił zakresy odpowiedzialności za sporządzanie 
i weryfikację kart zdarzeń drogowych. 
W ocenie NIK, rozwiązania wprowadzone decyzją winny przyczynić się do usprawnienia 
procesu obiegu kart zdarzeń drogowych i aktualizacji danych w SEWiK. 

(dowód: akta kontroli str. 870-936, 1008-1014, 1128-1147a, 1176, 1351-1352) 

Komenda prowadziła identyfikację i monitoring miejsc najbardziej niebezpiecznych dla 
pieszych, mimo braku wystandaryzowanych 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 źródeł89. 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 nieaktualizowaniu w SEWiK informacji 
dotyczących zdarzeń drogowych w przypadku uzyskania nowych danych dotyczących 
stopnia obrażeń ofiar wypadków oraz nie zarejestrowaniu w kartach zdarzenia drogowego 
stanu zdrowia pieszych lub rowerzystów będących ofiarami wypadków drogowych, 
a w konsekwencji nie wprowadzaniu tych danych do tego systemu komputerowego. Miało to 
wpływ na wiarygodność sprawozdań i analiz sporządzanych w oparciu o niezgodne ze 
stanem faktycznym dane zawarte w tym systemie. 

                                                      
88 Funkcjonariusze rozliczający służbę w tym czasie obok rozliczenia kierują do zadań patrole obejmujące 

służbę, przyjmują i wydają dokumentacje, sprzęt i uzbrojenie.   
89 S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz. Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka. Warszawa 2009 r. 
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3. Skuteczność działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów 

3.1 W dniu 29 maja 2015 r. Komendant Miejski zatwierdził „Miejski Program Poprawy 
Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016 WRD”90. W programie 
tym dla realizacji celu szczegółowego, tj. diagnozy brd pieszych, wyznaczono następujące 
zadania: 

− bieżącą analizę stanu zagrożenia pieszych z uwzględnieniem wieku ofiar oraz 
specyfiki danego rejonu ze wskazaniem miejsc i okresów występowania wypadków 
– raportowanie raz w miesiącu, 

− dyslokowanie służby WRD do miejsc najbardziej zagrożonych zdarzeniami 
z udziałem pieszych – raportowanie raz w miesiącu, 

− analizowanie efektów pracy policjantów oraz prowadzonych interwencji pod kątem 
proporcjonalności zastosowanych sankcji – raportowanie raz w miesiącu. 

(Dowód: akta kontroli str. 251-260, 1119-1121)  

Realizując ten program w II półroczu 2015 r. przeprowadzono 100 przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjno - profilaktycznym, wytypowano 42 szczególnie niebezpieczne 
odcinki/miejsca dla pieszych, w tym przejścia dla pieszych91, skierowano 11 wniosków 
do zarządców dróg w sprawie nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej mającej wpływ 
na bezpieczeństwo pieszych, z tego 6 przyjęto do realizacji, w tym 4 zrealizowano, oraz 
skierowano 8 wniosków do zarządców dróg w sprawie zmiany organizacji ruchu lub 
wdrożenia nowych rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych, w tym 
6 wniosków przyjęto do realizacji. 

(Dowód: akta kontroli str. 284-285, 335-341, 1304-1350) 

W odniesieniu do wytypowanych 10 szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych92 
z analiz efektywności działań Policji za III i IV kwartał 2015 r. wykonanych przez WRD 
wynikało, że ogółem skontrolowano i zastosowano środki prawne wobec 486 kierowców 
(139 i 347), mandatami karnymi ukarano ogółem 468 kierowców (135 i 333), zatrzymano 
uprawnienia do kierowania pojazdami 5 kierowcom (2 i 3), zastosowano środki prawne 
wobec 493 przechodniów (159 i 334), w tym mandatami karnymi ukarano 
450 przechodniów. W ww. okresie liczba wypadków w tych miejscach z udziałem pieszych 
wyniosła 11, w tym siedmiu przypadkach93 z winy kierowców, a liczba kolizji wyniosła 
11, w tym dziewięć z winy kierującego pojazdem94. 

(Dowód: akta kontroli str. 286-307) 

3.2 W ramach Priorytetu II Policji na lata 2013-2015 – „Działania Policji skierowane na 
wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach” dla realizacji zadania „Zwiększenie liczby 
policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drogach” w WRD 
sprawdzano procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio 
służbę na drodze (miernik oznaczony nr 8).  

