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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Krzysztof Baron, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/209/2016 z dnia 28 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach1  
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Inspektor Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach2 od dnia 
19 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 110) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia3 działania Komendanta na rzecz 
organizacji zabezpieczenia i przygotowania do działań ratowniczych na 
autostradach oraz drogach ekspresowych województwa śląskiego w latach  
2015-2016 (I półrocze)4, zwracając jednocześnie uwagę na braki w wyposażeniu 
funkcjonującego w ramach garnizonu śląskiego pionu ruchu drogowego5  
oraz niedostateczny poziom przeszkolenia specjalistycznego służących w nim 
funkcjonariuszy. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 
− sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa na drogach 

województwa, w tym na autostradach i drogach ekspresowych; 
− organizowanie zadań na drogach, w tym dyslokowanie służby na podstawie  

ww. analiz, harmonogramu pełnienia służby centralnie koordynowanej oraz 
harmonogramu pełnienia służby na drogach objętych koordynacją określoną 
przez Komendanta; 

− adekwatne reagowanie na lokalny wzrost zagrożeń poprzez redyslokację sił 
i środków pionu ruchu drogowego; 

− monitorowanie czasów dojazdu policjantów do zdarzeń drogowych; 
− kierowanie do zarządcy drogi propozycji niezbędnych przedsięwzięć 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na autostradach  
i drogach ekspresowych; 

                                                      
1 Zwana dalej: „KWP” lub „Komendą”. 
2 Zwany dalej „Komendantem”. Poprzednio, do 13 kwietnia 2016 r. funkcję tą pełnił nadinspektor Jarosław Szymczyk. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. W przypadku jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według ww. skali, nie dawałoby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 
4 Okres objęty kontrolą. 
5 Zwany dalej „prd”. 
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− współpraca z innymi podmiotami w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym udział we wspólnych ćwiczeniach ratowniczych, przeprowadzanie wspólnych 
patroli i kontroli uczestników ruchu drogowego oraz przekazywanie informacji 
o zdarzeniach drogowych i utrudnieniach w ruchu; 

− podejmowanie działań w zakresie rozładowywania korków i zatorów na 
autostradach i drogach ekspresowych. 

Uwagi NIK wynikają z nieodpowiadającego przyjętym normatywom wyposażenia 
prd, zwłaszcza w radiowozy oznakowane segmentu C i nieoznakowane RD-Video, 
Ambulansy Pionu Ruchu Drogowego6, mierniki prędkości, radiotelefony oraz 
zestawy ratownicze R0 i R1, a także z nieadekwatnego do potrzeb poziomu 
przeszkolenia specjalistycznego policjantów prd, zwłaszcza w zakresie udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Braki te mogą zdaniem NIK, w istotny sposób 
wpływać na jakość realizacji zadań powierzonych funkcjonariuszom prd.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Udział Policji w zabezpieczeniu działań ratowniczych na 
autostradach i drogach ekspresowych 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, w tym Wydział Ruchu Drogowego7, 
funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji8, inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa oraz zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji9 
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji10. Stosownie 
do dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy o Policji, KWP była jednostką Policji właściwą na 
obszarze województwa śląskiego.  

Na koniec okresu objętego kontrolą, długość dróg publicznych o nawierzchni twardej 
wyniosła w woj. śląskim łącznie 21.648,6 km11, w tym autostrad 174,9 km i dróg 
ekspresowych 132,6 km12. Na obszarze województwa śląskiego znajdowały się13: 

a) autostrady: 

� A-4 od 281,686 km do 365,329 km - przebiegająca przez rejon działania 
następujących komend Policji: Komendy Miejskiej Policji14 w Gliwicach, 
KMP w Zabrzu, KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Chorzanowie, KMP  
w Katowicach, KMP w Mysłowicach, i KMP w Jaworznie oraz Komendy 
Powiatowej Policji15 w Bieruniu. Na odcinku od 281,686 km do 351,650 km 
autostrada A1 obsługiwana jest przez Komisariat Autostrady Policji  
w Gliwicach16; 

� A-1 składająca się z następujących odcinków: 

− A-1a - od 0,000 km do 48,720 km - przebiegająca przez rejon działania 
KMP w Gliwicach, KMP w Rybniku, KMP w Żorach, KPP  
w Wodzisławiu Śląskim oraz KAP; 

                                                      
6 Zwane dalej „APRD”. 
7 Zwany dalej: „WRD” lub „Wydziałem”. 
8 Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 ze zm. 
9 Zwany dalekj „KGP”. 
10 Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 ze zm. 
11 Dane z GUS za 2015 r. 
12 Dane z GDDKiA. 
13 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. na podstawie informacji z GDDKiA Oddział w Katowicach 
14 Zwaną dalej: „KMP”. 
15 Zwaną dalej: „KPP” 
16 Zwaną dalej „KAP”. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

− A-1b - od 0,000 km do 5,936 km - przebiegająca przez rejon działania 
KMP w Gliwicach oraz KAP; 

− A-1c - od 0,000 km do 22,564 km - przebiegająca przez rejon działania 
KMP w Piekarach Śląskich, KMP w Bytomiu, KMP w Zabrzu, KPP  
w Tarnowskich Górach, KMP w Gliwicach oraz KAP; 

− A-1d - od 0,000 km do 14,029 km - przebiegająca przez rejon działania 
KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Będzinie, KMP w Piekarach 
Śląskich oraz KAP. 

b) drogi ekspresowe17: 

� S-1 - od 529,729 km do 564,592 km i od 600,881 do 633,805 km - 
przebiegałająca przez rejon działania KMP Dąbrowa G., KMP Sosnowiec, 
KMP Jaworzno, KMP Mysłowice, KMP Katowice, KMP Tychy, KPP Bieruń, 
KMP Bielsko-Biała i KPP Cieszyn; 

� S-1b - od 0,000 km do 12,688 km - przebiegałająca przez rejon działania 
KPP Tarnowskie G. i KPP Będzin. 

� S-69 - od 0,000 km do 33,829 km - przebiegałająca przez rejon działania 
KMP Bielsko-Biała i KPP Żywiec. 

� S-69b - od 20,997 km do 27,490 km - przebiegałająca przez rejon działania 
KPP Żywiec. 

� S-69d - od 0,000 km do 11,286 km - przebiegałająca przez rejon działania 
KPP Żywiec. 

� S-86 - od 18,03 km do 23,954 km - przebiegałająca przez rejon działania 
KMP Sosnowiec i KMP Katowice. 

(dowód: akta kontroli str. 109, 141) 

1.1 Stan organizacyjno-kadrowy prd 

1.1.1 Stan organizacyjny i liczebny prd, w odniesieniu do sieci dróg na obszarze 
województwa, w tym autostrad i dróg ekspresowych 

Na koniec I półrocza 2016 r. w województwie śląskim w prd pełniło służbę 1 133 
funkcjonariuszy policji, w tym 73 w strukturach KWP, z czego 49 w KAP, a 24 w WRD.  

(dowód: akta kontroli 141) 
W skład WRD wchodziło pięć zespołów: 

− Zespół I ds. Organizacji służby18, do którego zadań należał m.in.: nadzór nad 
organizacją i koordynacją służby ruchu drogowego w województwie, planowanie 
i koordynowanie działań kontrolno-prewencyjnych na drogach województwa, 
opiniowanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie analiz stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na autostradach; 

− Zespół II ds. Analiz i statystyk ruchu drogowego19, do którego zadań należało 
m.in.: analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego20 na terenie 
województwa, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem 
programu Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji21, opracowanie i wdrażanie 

                                                      
17 Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dród Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (zwanej dalej 
GDDKiA) od 4 sierpnia 2016 r. odcinek drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn (granica państwa) zmienił 
nazwę na S-52, a odcinek drogi ekspresowej S-69 (S-69b, S-69d) Bielsko-Biała - Zwardoń (granica państwa) 
zmienił nazwę na S-1 (S-1f i S-1g). 
18 11 etatów, w tym 1 cywilny. 
19 8 etatów, w tym 1 cywilny. 
20 Zwane dalej: „brd”. 
21 Zwany dalej: „SEWiK”. 
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mierników i wskaźników ocennych pionu ruchu drogowego, opiniowanie 
projektów zmian organizacji ruchu, budowy i modernizacji dróg; 

− Zespół III ds. Profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego22, do zadań 
którego należało m.in.: inspirowanie i nadzorowanie programów prewencyjnych 
w zakresie ruchu drogowego;  

− Zespół IV ds. Ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego23, do którego należało prowadzenie ewidencji kierowców 
województwa naruszających przepisy ruchu drogowego i rejestracja danych  
w Krajowym Systemie Informacji Policji dotyczących wykroczeń i przestępstw 
drogowych;  

− Zespół V ds. Nadzoru i standaryzacji czynności policjanta ruchu 
drogowego24, do którego zadań należał m.in.: sprawowanie nadzoru 
instancyjnego nad procesową obsługą miejsc zdarzeń drogowych, prowadzenie 
postępowań administracyjnych z zakresu problematyki ruchu drogowego.  

(dowód:  akta kontroli str.184-200) 

W dniu 1 stycznia 2013 r. - w ramach KWP - utworzono25 KAP z siedzibą w Gliwicach. 
Do jego zadań należało m. in. sprawowanie nadzoru nad ruchem drogowym na 
autostradzie, zabezpieczanie i obsługa zdarzeń drogowych i likwidacja ich skutków, 
prowadzenie działań kontrolno-pomiarowych ukierunkowanych na ujawnianie 
przestępstw i wykroczeń drogowych oraz ściganie ich sprawców, prowadzenia działań 
kontrolnych w transporcie drogowym, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym podczas przejazdów VIP oraz zdarzeń 
nadzwyczajnych, realizacja eskort policyjnych VIP i pilotaży pojazdów nienormatywnych, 
pełnienie służby centralnie koordynowanej, w tym na odcinkach dróg krajowych  
i wojewódzkich w granicach określonych przez Komendanta, współdziałanie  
z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie ruchem drogowym na autostradzie, 
podmiotami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
współdziałanie z podmiotami realizującymi działania ratunkowe na autostradach. 
Powyższe zadania realizowane są przez policjantów KAP wchodzących w skład Ogniwa 
Kontroli Ruchu Drogowego i Ogniwa Obsługi Zdarzeń Drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 143, 148-156, 179-183) 

W ocenie Naczelnika WRD, utworzenie KAP pozwoliło na rozwiązanie 
następujących problemów w nadzorze nad porządkiem ruchu na autostradach  
w województwie: 
− w przypadku braku KAP, niezbędnym byłoby kierowanie na autostrady 

funkcjonariuszy z KWP, co przy niewielkiej obsadzie komórki nadzoru KWP nad 
realizacją zadań wykonywanych przez prd komend powiatowych i miejskich 
Policji, kolidowałoby w sposób zasadniczy z codziennymi czynnościami 
wykonawczymi; 

− w przypadku kierowania na autostrady policjantów z prd KPP/KMP zgodnie  
z właściwością terytorialną trudne byłoby stawianie zadań, gdyż przez teren 
działania poszczególnych komend przebiegają często zaledwie kilkukilometrowe 
odcinki autostrady, na których zagrożenie zdarzeniami drogowymi byłoby 
niewspółmiernie niskie w stosunku do innych dróg powiatu, toteż obecność 
patroli uległaby naturalnemu i wyraźnemu zmniejszeniu. Trudnością byłby 
również wjazd na autostradę przez poszczególne patrole, gdyż wiele powiatów 

                                                      
22 3 etaty 
23 9 etatów, w tym 8 cywilnych. 
24 4 etaty. 
25 Rozkazem Organizacyjnym Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Nr 9/12 z 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian 
organizacyjnych oraz utworzenia KAP w Gliwicach  
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nie ma na swoim terenie węzłów drogowych i dotarcie w rejon służbowy 
wymagałoby pokonanie wielokilometrowych tras; 

− stosowany do czasu powołania KAP system odpowiedzialności za nadzór nad 
bezpieczeństwem mógł skutkować ograniczonym rozpoznaniem załóg 
patrolujących, co do istotnej z punktu widzenia likwidacji skutków wypadków 
komunikacyjnych infrastruktury drogowej26, które znają z racji codziennej służby 
policjanci KAP; 

− bardzo dobre rozpoznanie policjantów KAP obejmuje również miejsca, w których 
występują czasowe ograniczenia w ruchu, związane z robotami drogowymi, 
wzmożonym ruchem dotyczącym pory dnia, tygodnia czy pory roku; 

− zdecydowanie łatwiejsza jest też współpraca z zarządcami dróg. 

Niezależnie od powyższego, policjanci z KAP w przypadku odnotowania wzrostu 
zagrożenia na innej drodze, przy zbyt małym potencjale sprzętowo-osobowym 
właściwej miejscowo jednostki Policji, byli kierowani w konkretny rejon działania  
w formie wsparcia27. Służą też pomocą w zabezpieczaniu organizacji imprez  
(Tour de Pologne, akcja Znicz, itp.). Do zadań policjantów KAP należy realizacja 
eskort policyjnych osób podlegających szczególnej ochronie. 

(dowód: akta kontroli str. 328-330)  

Zadania w zakresie bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, oprócz WRD 
funkcjonującego w KWP, realizowały WRD z 13 KPP i 19 KMP. Autostrady przebiegały 
przez obszar działań 15 KPP i KMP, a drogi ekspresowe przez obszar działania  
12 KPP i KMP.  

(dowód: akta kontroli str. 142-143) 

W całym garnizonie śląskim na stanowiskach prd powinno być zatrudnionych łącznie 
1.146 funkcjonariuszy. Stan ten – w okresie objętym kontrolą – nie uległ zmianie.  

Wg stanu zatrudnienia na 1 stycznia 2015 r. w prd służbę pełniło 1.135 funkcjonariuszy, 
zaś na koniec okresu kontrolowanego liczba ta zmniejszyła się o dwóch. Jednocześnie 
w ww. okresie, stan etatowy policjantów prd w KWP wzrósł z 81 do 82, co było 
spowodowane zwiększeniem liczby etatów w KAP.  

Wg stanu na 1 stycznia 2015 r. w prd KWP zatrudnionych było 79 policjantów  
(2 wakaty), w tym w KAP - 53 (1 wakat), a w WRD - 26 (1 wakat)  

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. w prd KWP zatrudnionych było 73 policjantów  
(9 wakatów), w tym w KAP - 49 osób (6 wakatów), a w 24 w WRD (3 wakaty).  

W garnizonie śląskim utrzymywany był 10% wskaźnik liczby etatów policjantów prd  
w stosunku do liczby funkcjonariuszy w całym w garnizonie28, co było zgodne  
z poleceniem Komendanta Głównego Policji z 24 kwietnia 2013 r.29 Po przeprowadzonej 
w maju 2013 r. analizie stanu zatrudnienia w garnizonie śląskim, Komendant określił 
niezbędną liczbę etatów w podległych mu jednostkach, w tym wskazał, gdzie powinna 
zostać zwiększona liczba funkcjonariuszy prd.  

(dowód: akta kontroli str. 144-145) 

Główną przyczyną występowania wakatów w KAP – jak wyjaśniła Naczelnik 
Wydziału Kadr – były przeniesienia na własną prośbę policjantów KAP do innych 
jednostek organizacyjnych Policji. Praca w KAP, z uwagi na charakter pełnionej 
służby i warunki finansowe30 była dla funkcjonariuszy mało atrakcyjna. Działania 
podjęte przez Komendanta KAP - polegające na poszukiwaniu kandydatów do pracy  

                                                      
26 Np. przejazdów awaryjnych, bram ewakuacyjnych, alternatywnych objazdów. 
27 Długotrwałego wsparcia policjanci KAP udzielali na drogach DK-78 w powiecie zawierciańskim, S-1 w powiecie będzińskim, 
DK-88 w powiecie gliwickim. 
28 Bez uwzględnienia Oddziału Prewencji Policji, SPP, Samodzielnego Pododdziału Antyterorystycznego Policji. 
29 Dnia 7 marca 2016 r. Komenda Główna Policji poleciła utrzymanie ww. wskaźnika etatowego. 
30 Niskie stanowiska i niskie grupy zaszeregowania. 
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w komisariacie wśród policjantów z krótkim stażem służby - pozwoliły zahamować 
wzrost liczby nieobsadzonych stanowisk, w efekcie czego, na 2 grudnia 2016 r.  
w KAP były jedynie dwa nieobsadzone etaty. 

(dowód: akta kontroli str. 306-307) 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na drogach województwa 
śląskiego wydarzyło się 48 926 zdarzeń drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 
257 osób31, a 4.701 zostało rannych, w tym 1.412 osób odniosło ciężkie obrażenia,  
a 3.289 osób odniosło obrażenia lekkie.  

W I półroczu 2016 r. odnotowano 24 987 zdarzeń drogowych (tj. 51,1 % zdarzeń  
w stosunku do roku 2015), w wyniku których śmierć poniosło 119 osób32 (46,3%),  
a 1.973 osoby zostały ranne, w tym 563 osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała (39,9%), 
a 1 410 osób zostało lekko rannych (42,9%). 

 (dowód: akta kontroli str. 143) 

Funkcjonariusze prd dyslokowani byli na autostradę A-4 i drogę S-1 głównie  
w oparciu o Harmonogram pełnienia służby na drogach objętych centralną 
koordynacją  w woj. śląskim. Według wyjaśnień Naczelnika WRD: 

„częstotliwość i kalendarz tych służb ustalany był na podstawie zagrożenia 
wypadkami, w tym ze skutkiem śmiertelnym, które analizowane były  
w przygotowywanych w WRD analizach półrocznych i rocznych. Dodatkowo  
w trakcie ogólnopolskich działań wzmożonych „Bezpieczny weekend” w WRD 
opracowywane były harmonogramy pełnienia służby na głównych ciągach 
komunikacyjnych woj. śląskiego, w których ujęte są wszystkie autostrady i drogi 
ekspresowe.  

Każda jednostka Policji przez teren, której przebiega droga ekspresowa kierowała 
patrole w rejon tych dróg adekwatnie do występującego zagrożenia i posiadanych  
sił i środków. W przypadku wzrostu zagrożenia przy jednocześnie zbyt małym 
potencjale osobowo – sprzętowym danej jednostki Policji, w rejon kierowani byli 
funkcjonariusze KAP.”  

Jako przykład takich działań, Naczelnik WRD wskazał na odcinek DK-88, 
przebiegający przez teren działania KMP w Gliwicach i KMP w Zabrzu, gdzie  
w okresie od 2013 r. do 2015 r. odnotowano 468 kolizji i 56 wypadków, w wyniku 
których 75 osób doznało uszkodzeń ciała, a 10 poniosło śmierć.  

W 2015 r. na polecenie Komendanta33, funkcjonariusze KAP pełnili służbę 
początkowo na podległym KMP w Gliwicach odcinku drogi DK-88, a po osiągnięciu 
tam wymiernej poprawy stanu bezpieczeństwa34, na polecenie Komendanta35, 
nadzorem objęli również odcinek DK-88 przebiegający przez teren KMP w Zabrzu.  

(dowód: akta kontroli str. 145- 146, 158-174) 

1.2. Organizacja i realizacja służby na autostradach i drogach ekspresowych   

1.2.1 Organizowane i realizowane przez prd działania na autostradach i drogach 
ekspresowych 

Na podstawie analiz opracowywanych przez KAP i WRD oraz analiz KMP/KPP, 
przez których teren przebiegają drogi ekspresowe, w rejony dróg gdzie występowało 
największe zagrożenie dyslokowane były patrole ruchu drogowego. W przypadku 
wystąpienia czasowego zwiększenia zagrożenia na określonym odcinku drogi36, 
                                                      
31 W przypadku 95 osób do śmierci doszło w ciągu 30 dni od wypadku. 
32 Z czego 42 osoby (44,2% w stosunku do roku 2015) zmarły w ciągu 30 dni od wypadku. 
33 Zawartymi w korespondencji z 8 kwietnia 2015 r. 
34 W okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej. 
35 Z 7 marca 2016 r.  
36 Np.: prowadzone prace remontowe lub budowlane, gdzie ma miejsce tymczasowa zmiana organizacji ruchu. 
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policjanci kierowani byli w ten rejon, celem wzmożenia czynności kontrolnych  
i zwiększenia nadzoru. Np. podczas remontu nawierzchni autostrady A-4, przy 
Miejscach Obsługi Podróżnych37 „Wirek” i „Halemba”. 

Jak wyjaśnił Naczelnik WRD, stan bezpieczeństwa na drogach objętych Centralną 
Koordynacją Służby38 był ujmowany w sporządzanych w WRD analizach 
półrocznych i rocznych. W zależności od występującego zagrożenia39, następowała 
modyfikacja harmonogramu pełnienia służby na tych drogach, przy czym ostatnia 
miała miejsce 19 lutego 2016 r. Wszystkie zmiany w tym zakresie uzyskiwały 
akceptację Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP. 

(dowód: akta kontroli str. 146, 175) 

1.2.2 System oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego na autostradach 
i drogach ekspresowych 

Na autostradzie A-1 i A-4 każdego dnia pełniło służbę średnio 8 patroli ruchu 
drogowego KAP. W okresie objętym kontrolą, struktura wykorzystania przez 
policjantów KAP normatywnego czasu pracy przedstawiała się następująco:  

− 56,6% na nadzór i kontrolę ruchu na trasie; 

− 20,5%na inne czynności związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego; 

− 10,5% na inne – nie związane z ruchem drogowym – czynności; 

− 6,9% na obsługę zdarzeń drogowych i sporządzanie do nich dokumentacji; 

− 2,3% na pilotaż i inne zadania specjalne; 

− 1,9% sporządzanie dokumentacji służbowej; 

− 0,6% na zabezpieczenie imprez, działalność profilaktyczną i ręczne kierowanie 
ruchem drogowym; 

− 0,3% czasu na udział w rozprawach sądowych.  

Średnio, w każdym z trzech objętych kontrolą półroczy, policjanci KAP 
wylegitymowali ponad 13.800 osób, a wobec ponad 6.180 zastosowane zostały 
środki prawne, takie jak pouczenia, mandaty i wnioski o ukaranie. 