W okresie objętym kontrolą w WRD nie osiągnięto oczekiwanego poziomu miernika, który 
wynosił 49,85 % i w niżej wymienionym okresie kształtował się on następująco: 

− 49,17 % na 30 czerwca i 47,60 % na 31 grudnia 2014 r., 

− 46,74 % na 30 czerwca i 47,44 % na 31 grudnia 2015 r. 

                                                      
90 Program powstał w oparciu o Wojewódzki program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na 

lata 2015-2016, zwany dalej „miejskim programem brd pieszych”. 
91 Miejsca te typowano na podstawie liczby zdarzeń od czerwca 2015 r. w miesięcznych analizach stanu 

bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego i ich dyslokacja ulegała zmianom w zależności od 
liczby zdarzeń. 

92 Ulice: Nowowiejskiego, Krakowska, Okulickiego, Pułaskiego, Śląską, oraz aleje: Niepodległości, Wolności, 
Wyzwolenia Armii Krajowe i Jana Pawła II – lokalizacje pokrywały się z wykazanymi w analizach półrocznych  
i rocznych opisanych w pkt 1 wystąpienia. 

93 M.in. najechanie na pieszego i nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. 
94 M.in. nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, nieprawidłowe cofanie i najechanie na pieszego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Nieosiągnięcie tego wskaźnika wynikało z dużej absencji chorobowej. Dla zwiększenia 
liczby policjantów pełniących służbę na drogach Komendant Miejski podjął w okresie 
objętym kontrolą działania i ograniczył liczbę funkcjonariuszy delegowanych do innych 
komórek organizacyjnych, zobligował policjantów realizujących zadania w biurze do 
pełnienia służby zewnętrznej. Wystąpił do Zakładu ubezpieczeń społecznych o sprawdzenie 
prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby95 oraz wprowadził kontrolę 
wykorzystania prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.  

(Dowód: akta kontroli str. 31-31c, 407, 412-413, 960-961) 

3.3  W 2015 r. KMP osiągnęło dwa cele założone w „Krajowym programie poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016”96, tj.  

− zmniejszyła się liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych na terenie miasta 
Częstochowy i powiatu częstochowskiego ze 167 w 2014 r. do 128 w 2015 r. (o 23,4 %),  

− uzyskano wynik o 2,1 punku procentowego wyższy od wartości oczekiwanej (5,0 %) 
reakcji na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych, tj. 7,1 % wyniosła liczba 
środków prawnych zastosowanych wobec kierujących naruszających prawa pieszych 
w ruchu drogowym do ogólnej liczby zastosowanych środków prawnych wobec 
kierujących i pieszych. W 2014 r. KMP nie monitorowała tego wskaźnika. 

(Dowód: akta kontroli str. 962-967, 968) 

3.4  W 2015 r. KMP przeprowadziła 12 jednodniowych działań pod nazwą „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów oraz egzekwowania stosowania się uczestników ruchu do przepisów w relacji 
pomiędzy kierującym a pieszym, zgodnie z określonym przez KGP „Planem działań 
kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 r., 
w terminach w nim przewidzianych. W działaniach tych uczestniczyło łącznie 
393 funkcjonariuszy Komendy i 24 Strażników Miejskich. W wyniku ich realizacji, ujawniono 
1 592 wykroczenia, w tym 329 popełnionych przez kierujących pojazdami, tj. 20,7% 
ujawnionych wykroczeń, (34 wykroczenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz 
200 wykroczeń nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych), 128 przez 
rowerzystów (tj. 8% ujawnionych wykroczeń) i 1 135 przez pieszych (tj. 73,1 % ujawnionych 
wykroczeń).  

Ponadto, KMP przeprowadziła 62 jednodniowe działania w ww. zakresie, zgodnie 
z harmonogramem określonym przez KWP. Udział w nich wzięło, łącznie 895 funkcjonariuszy 
Komendy i 41 Strażników Miejskich. W ich rezultacie ujawniono 3 462 wykroczenia, w tym 935 
wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, tj. 27% ujawnionych wykroczeń, w tym 
133 wykroczenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz 802 wykroczenia 
nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych i 2 527 przez pieszych 
(73 % ujawnionych wykroczeń). 

W 2014 r. w ramach 6 jednodniowych krajowych działań NURD przeprowadzonych przez 
173 funkcjonariuszy Komendy i 13 Strażników Miejskich ujawniono 455 wykroczeń, w tym 
99 popełnionych przez kierujących pojazdami, tj. 21,8% ujawnionych wykroczeń 
(4 wykroczenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz 2 wykroczenia nieprawidłowego 
przejeżdżania przejść dla pieszych), 45 przez rowerzystów, tj. 9,9% ujawnionych wykroczeń 
i 311 przez pieszych, tj. 68,4% ujawnionych wykroczeń. Natomiast w trakcie 28 jednodniowych 
działań wojewódzkich 422 funkcjonariuszy Komendy i 18 Strażników Miejskich ujawniło 
1 170 wykroczeń, w tym 260 popełnionych przez kierujących pojazdami, tj. 22,2% 
ujawnionych wykroczeń (9 wykroczeń nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz 
30 wykroczeń nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych) oraz 910 przez pieszych, 
tj. 77,7% ujawnionych wykroczeń. Komendant Miejski odpowiadając na pytanie, czy w jego 
opinii działania podjęte w latach 2014-2015 w ramach ww. jednodniowych działań były 
adekwatne a ich efekty były wystarczające, podał w wyjaśnieniu, że były one prowadzone 

                                                      
95 W jednym przypadku na wniosek Komendanta Miejskiego z dniem 31 grudnia 2015 r. zwolniono 

funkcjonariusza w trybie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji. 
96 Zatwierdzonym przez Komendanta KGP w kwietniu 2015 r. 
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zgodnie z harmonogramem krajowym, jako działania NURD. Działania te w większości 
prowadzono w okresie jesienno-zimowym, co było adekwatne do zdiagnozowanego 
zagrożenia. 
Odnosząc się do ww. wyjaśnień Komendanta Miejskiego NIK zwraca uwagę, na 
konieczność zachowania adekwatnej 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 trzykrotnie więcej środków prawnych97 
niż do pieszych98. W okresie tym kierujący pojazdami spowodowali 69 razy więcej zdarzeń99 
i prawie 12 razy więcej wypadków drogowych100 niż piesi. Zwiększenie o 37%101 liczby 
zastosowanych w tym okresie środków prawnych w stosunku do kierujących pojazdami, nie 
przełożyło się na spadek zdarzeń drogowych, których liczba miała tendencję wzrostową 
z 4 840 w 2012 r., do 5 806 w 2013 r., do 5 377 w 2014 r. i 5135 w 2015 r.102. W przypadku 
pieszych wzrost o 65%103 zastosowanych środków prawnych spowodował spadek o 21%104 
liczby spowodowanych przez nich zdarzeń drogowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 968-976, 1062-1068, 1363-1364) 

3.5 Funkcjonariusze KMP brali udział w następujących ogólnopolskich i regionalnych 
programach prewencyjnych i edukacyjnych mających na celu poprawę brd: 

− „Bezpieczny senior”, zorganizowany przez KGP i adresowany do osób 60+, mający 
na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych; 

− „Stop wariatom drogowym”, zorganizowany przez PZU S.A. i KGP. Adresowany 
do kierujących pojazdami, mający na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych; 

−  „Bezpiecznie chce się żyć”, zorganizowany przez Krajowe Centrum BRD dla 
wszystkich kategorii wiekowych, w ramach, którego omawiano stan brd; 

− „Stop wypadkom drogowym – Dzieci bezpieczne na drodze”, zorganizowany przez 
Ośrodek promocji brd z Warszawy - adresowany do wszystkich kategorii wiekowych. 
Celem była poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu poprzez 
podniesienie świadomości ich rodziców; 

− „Bezpieczne ferie” - zorganizowany przez KGP i adresowany do wszystkich grup 
wiekowych w celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych podczas wypoczynku 
zimowego oraz poprawę bezpieczeństwa w czasie dojazdów na zimowiska; 

− „Rok pieszego”, zorganizowany przez KWP i adresowany do wszystkich kategorii 
wiekowych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze WRD prowadzili 
prelekcje nauki bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Funkcjonariusze WRD realizujący powyższe programy omawiali głównie przyczyny zdarzeń 
drogowych, które wystąpiły na terenie podległym KMP oraz zasady bezpiecznego 
zachowania się na drogach. 