(dowód: akta kontroli str. 61-67) 

1.2.3 Dyslokacja służby prd na autostradzie i drogach ekspresowych 

Dyslokacja służby ustalana była na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa  
i porządku na drogach, planów działań wojewódzkich oraz innych doraźnych zadań, 
uwzględniając natężenie i strukturę ruchu na poszczególnych odcinkach, jak 
również harmonogram pełnienia służby na drogach objętych koordynacją centralną  
i wojewódzką. Naczelnik WRD wyjaśnił, że na podstawie prowadzonych analiz 
określa się odcinki dróg, na których występuje najwięcej zdarzeń drogowych i na te 
odcinki dyslokowani są policjanci prd (np. w ramach CK). Okresowym nadzorem 
obejmowane były również miejsca prowadzonych robót drogowych, m.in. poprzez 
kontrolę prawidłowości oznakowania lub zachowań kierujących, w tym kontrolę 
prędkości. 

(dowód: akta kontroli str. 146) 

1.2.4 Zgłaszanie przez WRD uwag i propozycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa  
na autostradzie i drogach ekspresowych  

Funkcjonariusze ruchu drogowego pełniący służbę na autostradach i drogach 
ekspresowych najczęściej zgłaszali uwagi w zakresie uszkodzeń znaków i urządzeń 

                                                      
37 Zwane dalej „MOP”. 
38 Zwaną dalej „CK”. 
39 Ilość wypadków, kolizji, osób zabitych i rannych. 
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bezpieczeństwa (np. barier w wyniku zdarzenia drogowego). Na ich podstawie,  
w okresie objętym kontrolą, WRD skierowała 343 wystąpienia do zarządców dróg 
ekspresowych i autostrad, dotyczących konieczności wprowadzenia tego typu 
zmian. 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

1.2.5 Wykorzystanie SEWiK na potrzeby prd 

W WRD opracowywane były półroczne i roczne analizy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie województwa śląskiego, uwzględniające efekty pracy 
policjantów służby ruchu drogowego. Analizy takie sporządzono za I półrocze 
2015 r., za rok 2015 i za I półrocze 2016 r. W dokumentach tych uwzględniono  
m.in. analizę stanu bezpieczeństwa na objętych CK w województwie śląskim 
drogach DK-140, DK-94 i autostradzie A-4. 

(dowód: akta kontroli str. 147, 201-203,308) 

1.2.6 Czas reakcji jednostek Policji na wypadki zaistniałe na autostradzie i drogach 
ekspresowych 

Według danych zamieszczonych w systemie SEWiK, w 2015 r. na autostradach  
i drogach ekspresowych, obsługiwanych przez policjantów prd garnizonu śląskiego 
Policji, doszło do 95 wypadków41, a w I półroczu 2016 r. do 46 wypadków42. Badanie 
czasu dojazdu patrolu na miejsce wypadku, od momentu przyjęcia zgłoszenia, 
wykazało, że czas ten wynosił od jednej do 31 minut. W 2015 r. średni czas dojazdu 
kształtował się na poziomie 11 minut, a w I półroczu 2016 r. na poziomie 14 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 102-104) 

Do szczegółowego badania zgodności zapisów zawartych w Systemie 
Wspomagania Decyzji43 oraz SEWiK wybrano pięć wypadków44, do których doszło 
w okresie objętym kontrolą. Analiza45 zawartych w tych systemach danych 
potwierdzała ich zgodność w zakresie: miejsca zdarzenia drogowego, numeru drogi 
i pikietażu oraz współrzędnych geograficznych. Rozbieżności stwierdzono  
w odniesieniu do danych obrazujących wykonywanie przez policjantów określonych 
czynności.  

Dane do Karty zdarzenia MRD-246 wpisywane są przez policjanta obsługującego 
zdarzenie lub osobę prowadzącą czynności wyjaśniające lub postępowanie 
przygotowawcze, natomiast w SWD czas47 odnotowywany jest automatycznie. W dwóch 
przypadkach, czas dotarcia - liczony od momentu zgłoszenia do podjęcia interwencji 
na miejscu zdarzenia - różnił się o jedną minutę, a w dwóch przypadkach, czas ten 
różnił się od trzech do siedmiu minut. Stwierdzono także różnice pomiędzy 
odnotowanymi w obydwu systemach godzinami przyjęcia zgłoszenia. W przypadku 
zdarzenia nr 4 w SWD zanotowano godzinę przyjęcia zgłoszenia 11:58, a w SEWiK 
12:10, tj. 12 minut później. W przypadku zdarzenia nr 5 różnica ta wyniosła 5 minut. 
W pozostałych przypadkach, różnice te wynosiły od 1 do 2 minut.  

                                                      
40 W tym odcinki ekspresowe tej drogi. 
41 Z czego 50 na autostradach, a 45 na drogach ekspresowych. 
42 Z czego 27 na autostradach, a 19 na drogach ekspresowych. 
43 Zwanym dalej „SWD”. 
44 Wypadek nr 1 z dnia 4 sierpnia 2015 r. na A-4 (wg SEWIK czas dotarcia patrolu KAP na miejsce zdarzenia wynosił 5 minut), 
wypadek nr 2 z dnia 24 sierpnia 2015 r. na A-4 (wg SEWIK czas dotarcia wynosił 2 minuty), wypadek nr 3 z dnia 24 stycznia 
2016 r. na A-1a (wypadek bez ofiar śmiertelnych, wg SEWIK czas dotarcia wynosił 2 minuty), wypadek nr 4 z dnia 20 maja 
2016 r. na A-1b (wg SEWIK czas dotarcia wynosił 10 minut) i wypadek nr 5 z dnia 27 maja 2016 r. na A-4 (wg SEWIK czas 
dotarcia wynosił 10 minut). Wypadki obsługiwane były przez KAP. 
45 Analiza nie objmowała rozbieżności pomiędzy zapisami czasu zdarzenia drogowego, gdyż czas ten wprowadzany jest do 
systemu SEWIK z Karty zdarzenia MRD-2, do której policjant wpisuje go na podstawie informacji uzyskanych od uczestników 
lub świadków zdarzenia. To samo odnosi się do czasu zdarzenia podawanego Dyżurnemu przyjmującemu zgłoszenie. 
46 Druk służący do rejestracji zdarzeń w SEWiK. 
47 Godzina, minuta i sekunda. 
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Stwierdzono także występowanie różnic w prezentowaniu czasu podjęcia 
interwencji, przy czym wynosiły one od dwóch do sześciu minut.  

Według zapisów zawartych w tej dokumentacji, przyczyną ww. różnic były:  

− fakt, iż po przyjeździe na miejsce zdarzenia drogowego policjanci najpierw 
podejmują czynności interwencyjne, a dopiero na końcu sporządzają 
dokumentację; 

− brak możliwości ustalenia faktycznego czasu zdarzenia, w związku  
z nieprecyzyjnymi informacjami podanymi przez świadków zdarzenia.  

Ustalono również, że w przypadkach, gdy w wyniku zdarzenia nie odnotowano ofiar 
śmiertelnych48, w SEWIK - zgodnie z zarządzeniem KGP Nr 31 z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych49 
- nie są odnotowywane czasy zgłoszenia i czas przybycia patrolu na miejsce zdarzenia. 

 (dowód:  akta kontroli str. 111-136) 

Zgodnie z decyzją Naczelnika WRD50 sprawowanie merytorycznego nadzoru nad 
rejestracją zdarzeń drogowych prowadzoną w systemie SEWiK w zakresie 
poprawności, rzetelności i terminowości rejestrowania przez powiatowe  
i miejskie komendy Policji oraz KAP należało do zadań policjantów II Zespołu WRD 
ds. Analiz i statystyk ruchu drogowego. Zespół ten każdorazowo badał też czas 
reakcji na zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 186) 

Naczelnik WRD wyjaśnił, że: „czas reakcji na zdarzenie w ruchu drogowym na 
terenie woj. śląskiego jest stałym elementem monitorowanym przez WRD KWP. 
Monitorowanie to polega na codziennej kontroli zestawień czasów reakcji na 
zdarzenie w ruchu drogowym z całego woj. śląskiego przez funkcjonariusza 
pełniącego służbę na Stanowisku Kierowania oraz przez Naczelnika WRD KWP  
w Katowicach. W przypadku kiedy zostaje ujawniony zbyt długi lub zbyt krótki czas 
reakcji na zdarzenie w danej jednostce, całość dokumentacji jest przekazywana 
funkcjonariuszowi WRD KWP w Katowicach odpowiedzialnemu za nadzór, który 
dokonuje oceny podjętych działań przez służbę dyżurną w ramach kierowania siłami 
w danej jednostce, weryfikacji poddaje się wszystkie partole oraz wszelkie możliwe 
rozwiązania które mają wpływ na czas reakcji. W przypadku gdy zostają ujawnione 
nieprawidłowości w dysponowaniu funkcjonariuszami pełniącymi służbę, do 
Komendantów jednostek terenowych zostaje skierowane wystąpienie celem 
wyjaśnienia dlaczego doszło do uchybień oraz wskazania rozwiązań, które pozwolą 
w przyszłości uniknąć wszelkich nieprawidłowości. 

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku czas reakcji był rejestrowany 
podczas skierowania sił do zdarzeń określanych mianem zarówno wypadków jak  
i kolizji. W przedmiotowym okresie ujawniono 120 przypadków wydłużonego czasu 
reakcji z czego w 29 przypadkach nie było możliwości jego skrócenia. 80% 
wydłużonego czasu reakcji to uchybienia ze strony służby dyżurnej takich jak 
nieodnotowanie faktu podjęcia interwencji lub błędne dysponowanie siłami, 
natomiast 20% to uchybienia funkcjonariuszy pełniących służbę na drodze 
polegające m.in. na braku powiadomienia dyżurnego o podjęciu interwencji,  
co generuje błędny wydłużony czas reakcji na zdarzenie drogowe. 

W okresie od 01.01.2016 roku zgodnie z poleceniem ówczesnego Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego z dnia 30.12.2015 

                                                      
48 Dotyczy to analizowanego wypadku nr 3. 
49 Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 85 ze zm. 
50 Decyzja nr 4/2014 Naczelnika WRD KWP  z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania nieetatowych zespołów w WRD, 
wyznaczenia nieetatowych koordynatorów tych zespołów oraz sposobu załatwiania spraw. 
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roku czas reakcji na zdarzenie drogowe jest monitorowany w przypadku zaistnienia 
zdarzenia oznaczonego jako „Pilne” tj. gdzie istnieje zagrożenie życia, zdrowia.  
W okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku ujawniono 22 przypadki 
wydłużonego czasu reakcji na zdarzenie drogowe, gdzie w siedmiu przypadkach nie 
było możliwości skrócenia czasu, głównie ze względu na znaczne odległości patrolu 
od miejsca zdarzenia, natomiast czternaście przypadków to błędy służby dyżurnej 
pojawiające się głównie ze względu na rotację kadrową na stanowiskach dyżurnych 
KMP/KPP.” 

(dowód: akta kontroli str. 252, 317-326) 

1.2.7 Wykorzystanie planów działań ratowniczych dla autostrad i dróg ekspresowych  

Komendant otrzymał od zarządców, znajdujących się na terenie województwa śląskiego 
autostrad płatnych, następujące plany działań ratowniczych51: 

� PDR opracowany przez Stalexport Autostrada Małopolska SA w marcu 2006 r.  
i zaktualizowany w styczniu 2011 r. dla autostrady A-4, od węzła „Murckowska”  
w Katowicach (km 340 + 200) do węzła „Balice” w Krakowie (km 401 + 100).  