(Dowód: akta kontroli str. 407-414, 987-990) 

                                                      
97 Pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie. 
98 Zastosowane środki prawne: 43 453 w stosunku do kierujących pojazdami  i 10 924 do pieszych. 
99 Kierujący spowodowali 21 158 zdarzeń drogowych, a piesi 305 zdarzenia. 
100 Wypadki drogowe spowodowane przez kierujących pojazdami – 2 582 i pieszych – 209. 
101 W 2012 r. w stosunku do kierujących pojazdami zastosowano 15 676 środki prawne, a w 2015 r. – 21 550. 
102 Zdarzenia drogowe spowodowane przez kierujących pojazdami: 4 840 w 2012  r.,5 806 w 2013 r., 5 377 

w 2014 r. i 5135 w 2015 r. 
103 W 2012 r. w stosunku do pieszych zastosowano 2 859 środki prawne, a w 2015 r. – 4 721. 
104 W 2012 r. piesi spowodowali 80 zdarzeń drogowych, a w 2015 r. - 63. 
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3.6 W latach objętych kontrolą, w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego dokonano następującej liczby wpisów ostatecznych, o których mowa w § 4  
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego105 

− 9 191 wpisów, w tym odpowiednio 4 695 i 4 496 wpisów w części dotyczącej czynów 
o charakterze ogólnym (kody A01-06),  

− 776 wpisów, w tym odpowiednio 126 i 650 wpisów za nieprawidłowe zachowanie się 
kierujących wobec pieszych (kody B01-07), 19 861 wpisów, w tym odpowiednio 
9 108 i 10 753 wpisów za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (kody 
C01-18), 

− 809 wpisów, w tym odpowiednio 434 i 375 wpisów za naruszenie przepisów 
dotyczących wyprzedzania (kody F01-11). 

(Dowód: akta kontroli str. 1000-1001) 

3.7 Funkcjonariusze KMP w okresie objętym kontrolą nie brali udziału w wizytacjach 
studyjnych, mających na celu zapoznanie się z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, 
instytucjonalnymi oraz prawnymi związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym 
pieszych i rowerzystów. 

(Dowód: akta kontroli str. 407, 415) 

3.8 Komendant Miejski nie otrzymywał ani nie kierował wytycznych w sprawie zasad 
opiniowania projektów organizacji ruchu oraz dotyczących wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego wymaganego od funkcjonariuszy opiniujących ww. projekty. 

W okresie objętym kontrolą w 31 postępowaniach dotyczących zaopiniowania projektów 
organizacji ruchu (dotyczących pieszych lub/i rowerzystów), o których mowa w § 7 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem106, w czterech przypadkach Komendant Miejski zgłosił uwagi do 
zaproponowanych rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących pieszych. 

Uwagi zawarte w opiniach do dwóch stałych organizacji ruchu dotyczyły wprowadzenia 
oznakowania poziomego oraz zastosowania pasów zwalniających107 przed przejściem dla 
pieszych i oznaczenia przejścia dla pieszych znakami D-6, P-10, P-14. W uwagach do opinii 
dla pozostałych dwóch projektów tymczasowych organizacji ruchu wskazano na potrzebę 
wygrodzenia w ciągu pieszym prowadzonych robót zaporami U-20c w miejscach 
zwiększonego natężenia ruchu dzieci i wygrodzenie terenu budowy zaporą U-20b. 
W uzasadnieniach do ww. opinii wskazywano na konieczność dostosowania 
proponowanych rozwiązań do wymogów zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków uch umieszczania na drogach108 oraz 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. W dokumentacji spraw znajdowały się 
wydruki z SEWiK dotyczące zdarzeń, które wystąpiły w tych lokalizacjach. Wszystkie uwagi 
zostały uwzględnione. 

W jednym przypadku wydanie opinii poprzedzono oględzinami miejsca, dla którego 
opracowywany był projekt organizacji ruchu, natomiast w pozostałych przypadkach opinie 
wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji. 

Projekty opinii przygotowywało trzech funkcjonariuszy WRD posiadających wieloletnie 
doświadczenie pracy w Policji109 w komórkach ruchu drogowego. 

W związku z pismem WRD KWP110, dotyczącym organizacji warsztatów z zakresu inżynierii 

                                                      
105 Dz. U. z 2012 r., poz. 488. 
106 Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 
107 Tzw. akustycznych – po najechaniu na jest słyszalny dźwięk. 
108 Dz. U Nr 220 poz.2181. 
109 Zastępca Naczelnika WRD – staż w Policji 22 lata, w tym 20 letni staż w komórkach ruchu drogowego oraz 

dwóch aspirantów posiadający staż w Policji 22 i 27 lat, w tym 15 i 21 lat w komórkach ruchu drogowego. 
110 Z dnia 23 listopada 2015 r. (nr Rd-II-5321-3827/5295/15). 
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ruchu drogowego Naczelnik WRD wyznaczył trzech funkcjonariuszy do udziału w tych 
warsztatach. Do dnia zakończenia kontroli warsztaty się nie odbyły i w piśmie nie określono 
terminu ich realizacji. 

 ([Dowód: akta kontroli str. 407-415, 1015, 1017-1018, 1035-1037) 

3.9 W KMP nie wyznaczono funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego (nurd) Komendant Miejski wyjaśnił, że nie 
wpłynęły wnioski od podmiotów zewnętrznych w tej sprawie, natomiast funkcjonariusze 
WRD byli zaangażowani w sprawy bezpieczeństwa ww. i stanowiły one jedno 
z podstawowych zadań, za które rozliczany był naczelnik wydziału. 

(Dowód: akta kontroli str. 937, 939) 

3.10 Na terenie podległym KMP nie organizowano patroli rowerowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 30-31) 

 

Dokonując oceny skuteczności działań KMP na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów NIK zauważa, że w latach 2014-2015 nastąpił spadek zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych111. W przypadku zdarzeń z udziałem rowerzystów112 nastąpił wzrost 
liczby zdarzeń, co może wskazywać na potrzebę zintensyfikowania działań w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego. W 2015 r. osiągnięto cele 
określone przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym programie poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016, tj. zmniejszyła się liczba 
wypadków drogowych z udziałem pieszych na terenie Częstochowy oraz uzyskano wyższy 
od oczekiwanej wartości miernik proporcjonalności zastosowanych przez policjantów 
środków prawnych wobec kierowców naruszających prawa pieszych w ruchu drogowym 
do ogólnej liczby zastosowanych środków prawnych wobec kierujących i pieszych. 
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, wobec czego Komendant Miejski 
podjął działania naprawcze. 
NIK ocenia pozytywnie organizowanie, nadzorowanie i realizację działań prewencyjnych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 
udział funkcjonariuszy KMP w działaniach profilaktyczno – edukacyjnych. 

 

4. Współpraca służb z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie 
inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów oraz monitorowanie działań 

4.1 Założenia ramowych działań kontrolno-prewencyjnych takich, jak „NURD”, „KD - Pieszy", 
„Pieszy" (kontynuacji kampanii społecznej „Rok Pieszego" organizowanej cyklicznie od 2009 
roku) oraz kampanii pn. „Kieruj się rozsądkiem" wskazywały możliwe lub zalecane formy 
oraz zakres współpracy z instytucjami zewnętrznymi mającymi na celu poprawę 
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ramowe plany działań, 
zatwierdzone przez KWP określały zasady prowadzenia tych działań i sposób organizacji 
służby, w tym zalecenia dotyczące podejmowania współpracy z podmiotami poza 
policyjnymi takimi jak m.in. Straże Miejskie/Gminne, Żandarmeria Wojskowa, Straż 
Graniczna. Ponadto z wyjaśnień Komendanta Miejskiego wynika, że nieznane 
mu są przypadki odmowy udziału we wspólnych działaniach z podmiotami poza policyjnymi. 

(Dowód: akta kontroli str. 977-986, 1022-1029, 1061) 

                                                      
111 244 zdarzenia w 2014 r. i 196 zdarzeń w 2015 r. 
112 187 zdarzeń w 2014 r. i 207 zdarzeń w 2015 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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4.2 Realizując działania „NURD” objęte „Planem działań kontrolno-prewencyjnych” 
współpracowano ze Strażą Miejską w Częstochowie oraz strażami gminnymi z Kamienicy 
Polskiej i Mykanowa. Współpraca polegała na pełnieniu służby w patrolach mieszanych, 
których zadaniem była reakcja na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów 
oraz w relacji pieszy - kierujący. Poza ww. strażami prowadzono współpracę z lokalnymi 
mediami w zakresie upowszechniania zasad bezpieczeństwa nurd m.in. na antenie radia 
Jura. 

Według wyjaśnień Komendanta Miejskiego zaangażowanie podmiotów zewnętrznych 
do współpracy podczas prowadzonych działań wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa nurd 
i takie wnioski wynikają z prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drogach powiatu częstochowskiego m.in. liczba wypadków drogowych z udziałem 
pieszych zmniejszyła się z 166 w 2013 r. do 128 w 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 116, 977-986, 1034-1040, 1041-1044, 1122) 

4.3 W realizacji celów szczegółowych dla obszarów Krajowego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016 KMP współpracowała 
z następującymi podmiotami pozapolicyjnymi ujętymi w miejskim programie brd pieszych: 

− strażami miejską i gminnymi w ramach wspólnych patroli przy nadzorze nad ruchem 
drogowym, 

− Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego113, jednostkami samorządu 
terytorialnego, parafiami kościelnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami oraz fundacjami - w ramach działań o charakterze edukacyjnym, 

− zarządcami dróg, strażami gminnymi i miejskimi114 w ramach realizacji zagadnień 
związanych z infrastrukturą. 