� PDR opracowany we wrześniu 2013 r. przez GDDKiA dla autostrady A-4, od km 
281+686 (granica woj. opolskiego i śląskiego) do km 312 +360 (PPO „Żernica”)  

W opracowaniach tych zawarto graficzne rysunki i schematy dotyczące przebiegu 
autostrad z naniesionymi informacjami dotyczącymi infrastruktury ratowniczej, takimi jak: 
wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne, systemy łączności autostrady (plany liniowe 
autostrad). Obydwa ww. PDR zostały uzgodnione z Komendantem52. 

(dowód: akta kontroli str. 33-46)  

Ponadto Komendant otrzymał od GDDKiA następujące dokumenty:  

� PDR dla autostrady A-1 z 30 czerwca 2016 r. dotyczący odcinków: 

− A-1a (od km 0+0000 do km 48+720);  

− A-1b (od km 0+0000 do km 5+936); 

− A-1c (od km 0+0000 do km 22+564); 

− A-1d (od km 0+0000 do km 14 + 029); 

� PDR dla autostrady A-4 (od km 312+360 do km 341+412) z 30 czerwca 2016 r.; 

� PDR dla dróg krajowych S-69, DK-69 i S-69d z 30 czerwca 2016 r.; 

� PDR dla drogi ekspresowej S-1 (od km 529+729 do km 565+065) z czerwca 
2016 r. 

W opracowaniach tych zawarto graficzne rysunki i schematy dotyczące przebiegu ww. 
dróg wraz z naniesionymi informacjami dotyczącymi infrastruktury ratowniczej, takiej jak: 
wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne, systemy łączności (plany liniowe).  

(dowód: akta kontroli str. 47-56) 

Komendant otrzymał również od GDDKiA opracowania: 

− Szczegółowy opis drogi ekspresowej S-86 (od km 18+030 do km 23+954); 

− Szczegółowy opis drogi ekspresowej S-1 (od km 0+300 do km 12+688); 

których zawartość merytoryczna pozwala na zwiększenie skuteczności ewentualnych 
działań ratowniczych na tych odcinkach dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 

 

                                                      
51 § 98 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących płatnych autostrad (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z 2002 r. ze zm.) stanowi, że wymagania dotyczące zasad i organizacji 
prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie powinny być zawarte w planach działań ratowniczych (zwanych dalej 
„PDR”).  
52 Plany te został zatwierdzone przez Komendanta odpowiednio 28 stycznia 2011 r. i 16 grudnia 2013 r. i  
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Ww. dokumenty przechowywane były na Stanowisku Kierowania WRD KWP,  
a zawarte w nich informacje, zgodnie z Algorytmem pełnienia służby na stanowisku 
kierowania WRD KWP w Katowicach zatwierdzonym przez Naczelnika WRD KWP 
dnia 27 października 2016 r.53, wykorzystywane były przez pełniącego służbę 
dyżurnego policjanta prd, w przypadkach zdarzeń drogowych wymagających 
ponadstandardowych rozwiązań ratowniczych, takich jak wprowadzenie objazdów 
zamkniętych odcinków dróg, wykorzystanie przejazdów awaryjnych na autostradach 
i drogach ekspresowych. W trakcie obsługi działań ratowniczych wykorzystywane są 
również zawarte w ww. dokumentach dane kontaktowe służb współpracujących.  

(dowód: akta kontroli str. 249-251) 

1.2.8 Trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
przygotowania jednostek Policji do prowadzenia działań na autostradach i drogach 
ekspresowych  

Komendant wyjaśnił, że do trudności i ograniczeń w zakresie realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem przygotowania podległych mu jednostek do 
prowadzenia skutecznych działań na autostradach i drogach ekspresowych zalicza 
w okresie objętym kontrolą: 

− ograniczenie liczby szkoleń dla policjantów prd54; 
− niedostateczne doposażenie prd w odpowiednio przystosowane i wyposażone 

m.in. w wideorejestratory pojazdy niezbędne do pracy na autostradach; 
− nie zrealizowane dla prd zakupy laserowych mierników prędkości. 

(dowód: akta kontroli str. 303-304) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Policją  
a służbami prowadzącymi działania ratownicze 

2.1. Współpraca Policji z jednostkami organizacyjnymi innych służb i podmiotami 
ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie ratownictwa na 
drogach 

W okresie objętym kontrolą, KWP i podległe jej jednostki Policji współpracowały  
w zakresie ratownictwa na drogach z: 

� Państwową Strażą Pożarną55, z którą współpraca polegała na: 

− zabezpieczaniu miejsc zdarzeń drogowych; 
− dwukrotnym prowadzeniu wspólnych ćwiczeń ratowniczych na autostradzie  

i drodze ekspresowej; 
− wspólnym przeprowadzeniu dla funkcjonariuszy prd z jednostek garnizonu 

śląskiego szkolenia w zakresie kontroli pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne (ADR56); 

� pogotowiem ratunkowym, z którym współpraca polegała na: 

− zabezpieczaniu miejsc zdarzeń drogowych; 
− dwukrotnym prowadzeniu wspólnych ćwiczeń ratowniczych na autostradzie  

i drodze ekspresowej; 

                                                      
53 Poprzednio obowiązywał w tym zakresie Algorytm z dnia 4 lipca 2013 r. 
54 KWP złożyła na lata 2015 i 2016 zapotrzebowanie na przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego odpowiednio dla 261 i 463 
funkcjonariuszy prd, a otrzymała w okresie objętym kontrola zaledwie 67 miejsc na tego typu kursach.  
55 Zwana dalej: „PSP”. 
56 Umowa europejskaj dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona  
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 882). 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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� GDDKiA, z którą współpraca polegała na: 

− dwukrotnym prowadzeniu wspólnych ćwiczeń ratowniczych na autostradzie  
i drodze ekspresowej;  

− przeprowadzaniu wspólnych lustracji dróg, pod kątem prawidłowości 
oznakowania57, 

− opiniowaniu projektów zmiany organizacji ruchu; 
− opiniowaniu zastosowania nowych rozwiązań służących poprawie 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 
− przekazywaniu informacji o powstałych utrudnieniach na drogach krajowych 

do Punktu Informacji Drogowej, m.in. w celu w uzyskania pomocy  
w oznakowaniu wyznaczonych objazdów, zamknięciu odcinków dróg,  
czy oczyszczeniu nawierzchni jezdni; 

� Strażą Graniczną58, z którą współpraca polegała na: 

− przeprowadzeniu wspólnego ćwiczenia ratowniczego na autostradzie; 
− wielokrotnym angażowaniu SG do działań wzmożonych i profilaktycznych, 

� Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach59, z którym 
współpraca polegała na: 

− wspólnym przeprowadzaniu kontroli w zakresie transportu drogowego; 
− prowadzeniu wspólnych ćwiczeń ratowniczych na autostradzie. 

Komendant jest ponadto członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, w skład której wchodzą przedstawiciele, m.in.: Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, WITD, GDDKiA, PSP. Policjanci z prd uczestniczyli w komisjach 
bezpieczeństwa powoływanych przez samorządy, a policjanci KWP przeprowadzali 
corocznie szkolenia z zakresu współdziałania ze służbami ratowniczymi w zakresie 
ruchu drogowego dla różnych grup zawodowych (m.in. strażników miejskich).  

 (dowód: akta kontroli str.82)  

Komendant nie zawierał porozumień o współpracy z jednostkami organizacyjnymi 
innych służb, podmiotami ratowniczymi lub osobami fizycznymi bądź prawnymi,  
w zakresie ratownictwa na drogach. 

(dowód: akta kontroli str. 69) 

2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań Policji na autostradach  
i drogach ekspresowych 

Zgodnie z Zasadami organizacji i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania 
służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych60 do współpracy ze służbami ratowniczo-
gaśniczymi oraz Kierującym Działaniem Ratowniczym61, w radiowej sieci 
współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydzielony jest kanał B112. 
Kanał ten jest zaprogramowany we wszystkich przenośnych oraz przewoźnych 
radiotelefonach pozostających w dyspozycji policjantów województwa śląskiego  
i jest przeznaczony bezpośrednio do współpracy na miejscu działania, który zgodnie 
z ww. zasadami uruchamiany jest w sytuacjach zagrożenia porządku publicznego  
i bezpieczeństwa, sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof i innych nadzwyczajnych 
zdarzeń powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego 
oraz dóbr naturalnych. W toku codziennej służby – w tym w przypadkach zdarzeń 

                                                      
57 W szczególności po wypadkach ze skutkiem śmiertelnym. 
58 Dalej: „SG”. 
59 Dalej: WITD 

60 Zatwierdzonymi przez Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i przekazanymi do wykorzystania służbowego przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP wraz z pismem Lg-514/12  
z 14 grudnia 2014 r. 
61 Zwanym dalej „KDR”. 
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drogowych - funkcjonariusze KAP korzystają z cyfrowej łączności radiotelefonicznej, 
opartej na bazie przemienników radiowych rozlokowanych na terenie województwa 
śląskiego i funkcjonującej na innym kanale roboczym. 

(dowód: akta kontroli str. 69-76) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Wyposażenie jednostek Policji oraz wyszkolenie policjantów  
w zakresie prowadzenia działań ratowniczych  

3.1 Stan wyposażenia policjantów prd w pojazdy i sprzęt  

3.1.1 Wyposażenie prd w pojazdy, specjalistyczny sprzęt: policyjny, teleinformatyczny  
i telekomunikacyjny oraz wyposażenie do udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy 

Zakres wyposażenie prd określony został w zarządzeniu KGP Nr 9 z dnia 5 maja 
2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji 
oraz policjantów w sprzęt transportowy62. W zarządzeniu tym podano sposób 
ustalania normatywu wyposażenia w sprzęt transportowy jednostek Policji, w tym 
prd. Na tych samych zasadach ustalone zostały normatywy dla sprzętu techniki 
policyjnej63, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjny64 oraz wyposażenia65. 
Na ich podstawie Komendant opracował na potrzeby podległych mu jednostek 
Tabele norm wyposażenia66, które zostały zatwierdzone przez KGP. 

Według stanu 30 czerwca 2016 r., prd śląskiego garnizonu Policji posiadał m.in. 
następujący sprzęt i wyposażenie:  

� 281 pojazdów, w tym: 

− 139 radiowozów oznakowanych segmentu C67, tj. o 11 mniej niż 
przewidywał normatyw (93%); 

− 1 radiowóz oznakowany segmentu A/B, tj. o jeden więcej niż przewidywał 
normatyw; 

− 2 radiowozy oznakowane segmentu D68, tj. o 4 mniej niż przewidywał 
normatyw (33%); 

− 3 radiowozy oznakowane terenowe, tj. o 1 więcej niż przewidywał 
normatyw (150%); 

− 19 radiowozów oznakowanych patrolowych, tj. o 15 więcej niż przewidywał 
normatyw (475%); 

− 5 radiowozów nieoznakowanych segmentu C, tj. o 2 więcej niż 
przewidywał normatyw (167%); 

− 1 radiowóz nieoznakowany segmentu D, tj. o 1 więcej niż przewidywał 
normatyw (93%)  

                                                      
62 Dz. Urz. KGP poz. 29, ze zm. 
63 Zarządzenie Nr 21 KGP z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad 
przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów  
(Dz. Urz. KGP poz. 54). 
64 Zarządzenie Nr 25 KGP z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego 
przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70). 
65 Zarządzenie Nr 13 KGP z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek 
organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70 
ze zm.). 
66 Zwane dalej „normatywem”. 
67 Z tego 2 w KWP i 2 w KAP. 
68 Z tego jeden w KWP. 
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− 11 radiowozów oznakowanych RD-Video69, tj. o 2 mniej niż przewidywał 
normatyw (85%); 

− 16 radiowozów nieoznakowanych RD-Video70, tj. o 15 mniej niż 
przewidywał normatyw (52%); 

− 26 APRD, tj. o 15 mniej niż przewidywał normatyw (63%); 
− 1 furgon Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii, tj. zgodnie z normatywem;  
− 56 motocykli71, tj. o 26 mniej niż przewidywał normatyw (68%);  
− 1 bus profilaktyczny72, tj. zgodnie z normatywem; 

� 85 mierników prędkości, tj. o 20 mniej niż przewidywał normatyw (81%); 

� 136 zestawów znaków do zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego, tj. o 69 
mniej niż przewidywał normatyw (66%); 

� 692 radiotelefonów, w tym 267 mobilnych, tj. o 14 mniej niż przewidywał 
normatyw (95%) i 425 noszonych, tj. o 721 mniej niż przewidywał normatyw 
(37%);  

� 98 zestawów ratowniczych „R0”, „R1” lub zestawów pomocy przedmedycznej, 
tj. o 62 mniej niż przewidywał normatyw (61%). 

(dowód:  akta kontroli str. 214-240, 253-284, 301) 

3.1.2 Kontrola przygotowania patrolu do służby i wyposażenia radiowozu 

W wyniku przeprowadzonej kontroli73 przygotowania patrolu do służby oraz 
kompletności wyposażenia należącego do KAP radiowozu APRD stwierdzono  
brak nakolanników, maski przeciwzapachowej i kaftanu bezpieczeństwa74, 
natomiast w apteczce75 będącej na wyposażeniu radiowozu - brak blokera 
receptorów węchowych w postaci żelu. 

Osobą odpowiedzialną za ww. braki był Komendant KAP, który wyjaśnił, że podległy 
mu komisariat nigdy nie dysponował nakolannikami i maską przeciwzapachową. 
Zadeklarował również, że niezwłocznie podejmie działania mające na celu ich 
zakup, a w odniesieniu do kaftana, że był w dyspozycji Zespołu Dyżurnych 
Komisariatu76 i zostanie przekazany na stałe do APRD. 

Odnosząc się do braku w ambulansie blokera receptorów węchowych, Komendant 
wyjaśnił, że „wskazany bloker jest środkiem medycznym tzw. parafarmaceutykiem, 
jego zastosowanie jest typowo indywidualne, co wiąże się z koniecznością 
posiadania wiedzy, co do dawkowania czy też sposobu podania, a użycie może być 
ograniczone przez przyjmowanie innych leków, posiadane alergie bądź przebyte 
choroby. Przy braku wiedzy, co do możliwości i sposobu jego stosowania mogą 
wystąpić reakcje alergiczne, obstrukcja górnych dróg oddechowych, a w skrajnych 
przypadkach uduszenie. Mając na względzie powyższe jak i fakt, iż czynności 
podejmowane przez policjantów Komisariatu Autostradowego Policji (wypadki 
drogowe ze skutkiem śmiertelnym) nie wiążą się z koniecznością stosowania tego 

                                                      
69 Z tego 2 w KAP. 
70 Z tego 2 w KAP. 
71 Z tego 4 w KAP. 
72 W WRD. 
73 W dniu 22 listopada 2016 r. wykonano oględziny losowo wybranego patrolu i radiowozu KAP pod względem przygotowania 
załogi do służby i kompletności wyposażenia radiowozu. 
74 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Policji z 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia 
jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. 
KGP z 2002 r., Nr 11, poz. 70). W załączniku nr 2 w zestawie nr 4 policjant użytkujący samochód ruchu drogowego – 
pogotowia wypadkowego winien posiadać nakolanniki. 

75  W apteczce znajdującej się w pojeździe zgodnie z wyposażeniem określonym w pozycji 29 załącznika nr 6, zestaw nr 26d, 
Zestaw pierwszej pomocy winien być bloker receptorów węchowych w postaci żelu. 
76 Gdyż nigdy nie było potrzeby jego użycia. 
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rodzaju żelu, zasadnym wydaje się wprowadzenie wyjątku w kwestii obligatoryjnego 
wyposażenia w tego typu środek.” 

(dowód: akta kontroli str.313-316) 

3.1.3 Potrzeby w zakresie wyposażenia prd 

Zaopatrzenie garnizonu w sprzęt realizowane było w ramach zakupów centralnych 
na szczeblu Komendy Głównej Policji, przy czym podejmowane przez Komendanta 
działania miały na celu głównie zapewnienie wyposażenia jednostek garnizonu  
w sprzęt i wyposażenie odpowiadające opisanym wyżej normatywom. Przykładowo, 
w październiku 2015 r. Komendant zwrócił się do KGP z zapytaniem, czy  
w przypadku dokonania zakupów centralnych mierników prędkości, będą one 
przekazane do śląskiego garnizonu Policji. W odpowiedzi uzyskał informację, że 
zakupy centralne laserowych mierników prędkości będą możliwe wyłącznie po 
otrzymaniu odpowiednich środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 206, 223-224, 271-284) 

Braki radiotelefonów w stosunku do liczby ustalonej w normatywie, uzupełniane były 
zarówno poprzez zakupy centralne realizowane przez KGP, jak i poprzez zakupy ze 
środków KWP, której Wydział Teleinformatyki - w okresie objętym kontrolą - zakupił 
dla wszystkich służb garnizonu śląskiego łącznie 106 sztuk radiotelefonów 
mobilnych i 438 sztuk radiotelefonów noszonych. Radiotelefony te zostały 
przekazane do jednostek terenowych, a o ich rozdziale do konkretnych wydziałów 
decydował dowódca danej jednostki. Naczelnik Wydziału Teleinformatyki KWP nie 
przedstawił dokumentów wskazujących na podejmowanie przez Komendanta 
działań mających na celu uzupełnienie wyposażenia w radiotelefony służby ruchu 
drogowego do stanu określonego w normatywie.  

(dowód: akta kontroli str. 331-332) 

3.1.4 Działania KWP w celu pozyskania środków pozabudżetowych na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Niezależnie od ilości środków transportowych i urządzeń otrzymywanych z zakupów 
centralnych Policji, KWP podejmowała działania mające na celu uzyskanie środków 
na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań związanych z poprawą 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze źródeł pozabudżetowych. W okresie objętym 
kontrolą KWP zaangażowana była w realizację następujących projektów: 

� finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach projekt „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – 
zakup 30 sztuk samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu 
śląskiej Policji”, do którego przystąpiono 2 marca 2016 r. W ramach tego 
projektu przewidziano dofinansowanie w 2017 r. KWP kwotą 900 tys. zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu układów napędowych i silników 
hybrydowych do 30 samochodów. Część z nich przewidziana jest do 
eksploatacji przez prd. Wartość zadania określono wstępnie na 3 mln zł,  
z czego 2,1 mln zł stanowić ma wkład własny KWP.  

� „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska 
policja bliżej społeczeństwa”, do którego KWP przystąpiła 15 lipca 2015 r., 
zakłada uzyskanie dofinansowania ze środków UE, w ramach Osi Priorytetowej 
II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych. Zadanie polegać ma na digitalizacji danych o wypadkach 
drogowych, pozostających do tej pory wyłącznie do dyspozycji Policji,  
i udostępnieniu ich, w określonych prawem granicach, organom, podmiotom, 
mieszkańcom uczelniom itd. do wykorzystania przy realizacji zadań związanych 
z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dane te – poszerzone o moduł 
analityczny z dedykowanym programem – będą mogły być wykorzystane np.: 
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−  przez zarządcę drogi, w zakresie poprawy infrastruktury drogowej;  
− uczelnie wyższe, w celach edukacyjnych i naukowych; 
− mieszkańców do poznania miejsc niebezpiecznych.  

Drugim elementem projektu ma być informowanie on line - za pośrednictwem 
operatorów nawigacji samochodowych oraz ortofotomap - uczestników ruchu 
drogowego podróżujących przez województwo śląskie, o obsłudze zdarzeń 
drogowych przez Policję, zaś trzecim, ma być doposażenie policjantów  
w sprzęt do wymiarowania miejsc zdarzeń drogowych oraz sporządzania 
szkiców sytuacyjnych w formie cyfrowej.  

Celem realizacji tego projekt jest m.in. zwiększenie przejezdności śląskich dróg 
i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowego.  

Projekt jest w trakcie opracowywania procedury poprzedzającej uruchomienie 
przetargów, a przewidziana kwota na jego realizację wynosi 21, 5 mln zł, z tego 
ze środków unijnych 18,3 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 285-299) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na występujące w prd garnizonu śląskiego, 
znaczne braki w sprzęcie i wyposażeniu w stosunku do wymagań określonych  
w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji normatywie. Dotyczy to 
zwłaszcza: 

− radiowozów (niedobór 35 szt.); 
− ambulansów APRD (niedobór 15 szt.); 
− motocykli (niedobór 26 szt.); 
− mierników prędkości (niedobór 20 szt.); 
− zestawów zabezpieczenia miejsca wypadku (niedobór 69 szt.); 
− radiotelefonów (niedobór 735 szt.); 
− zestawów ratowniczych R0 i R1 (niedobór 62 szt.). 

Wprawdzie większość zakupów sprzętu i wyposażenia Policji realizowana jest przez 
Komendanta Głównego Policji w ramach zakupów centralnych, jednakże zdaniem 
NIK, nie zwalnia to Komendanta z obowiązku podejmowania - dopuszczonych 
prawem – działań, mających na celu zapewnienie podległym mu jednostkom sprzętu 
i wyposażenia w ilościach wynikających z ww. normatywu, w tym poprzez 
monitowanie KGP w tej sprawie lub pozyskiwanie sprzętu lub środków finansowych 
na jego zakup od jednostek samorządu terytorialnego lub w ramach środków 
pomocowych UE. 

3.2 Szkolenie policjantów prd  

3.2.1 Stan wyszkolenia prd 

System szkolenia policjantów został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 
w Policji77. W myśl § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, każdy policjant bezpośrednio po 
przyjęciu do służby kierowany był na szkolenie podstawowe78. W ramach 
doskonalenia zawodowego centralnego, o którym mowa w dziale III rozporządzenia 
w sprawie szkoleń, policjanci mogli ponadto uczestniczyć w kursach specjalistycznych 
organizowanych przez szkoły Policji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

                                                      
77 Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm., zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie szkoleń”. 
78 Wszyscy policjanci w ramach szkolenia podstawowego zapoznawani są z podstawami udzielania pierwszej pomocy, jednak 
nie jest to równoznaczne z ukończeniem kursu i zdaniem egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Uwagi do działalności 
kontrolowanej 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zgodnie z § 4 pkt 1-3 zarządzenia Nr 609 KGP z 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów79, zadania w zakresie: 

− kierowania ruchem drogowym, z wyłączeniem czynności podejmowanych na 
miejscu zdarzeń drogowych oraz przy zabezpieczeniu imprez na drogach, 

− kontroli stanu technicznego pojazdów silnikowych; 
− wykonywania czynności na miejscu wypadków drogowych 

wykonywać mogą wyłącznie policjanci ruchu drogowego, mający odpowiednie 
przeszkolenie zawodowe80.  