(Dowód: akta kontroli str. 251-252, 255, 977-986, 1353-1362) 

Komenda sporządzała ocenę zaangażowania podmiotów pozapolicyjnych w działania 
profilaktyczno – edukacyjne prowadzone przez WRD, w tym współpracy w obszarze 
profilaktyki, inżynierii ruchu i edukacji w ruchu drogowym z tymi podmiotami. Sprawozdanie 
z tej oceny przekazywano do WRD KWP w odstępach półrocznych. Opracowanie 
to zawierało opis zakresu współpracy, wspólne przedsięwzięcia, syntetyczną informację 
obszarów współpracy, ze wskazaniem słabych i mocnych stron oraz wypracowane 
i planowane rozwiązania w zakresie wzmocnienia tej współpracy. 

Komendant Miejski wskazał, że w jego ocenie współpraca z podmiotami zewnętrznymi 
w dziedzinie profilaktyki przyczyniła się do wzrostu świadomości osób uczestniczących 
w spotkaniach profilaktycznych o istniejących zagrożeniach w ruchu drogowym, 
w konsekwencji przyczyniły się do spadku ilości wypadków drogowych, a tym samym 
osiągnięto założone cele. Liczba wypadków drogowych zmniejszyła się z 658 w 2013 r. 
do 542 w 2015 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 116, 98-99, 1022-1025, 1038-1043, 1044-1050) 

4.4 Komendant Miejski wiedział o powołaniu w strukturze Urzędu Miasta w Częstochowie 
społecznego Konsultanta ds. rowerzystów. Z wyjaśnień ww. wynikało, że Policja prowadziła 
współpracę z tym Konsultantem, czego wynikiem było m.in. zaprojektowanie ulotki 
informującej o zasadach zgodnego z przepisami poruszania się po drogach pieszych 
i rowerzystów.  

(Dowód: akta kontroli str. 937, 939, 1019-1021) 

                                                      
113 Zwanym dalej „WORD”. 
114 Realizując polecenia zawarte w piśmie Rd-I-5371/3/5607/13 Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 

prowadzono lustrację miejsc wypadków drogowych, w których śmierć poniosła osoba piesza. Notatki 
z wykonanych lustracji były przesyłane do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach, w których wskazywano, czy infrastruktura drogowa miała wpływ na powstanie zdarzenia 
drogowego. W jednym z przypadków, znaczący wpływ na powstanie wypadku drogowego miało rosnące 
w obrębie pasa drogowego drzewo, które na wniosek Policji zostało usunięte. 
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4.5 Komendant Miejski wyjaśnił, że nie dysponował środkami finansowymi na działalność 
prewencyjną i edukacyjną w zakresie brd. W 2015 r. WRD otrzymał z KWP środki rzeczowe 
w postaci 600 opasek odblaskowych, 100 opasek i kamizelek odblaskowych od Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, około 1000 kamizelek odblaskowych od Śląskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, 
300 opasek odblaskowych od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Częstochowie. Ww. środki rzeczowe zostały przekazane mieszkańcom powiatu przez 
funkcjonariuszy Policji podczas spotkań profilaktyczno–edukacyjnych oraz działań 
kontrolno–represyjnych.  

(Dowód: akta kontroli str. 937-939) 

KMP oprócz wspólnych patroli z strażami miejską i gminnymi prowadziła działania z innymi 
pozapolicyjnymi podmiotami, w tym z zarządcami dróg, WORD w ramach realizacji celów 
szczegółowych dla obszarów Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych 
w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016. Ze strażami miejską i gminnymi KMP 
współpracowała przy realizacji działań kontrolno-represyjnych, których zadaniem była 
reakcja na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów oraz w relacji pieszy – 
kierujący. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli115, wnosi o zapewnienie niezwłocznego uzupełniania kart zdarzeń drogowych 
i aktualizacji danych w SEWiK po uzyskaniu informacji o obrażeniach osób 
poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych oraz o zmianie kwalifikacji tych obrażeń. 

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 wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Katowice, dnia 15 lipca 2016 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Wiesław Pietrzyk 
St. inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

 
  

 

                                                      
115 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., poz. 677, zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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