W tabeli poniżej przedstawiono stan wyszkolenia policjantów pdr w garnizonie 
śląskim na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz stopień zaspokojenia potrzeb w tym 
zakresie: 

 
Garnizon WRD KAP 

 
os. % os. % os. % 

Liczba funkcjonariuszy prd  
na 30 czerwca 2016 r. 

1.133 24 49 

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RD) 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni być 
przeszkoleni1) (stan docelowy) 

989 100,0% 18 100,0% 36 100,0% 

Liczba funkcjonaruszy posiadających przeszkolenie  534 54,0% 18 100,0% 27 75,0% 

Liczba funkcjonariuszy wymagających 
przeszkolenia (potrzeby) 

455 46,0% 0 0,0% 9 25,0% 

Kurs specjalistyczny dla wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD) 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni być 
przeszkoleni1) (stan docelowy) 

245 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 

Liczba funkcjonaruszy posiadających przeszkolenie  83 33,9% 4 100,0% 8 53,3% 
Liczba funkcjonariuszy wymagających 
przeszkolenia (potrzeby) 

162 66,1% 0 0,0% 7 46,7% 

Kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem (TJMS) 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni być 
przeszkoleni1) (stan docelowy) 

168 100,0% 2 100,0% 7 100,0% 

Liczba funkcjonaruszy posiadających przeszkolenie  61 36,3% 2 100,0% 6 85,7% 
Liczba funkcjonariuszy wymagających 
przeszkolenia (potrzeby) 

107 63,7% 0 0,0% 1 14,3% 

Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem (TJS) 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni być 
przeszkoleni1) (stan docelowy) 

181 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 

Liczba funkcjonaruszy posiadających przeszkolenie  107 59,1% 2 100,0% 4 100,0% 
Liczba funkcjonariuszy wymagających 
przeszkolenia (potrzeby) 

74 40,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Kurs specjalistyczny w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni być 
przeszkoleni1) (stan docelowy) 

340 100% 7 100% 15 100,0% 

Liczba funkcjonaruszy posiadających przeszkolenie  114 33,5% 7 100,0% 6 40,0% 
Liczba funkcjonariuszy wymagających 
przeszkolenia (potrzeby) 

226 66,5% 0 0,0% 9 60,0% 

Egzamin w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni posiadać 
zdany egzamin1) (stan docelowy) 

114 100,0% 7 100,0% 6 100,0% 

Liczba funkcjonaruszy posiadających zdany 
egzamin 

69 60,5% 7 100,0% 6 100,0% 

Liczba funkcjonariuszy, którzy powinni zdać 
egzamin2) (potrzeby) 

45 39,5% 0 0,0% 0 0,0% 

                                                      
79 Dz. Urz. KGP z 2007 r., Nr 13 poz. 100 ze zm., zwane dalej „zarządzeniem ws. pełnienia służby na drogach”. 

80 Wg § 25 ust. 2 tego zarządzenia, czynności na miejscu zdarzenia drogowego mogą wykonywać również policjanci grupy 
dochodzeniowo-śledczej, a w przypadku zdarzenia, w którym nie ma osoby zabitej lub rannej, w uzasadnionych 
okolicznościach na polecenie dyżurnego jednostki Policji - inni policjanci. 
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1) Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia określona została na podstawie zapotrzebowań 
przekazanych do KWP przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu 
śląskiego określonych w potrzebach szkoleniowych, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MSWiA  
z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz 
doskonalenia zawodowego w Policji81 i zidentyfikowanych na dzień 30 września roku poprzedniego.  

2) Funkcjonariusze przewidziani do recertyfikacji uprawnień w terminie 3 lat od chwili ich nabycia. 

 (dowód:  akta kontroli str. 241-243, 311-312, 335-336) 

Policjantów garnizonu śląskiego Policji kierowano na szkolenia specjalistyczne zgodnie 
z otrzymanymi z Komendy Głównej Policji przydziałami miejsc na poszczególne typy 
szkoleń. Wszystkie przydziały były w badanym okresie wykorzystane przez KWP. 
Wyjątkiem są szkolenia i egzaminy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, które 
realizowane były przez KWP we współpracy z KW PSP w Katowicach.  
W zorganizowanym w 2016 r. kursie uczestniczyło łącznie 18 funcjonariuszy garnizonu 
śląskiego, w tym 3 z prd. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i zdali stosowny egzamin. 

W tabelach poniżej przedstawiono stopień zaspokojenia potrzeb szkoleniowych pdr 
w latach 2015 i 2016. 

Rok 2015 Garnizon WRD KAP 

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RD) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia  
na 1 stycznia 2015 r.1) 

261 2 15 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2015 r. 261 2 15 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2015 r. 59 2 3 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2015 r. [%] 22,60% 100,00% 20,00% 

Kurs specjalistyczny dla wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2015 r. 1) 

52 0 4 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2015 r. 52 0 4 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2015 r. 29 0 1 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2015 r. [%] 55,80% 0,00% 25,00% 

Kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem (TJMS) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2015 r. 1) 

26 0 1 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2015 r. 26 0 1 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2015 r. 4 0 0 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2015 r. [%] 15,40% 0,00% 0,00% 

Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem (TJS) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2015 r. 1) 

71 0 7 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2015 r. 71 0 7 

Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2015 r. 13 0 1 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2015 r. [%] 18,30% 0,00% 14,30% 

Kurs specjalistyczny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 2) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2015 r. 1) 

   

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2015 r.    
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2015 r.    

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2015 r. [%]    

Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika 

Liczba funkcjonariuszy wymagających dopuszczenia do egzaminu 
potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika na 1.01.2015 r. 

49 5 5 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na egzamin w 2015 r. 49 5 5 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na egzamin w 2015 r. 49 5 5 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2015 r. [%] 100,00% 100,00% 100,00% 

                                                      
81 Dz. U. Nr 126 poz. 877 ze zm. 
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Rok 2016 Garnizon WRD KAP 

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RD) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2016 r. 1) 

463 1 10 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2016 r. 463 1 10 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2016 r. 96 1 5 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2016 r. [%] 20,70% 100,00% 50,00% 

Kurs specjalistyczny dla wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2016 r. 1) 

162 0 7 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2016 r. 52 0 7 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2016 r. 0 0 0 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2016 r. [%] 0,00% 0,00% 0,00% 

Kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem (TJMS) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2016 r. 1) 

112 0 2 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2016 r. 112 0 2 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2016 r. 11 0 1 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2016 r. [%] 9,80% 0,00% 50,00% 

Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem (TJS) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2016 r. 1) 

74 0 0 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2016 r. 74 0 0 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2016 r. 14 0 0 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2016 r. [%] 18,90% 0,00% 0,00% 

Kurs specjalistyczny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 2) 

Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia na 1 stycznia 
2016 r. 1) 

   

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na szkolenie w 2016 r.    
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w 2016 r.    

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2016 r. [%]    

Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika 

Liczba funkcjonariuszy wymagających dopuszczenia do egzaminu 
potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika na 1.01.2016 r. 

40 2 1 

Liczba funkcjonariuszy zgłoszonych na egzamin w 2016 r. 40 2 1 
Liczba funkcjonariuszy skierowanych na egzamin w 2016 r. 40 2 1 

Stopień zaspokojenia potrzeb w 2016 r. [%] 100,00% 100,00% 100,00% 

1) Liczba funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia określona została na podstawie zapotrzebowań 
przekazanych do KWP przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu 
śląskiego określonych w potrzebach szkoleniowych, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MSWiA  
z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz 
doskonalenia zawodowego w Policji82 i zidentyfikowanych na dzień 30 września roku poprzedniego.  

2) Oferta szkoleniowa w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego centralnie nie zawiera kursu 
specjalistycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stąd potrzeby szkoleniowe w tym zakresie 
nie są wykazywane. Ostatni kurs w powyższym zakresie organizowany przez Komendę Główną Policji  
z funduszy unijnych odbył się w 2014 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 

 (dowód:  akta kontroli str. 241, 311-313, 337-339) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że poziom wyszkolenia funkcjonariuszy prd 
jest istotnie niewystarczający w stosunku do potrzeb garnizonu w tym zakresie. 
Wprawdzie większość szkoleń specjalistycznych realizowana jest centralnie  
przez Komendanta Głównego Policji, jednakże zamieszczone powyżej dane 
jednoznacznie wskazują, że realizacja zadań prd w sposób zgodny z wymaganiami 
§ 4 zarządzenia ws. pełnienia służby na drogach wydaje się trudna do spełnienia,  

                                                      
82 Dz. U. Nr 126 poz. 877 ze zm. 

Uwagi do działalności 
kontrolowanej 
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co musi mieć wpływ na jakości wykonywanych przez policjantów prd zadań.  

Zaniepokojenie NIK budzi również bardzo niski poziom przeszkolenia 
funkcjonariuszy prd w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
zwłaszcza że częstokroć to właśnie oni są pierwszymi osobami na miejscu 
wypadków drogowych, i od to od ich prawidłowej reakcji oraz podjętych przez nich 
czynności ratowniczych zależeć może, czy ofiary wypadku przeżyją do przyjazdu 
karetki pogotowia. Podkreślić przy tym należy, że w tym świetle nie są 
przekonywujące wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP 
wskazujące, że wszyscy funkcjonariusze Policji odbywają szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy w ramach szkolenia podstawowego. Należy bowiem zauważyć, 
że zakres tego szkolenia jest znacznie ograniczony i nie obejmuje m.in. sposobu 
wykorzystywania sprzętu ratowniczego, w jaki powinny być wyposażone radiowozy 
prd (np. torby R0 i R1).  

3.2.2 Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 

Jednostki Policji z województwa śląskiego uczestniczyły w okresie objętym kontrolą 
dwukrotnie w ćwiczeniach ratowniczych na autostradach lub drogach ekspresowych. 
Organizatorem tych ćwiczeń był Wojewoda Śląski. 

Ćwiczenia na drodze ekspresowej S-69  

Założono, że w 3 grudnia 2015 r.w tunelu drogowym „Laliki” na drodze ekspresowej  
S-69 doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem dwóch autobusów83, którymi 
podóżowało ok. 80 osób. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 30 osób, w tym 
5 osób zabitych i 25 rannych, w tym 15 ciężko. W ćwiczeniach brali udział policjanci  
z KPP w Żywcu.  

W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń sformułowano następujące wnioski:  

1. Należy zwiększyć liczbę osób pełniących dyżur w Centrum Zarządzania 
Tunelem84, z jednej do dwóch przez całą dobę jego funkcjonowania; 

2. Przeprowadzić wewnętrzne szkolenie ze współpracy pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami GDDKiA (CZT, Punkt Informacji Drogowej85 Rejon Pszczyna); 

3. Zapewnić cykliczne (regularne) sprawdzanie łączności w porozumieniu z PSP; 
4. Zrealizować szkolenie dla PSP i GDDKiA z zakresu łączności i funkcjonowania 

w sytuacji podwyższonego stresu; 
5. Z uwagi na brak możliwości zadysponowania śmigłowca LPR z terenu  

woj. śląskiego ze względów technicznych86, należy rozważyć zadysponowanie 
śmigłowca LPR z terenu woj. małopolskiego lub dolnośląskiego; 

6. Należy ująć w następnych ćwiczeniach aktywny udział Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego; 

7. Starostwo Powiatowe w Żywcu winno zapewnić pełną łączność przez  
24 godziny na dobę; 

8. Należy doprecyzować w następnych założeniach do ćwiczeń, kwestię 
odśnieżania dróg (lokalizacja i ilość pługów w terenie). 

Na ich podstawie, podjęto następujące działania:  

1. Przeprowadzono sprawdzanie łączności pomiędzy CZT a Komendą Powiatową 
PSP w Żywcu;  

2. Zaplanowano przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla służb GDDKiA oraz 
jednostek Straży Pożarnej w roku 2016; 

                                                      
83 W jednym z nich podróżowały dzieci. 

84 Dalej: CZT 

85 Dalej: PID 
86 Nie wykonują lotów w złych warunkach atmosferycznych oraz po zmroku. 
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3. Rozpoczęto aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa tunelu.  

Ćwiczenia na autostradzie A-1 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia z zakresu zarządzania 
kryzysowego z udziałem czeskich organów administracji publicznej. W ćwiczeniach brali 
udział policjanci z KWP, KAP i KPP w Wodzisławiu Śląskim. Tematem ćwiczeń był 
masowy wypadek komunikacyjny z udziałem cudzoziemców na autostradzie A-1, 
pomiędzy węzłami „Gorzyczki” i „Bohumin”, a ich celem było: 

− sprawdzenia działania służb ratunkowych RP i Republiki Czeskiej w przypadku 
katastrofy komunikacyjnej; 

− rozpoznanie możliwości zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej 
osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia i ich bliskim; 

− sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych podmiotów o zdarzeniu; 
− sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących  

w działaniach ratowniczych.  

W wyniku ćwiczeń sformułowano następujące wnioski:  

1. Należy zainicjować zawarcie porozumienia w zakresie współpracy polsko-czeskiej 
w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie transgranicznym, z możliwością 
transportu poszkodowanych do szpitala za granicą; 

2. Należy zmienić lub rozszerzyć umowę między RP, a Republika Czeską  
o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz 
współpracy na terenach przygranicznych87, w zakresie współpracy i wzajemnej 
pomocy Policji w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych 
wydarzeń; 

3. Konieczne jest pozyskanie tłumaczy do wsparcia działań w kontaktach  
z poszkodowanymi; 

4. Konieczny jest udział psychologów ze znajomością języka obcego; 

5. Brakuje procedury współpracy z psychologami z zagranicy; 

6. Brakuje procedury powiadamiania WITD (brak służby dyżurnej); 

7. Zachodzi konieczność uzgodnienia koordynacji działań, przekazania zadań, 
dopracowania procedur wewnętrznych w szpitalach w zakresie udzielania pomocy 
psychologicznej, a ponadto dostosowanie liczby interwentów do liczby 
potrzebujących wsparcia; 

8. Konieczne jest dostosowanie procedur na poziomie powiatów oraz wewnętrznych 
procedur instytucji (w tym szpitali) do Procedury P ZF-06/01 Wsparcie 
psychologiczne w wypadkach masowych i katastrofach, w celu zapewnienia 
skutecznej koordynacji działań; 

9. Należy powołać - na poziomie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - koordynatora 
ds. zapewnienia pomocy psychologicznej podczas wypadków masowych  
i katastrof. 

W ich efekcie podjęto następujące działania: 

− w celu realizacji wniosku nr 2. Komendant przygotował projekt wniosku do MSWiA, 
który w lipcu 2016 r. przesłano do Wojewody Śląskiego;  

− w zakresie pozostałych wniosków, zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego, 
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego został 
zobowiązany do sporządzenia raportu z realizacji wniosków do 30 grudnia 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2-32)  

 

                                                      
87 Podpisaną w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. 
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3.2.3 Działania podjęte w efekcie analiz zdarzeń drogowych, które miały miejsce na 
autostradach i drogach ekspresowych 

Z uwagi na występowanie powtarzających się zdarzeń drogowych na odcinku  
drogi ekspresowej S-1 (od km 1,9 do km 2,4)88, do których doszło w związku  
z wykonywaniem niedozwolonego manewru zawracania, funkcjonariusze WRD oraz 
KPP w Będzinie dokonali lustracji oznakowania w rejonie skrzyżowania dróg S-1, 
DK-78 i DW-913. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że: 

− ww. miejsce oznakowanie jest poprawne, jednak z uwagi na charakter 
skrzyżowania i liczbę zjazdów z niego, część z nich może być niewidoczna dla 
kierujących jadących w kierunku lotniska, zwłaszcza znak E-3 „drogowskaz  
w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi”, umieszczony na 
wysokości zjazdu na wyspie centralnej ronda; 

− właściwym byłoby umieszczenie dodatkowego znaku E-6 „drogowskaz do 
lotniska” z napisem „Pyrzowice” na wyspie, w rejonie zjazdu z ronda w kierunku 
lotniska, co poprawi widoczność właściwego zjazdu; 

− w celu wyeliminowania zawracania na drodze ekspresowej S-1, przez 
kierujących udających się na lotnisko, którzy zjechali z ronda niewłaściwym 
zjazdem na drogę ekspresową  S-1 w kierunku Podwarpia należy wprowadzić 
dodatkowe elementy infrastruktury drogowej, np. tablice uchylne z elementami 
odblaskowymi, bariery betonowe, stalowe linowe. 

Powyższe ustalenia zostały przekazane 10 lutego 2016 r. do GDDKiA. W wyniku 
przeprowadzonych czynności na wysepce łącznika w rejonie zjazdu z ronda  
w kierunku lotniska ustawiono dodatkowe oznakowanie kierunkowe typu E-6 „913 
Pyrzowice”. Złożona jednocześnie propozycja wprowadzenia elementów 
infrastruktury drogowej w postaci uchylnych tablic z elementami odblaskowymi, jak  
i zastosowanie barier ochronnych betonowych lub barier stalowych linowych nie 
znalazła aprobaty zarządcy drogi. 

Ponadto w KWP przeprowadzono analizę zdarzeń drogowych i ich skutków w pasie 
drogowym łącznicy DK 86 z autostradą A-4 relacji Sosnowiec – Wrocław na węźle 
komunikacyjnym „Murckowska”89. W jej wyniku, WRD zainicjował spotkanie z m.in.  
z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, celem 
rozważenia możliwości zainstalowania w wskazanym powyżej rejonie stacjonarnego 
urządzenia rejestrującego prędkość. Urządzenie to zostało zainstalowane  
w listopadzie 2016 r. i okazało się efektywne, gdyż od jego zainstalowania do  
19 listopada 2016 r. zdarzyła się w tym miejscu tylko jedna kolizja. 

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 211-213, 253) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komendanta mające na celu 
poprawę stanu wyposażenia i wyszkolenia policjantów prd garnizonu śląskiego 
Policji, zwracając jednakże uwagę, na konieczność ich intensyfikacji, celem 
doprowadzenia do stanu przewidzianego w stosownych normatywach.  

4. Współpraca Policji z podmiotami zarządzającymi autostradami  
i drogami ekspresowymi 

4.1 Uzgodnienia dokonane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na 
etapie projektowania autostrady 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa ww. PDR dla płatnych odcinków 

                                                      
88 W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2016r. - 19 wypadków i kolizji. 
89 W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2015 r. - 279 wypadków i 268 kolizji 
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autostrad na terenie województwa śląskiego, które zostały uzgodnione z KWP na 
podstawie § 98 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 
2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych90. Uzgodnienia te dotyczyły przejazdów awaryjnych (np. barier 
szybkorozbieralnych), miejsc przeznaczonych do kontroli pojazdów, wyjazdów 
awaryjnych z autostrady, sposobu przejazdu przez Plac Poboru Opłat lub Stacje 
Poboru Opłat przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.  

(dowód; akta kontroli str. 83, 96-99) 

4.2 Współpraca KWP z zarządzającymi autostradami i drogami na etapie 
realizacji zadań ustawowych 

Wg przedstawionych przez Naczelnika WRD wyjaśnień, współpraca jednostek 
Policji z zarządzającymi autostradami polegała na kwartalnych spotkaniach  
z ich przedstawicielami oraz m.in.: WITD, Służby Celnej, SG, PSP, Pogotowia 
Ratunkowego. Na bieżąco utrzymywany był również kontakt z PID w przypadku 
m.in. wystąpienia zdarzeń drogowych, awarii pojazdów i związanym z tym 
wymuszonym postojem w obrębie pasa drogowego autostrady, ujawnionych 
przedmiotach na jezdni mogących stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego. We wskazanych sytuacjach GDDKiA udzielała wsparcia Policji poprzez 
skierowanie na miejsce zdarzenia pojazdu Służby Autostrady i ustawienia 
oznakowania ostrzegawczego. 

Naczelnik WRD wskazał również, że siedziba KAP znajduje się w budynkach 
Obwodu Utrzymania Autostrady GDDKiA, a ilość pomieszczeń do dyspozycji KAP 
jest wystarczająca91. Ponadto usytuowanie budynku KAP w pobliżu węzła „Sośnica” 
w Gliwicach łączącego autostrady A-1 i A-4 daje możliwość szybkiego dotarcia na 
miejsce zdarzenia drogowego. 

Zgodnie z § 3 pkt 1b porozumienia KGP i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania jednostek 
organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakresie 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, GDDKiA przekazała do KWP plany 
liniowe autostrad i dróg ekspresowych z pikietażem oraz zaznaczonymi obiektami 
inżynierskimi. 

(dowód: akta kontroli str. 33-46, 96-99) 

4.3 Usuwanie z autostrady i drogi ekspresowej unieruchomionych pojazdów 

W okresie objętym kontrolą działania policjantów garnizonu śląskiego w zakresie 
usuwania pojazdu na koszt właściciela w przypadku, gdy pojazd został 
pozostawiony w miejscu, gdzie było to zabronione i utrudniał ruch lub w inny sposób 
zagrażał bezpieczeństwu, były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym92, rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania 
pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu 
drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej93 oraz decyzję  
nr 454/2005 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 28 października 
2005r w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji usuwania i zabezpieczania 
pojazdów przez Policję, zlecania ich holowań oraz przechowywania na parkingach 
strzeżonych. W rozdziale 4 tej instrukcji określono zasady postępowania  
z pojazdami usuwanymi z dróg na podstawie dyspozycji Policji, na koszt właścicieli 
                                                      
90 Dz. U. Nr 12 , poz. 116 ze zm. 
91 Biorąc pod uwagę fakt, iż pomieszczenia zostały zaplanowane do wykorzystywania przez docelowo 88 funkcjonariuszy,  
a aktualnie stan etatowy komisariatu to 55 etatów policyjnych oraz 3 cywilne. 
92 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm., zwana dalej „Prd”. 
93 Dz. U. Nr 143, poz. 846 ze zm. 
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pojazdów. Decyzję o kwalifikowaniu do usunięcia pojazdu na podstawie art. 130a 
ust. 1 pkt 1 Prd, podejmuje każdorazowo policjant wykonujący czynności służbowe 
w zależności od danej sytuacji faktycznej. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do  
30 czerwca 2016 r. Policja na terenie województwa śląskiego nakazała 218 razy 
usunąć z autostrad i dróg ekspresowych pojazdy na koszt właściciela. 

(dowód: akta kontroli str. 84-93, 96-99) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

5. Działania Policji związane z rozładowywaniem korków i zatorów na 
autostradzie lub drodze ekspresowej 

5.1 Działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem objazdów 
celem sprawnego rozładowania korków lub zatorów drogowych na 
autostradzie lub drodze ekspresowej 

Jak wyjaśnił Naczelnik WRD, w przypadku wystąpienia korków/zatorów drogowych 
są one traktowane priorytetowo. Do zadań policjantów pełniących służbę na 
Stanowisku Kierowania WRD KWP należy koordynacja wprowadzonych objazdów 
oraz udzielanie wsparcia jednostkom Policji, poprzez skierowanie do ich dyspozycji 
funkcjonariuszy z jednostek ościennych lub współpracę - w uzasadnionych 
przypadkach - z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie 
udzielania pomocy kierującym94. Policja nie gromadzi danych o podejmowanych 
działaniach, angażowanych środkach mających na celu rozładowywania korków  
i zatorów drogowych na autostradach i drogach ekspresowych. Policjanci prd 
garnizonu śląskiego brali udział m.in. w następujących zdarzeniach: 

− 11 marca 2015 r., na drodze S-86, policjanci z KMP w Katowicach wyznaczyli 
objazdy, mające na celu rozładowanie spiętrzonego ruchu kołowego, 
powstałego na skutek śmiertelnego potrącenia dwóch osób przebiegających 
przez ww. drogę; 

− 3 lipca 2015 r., na autostradzie A-495, droga został zablokowana w wyniku 
wypadku, w którym brały udział dwa pojazdy. Wyznaczone zostały objazdy,  
a w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu skierowane zostały dodatkowe 
patrole z KMP w Jaworznie, KMP w Sosnowcu i KAP; 

− w związku z prowadzonym w sierpniu i wrześniu 2015 r. remontem nawierzchni 
autostrady A-4 w rejonie MOP „Wirek” i „Halemba”, do udrażniania/upłynniania 
przejazdu kierowani byli funkcjonariusze KAP w godzinach największego 
natężenia ruchu; 

− 16 października 2015 r., na zjeździe z ul. Murckowskiej na autostradę A-4, 
doszło do kolizji dwóch pojazdów, w wyniku czego droga została zablokowana. 
Wyznaczono objazdy oraz wdrożono ręczne kierowanie ruchem przez 
funkcjonariuszy z KMP w Katowicach oraz KAP; 

− 28 stycznia 2016r., na drodze S-1 (obecnie S-52), policjanci z KMP Bielsko – 
Biała rozładowywali zator drogowy powstały na skutek usuwania przez Straż 
Pożarną rozlanej na jezdni substancji ropopochodnej, kierując użytkowników 
drogi na wyznaczony objazd w kierunku Cieszyna. 

(dowód: akta kontroli str. 246-251) 

                                                      
94 Algorytm pełnienia służby na SK WRD KWP w Katowicach na podstawie Decyzji Nr 368/13 Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji z dnia 11-07-2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na Stanowisku Kierowania Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
95 Ok. 100 m przed PPO Brzęczkowice, w kierunku Krakowa. 
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5.2 Zasady współdziałania z zarządzającymi autostradą i drogami 
ekspresowymi przy rozładowaniu korków lub zatorów drogowych 

Dla płatnych odcinków autostrady A-4 sporządzone były PDR, w których 
wyznaczono objazdy w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego lub innej 
przyczyny, w której wystąpiłaby konieczność zamknięcia ruchu. Pomiędzy węzłem 
„Murckowska” a PPO „Balice”, objazdy wyznaczone są dla odcinków pomiędzy 
dwoma kolejnymi węzłami autostrady. 

Dla pozostałej części autostrady A-4, która jest zarządzana przez GDDKiA,  
w PDR wyznaczono objazd w przypadku wystąpienia zdarzenia pomiędzy węzłami 
„Sośnica” i „Kleszczów”.  

W PDR dla autostrady A-1 zarządzanej przez Stalexport Autostrada Małopolska SA, 
również wyznaczono objazdy awaryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 247) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

6. Działania kontrolne w Policji 

6.1 Przedsięwzięcia w zakresie nadzoru, audytu i kontroli, ich wyniki oraz 
ich wykorzystanie 

W latach 2015-2016 (I półrocze) NIK dwukrotnie kontrolowała działania Policji na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego NIK96. Wyniki kontroli zostały wykorzystane 
do poprawy działania systemu SEWiK. Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych nie była 
przedmiotem nadzoru, badania  lub audytów innych instytucji zewnętrznych oraz 
audytu wewnętrznego KWP. 

(dowód: akta kontroli str. 78-80) 

6.2 Analizy działań Policji na autostradach i drogach ekspresowych oraz ich 
wykorzystanie 

Zespoły kontrolne KWP nie przeprowadzały w jednostkach organizacyjnych 
śląskiego garnizonu Policji kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i prowadzenia działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych.  

(dowód: akta kontroli str. 79-80) 

W ramach sprawowanego nadzoru instancyjnego nad organizacją i pełnieniem 
służby na drogach w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego,  
w okresie objętym kontrolą WRD przeprowadzał łącznie 93 patrole oficerskie oraz 
57 badań tematycznych. 

W 2015 r. przeprowadzono: 

− 65 patroli oficerskich97, które 82-krotnie skontrolowały podległe jednostki Policji, 

                                                      
96 NIK przeprowadził kontrole:  

1) K/15/002 - Stan realizacji wniosków NIK z kontroli P/13/100 – Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli 
w ruchu drogowym. Kontrolą objęto cztery jednostki organizacyjne Policji. W jednej z nich stwierdzono 
nierzetelność w sporządzaniu Kart zdarzenia drogowego. Wnioski zostały wdrożone.;  

2) P/16/035 Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym  
i rowerzystom w KMP w Częstochowie. W trakcie kontroli ustalono, że nie aktualizowano w SEWiK informacji 
dotyczących zdarzeń drogowych w przypadku uzyskania nowych informacji o stanie zdrowia ofiar zdarzeń. 
Wniosek pokontrolny zrealizowano.  

97 Czynności kontrolne wykonywano na podstawie decyzji nr 537/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 
16 listopada 2011 r. w sprawie realizowania zadań przez patrole oficerskie oraz decyzji nr 379/15 Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizowania zadań przez patrole oficerskie służby prewencyjnej. 
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w tym: 10 patroli kontrolnych/oficerskich w KAP98 (jedna kontrola średniego 
szczebla kierowniczego),  

− 46 badań tematycznych99 z 13. zakresów, w tym 3-krotnie w KAP. 

W I połowie 2016 r przeprowadzono: 

− 28 patroli oficerskich100, które skontrolowały 34-krotnie podległe jednostki 
Policji, w tym 4-krotnie w KAP101.  

− 11 badań tematycznych102 z 7. zakresów, w tym jedno badanie KAP z zakresu 
„Wykorzystania w służbie pojazdów wyposażonych w „wideorejestrator” oraz 
prawidłowości sprawowanego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami przez 
policjantów użytkujących tego rodzaju pojazdy”. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 94) 

Naczelnik WRD wyjaśnił, że realizowane przez policjantów WRD patrole oficerskie  
i badania tematyczne mają na celu dokonanie sprawdzenia i oceny - w ramach 
nadzoru instancyjnego - sposobu funkcjonowania komórek prd, a w szczególności: 

− sposobu wykonywania obowiązków przez policjantów na drogach, 
− przygotowania i przeprowadzenia działań kontrolno-prewencyjnych, 
− sprawdzenie jakości wykonywania obowiązków służbowych, w tym przepisów  

i poleceń, 
− rzetelności wprowadzanych do systemów informatycznych danych. 

Przygotowane raporty (sprawozdania) pozwalają na bieżąco wykorzystywać 
wnioski/uwagi/stwierdzone nieprawidłowości do podjęcia działań naprawczych przez 
Komendanta KAP, komendantów miejskich i powiatowych Policji. Pozwalają również 
w lepszym stopniu kierować/dyslokować funkcjonariuszy do służby (uwzględniając 
istniejące zagrożenia stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym), optymalnie 
wykorzystać posiadany sprzęt specjalistyczny oraz podnosić sprawność działania 
prd na miejscu zdarzeń drogowych. Tego rodzaju działanie pozwala też wpływać na 
podnoszenie jakości pracy policjantów, a przez to oddziaływuje na bezpieczeństwo 
na drogach województwa śląskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 95) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
98 Realizowanych na podstawie decyzji nr 89/13 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 12 lutego 2013 r.  
w sprawie upoważnienia Naczelnika WRD KWP w Katowicach do podejmowania czynności służbowych w ramach nadzoru 
merytorycznego nad wybranymi zagadnieniami realizowanymi przez Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach oraz decyzji 
nr 537/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie realizowania zadań przez 
patrole oficerskie oraz decyzji nr 379/15 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie 
realizowania zadań przez patrole oficerskie służby prewencyjnej. 
99 Realizowanych na podstawie zatwierdzonego przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planu badań 
na rok 2015 do przeprowadzenia przez funkcjonariuszy WRD w ramach nadzoru merytorycznego w wybranych jednostkach 
Policji z dnia 5 stycznia 2015 r. 
100 Czynności kontrolne wykonywano na podstawie decyzji nr 379/15 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia  
25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizowania zadań przez patrole oficerskie służby prewencyjnej, ,  
101 Realizowane na podstawie decyzji nr 89/13 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 12 lutego 2013 r.  
w sprawie upoważnienia Naczelnika WRD KWP w Katowicach do podejmowania czynności służbowych w ramach nadzoru 
merytorycznego nad wybranymi zagadnieniami realizowanymi przez Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach oraz decyzji 
nr 379/15 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizowania zadań przez patrole 
oficerskie służby prewencyjnej. 
102 Realizowanych na podstawie zatwierdzonego przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planu badań 
na rok 2016 do przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach w ramach nadzoru merytorycznego w wybranych jednostkach Policji z dnia 29 grudnia 2015 r. 
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IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli103, NIK 
zwraca uwagę na występujące w prd garnizonu śląskiego – w stosunku do 
przyjętych normatywów – braki w zakresie wyposażenia i sprzętu oraz na 
niedostateczny poziom przeszkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy prd104, 
które mogą w istotny sposób odziaływać na jakość wykonywanych przez prd zadań. 
Jednocześnie NIK wnosi o podjęcie skutecznych działań mających na celu 
eliminację ww. braków w wyposażeniu oraz poprawę poziomu wyszkolenia 
funkcjonariuszy prd.  

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 
wykorzystania uwag i 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 19 grudnia 2016 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 

Kontroler nadzorujący 

 

Tomasz Kaczyński 
Doradca techniczny  

 

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

 

 
 

                                                      
103 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. zwana dalej „ustawą o NIK”. 
104 Zwłaszcza w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

Uwagi i wnioski 
pokontrolne 


