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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 
Joanna Paliga – główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKA/156/2016
z dnia 2 września 2016 r. i nr LKA/197/2016 z 11 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

 
Jednostka 

kontrolowana 
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie1, ul. Bema 1, kod pocztowy 42-500, 
nr statystyczny 270208292-00034. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie2 od dnia 15 września 2016 r. jest 
insp. Arkadiusz Więcek3. 

(dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia4 pozytywnie działania Komendanta Powiatowego 
Policji w Będzinie na rzecz organizacji zabezpieczenia i przygotowania do działań 
ratowniczych na drodze ekspresowej S1, mimo stwierdzonej nieprawidłowości  
w działaniach dyżurnego KPP związanych ze zdarzeniami drogowymi w dniu  
17 sierpnia 2015 r. oraz istotnych uwag w zakresie stopnia przeszkolenia 
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. 

Wydział Ruchu Drogowego5 KPP analizował stan bezpieczeństwa oraz zagrożenia na 
terenie powiatu, a wyniki analiz były wykorzystywane podczas ustalania patroli  
i przypisywania im zadań. Dyslokacja służby pionu ruchu drogowego na drodze 
ekspresowej wynikała z przesłanek określonych w Zarządzeniu nr 609 Komendanta 
Głównego Policji z 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach 
przez policjantów6, gdyż zwiększonym nadzorem obejmowano drogę ekspresową S1 
w okresie gdy był tam największy ruch7, a umiejscowienie patroli uwzględniało 
postanowienia planu działań doraźnych oraz harmonogramu pełnienia służby centralnie 
koordynowanej.  

NIK ocenia pozytywnie również przeprowadzanie przez WRD analizy każdego wypadku 
                                                      
1 Zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia „KPP” lub „Komendą”. 
2 Zwany dalej „Komendantem”. 
3 Poprzednio funkcję tą pełnili: 
- podkom. Bogdan Kołodziej (p.o. od 1.09.2016 r. do 14.09.2016 r.), 
- podinsp.. Dariusz Dziurka (p.o. od 1.03.2016 r. do 31.08.2016 r.), 
- mł. insp. Adam Pilarek (od 1.06.2015 r. do 24.03.2016 r.), 
- mł. insp. Ryszard Skowroński (p.o. od 5.05.2015 r. do 31.05.2015 r.), 
- mł. insp. Dominik Łączyk (od 1.02.2014 r. do 4.05.2015 r.). 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
5 Dalej „WRD”. 
6 Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 44, zwane dalej „Zarządzeniem KGP nr 609”. 
7 Tj. w okresie długich weekendów, kiedy to ruch w kierunku lotniska był wyższy od występującego w innych 
okresach. 
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śmiertelnego i ciężkiego, do którego doszło na nadzorowanym odcinku drogi 
ekspresowej oraz zgłaszanie propozycji służących poprawie bezpieczeństwa. 

We wszystkich pięciu objętych szczegółowym badaniem interwencjach, w skład 
patrolu WRD wchodził przynajmniej jeden policjant posiadający przeszkolenie 
specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego, wymagane do wykonywania m.in. 
czynności na miejscach wypadków, a organizacja łączności - uwzględniając charakter 
zdarzeń do jakich dochodziło na drodze S18 - umożliwiała sprawną wymianę informacji  
i koordynację działań pomiędzy służbami.  

Analiza czasów dotarcia na miejsce zdarzenia oraz działania KPP i WDR podczas 
dziewięciu zdarzeń do jakich doszło w kontrolowanym okresie na drodze S1, wykazała 
że w przypadku siedmiu wypadków średni czas dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia 
wynosił ok. 9 minut i 30 sekund, a w pozostałych dwóch przypadkach, które miały 
miejsce 17 sierpnia 2015 r., czas ten wynosił odpowiednio 40 min. i ponad 2 godziny. 
Spowodowane to było z jednej strony wystąpieniem kilku zdarzeń niemalże w tym 
samym czasie9, zaś z drugiej nieprawidłowym – zdaniem NIK - zachowaniem dyżurnego 
KPP, który w zaistniałej sytuacji nie skierował na miejsce zdarzeń innych, niż WDR, 
patroli Policji, ani nie zwrócił się o pomoc do jednostek ościennych lub Komisariatu 
Policji Autostradowej w Gliwicach10. Zaniechanie to należy ocenić negatywnie głównie  
z powodu tego, że to od czasu dotarcia na miejsce właściwych służb systemu ksrg,  
w tym Policji, zależy zarówno bezpieczeństwo uczestników zdarzenia, jak innych osób 
poruszających się po drodze. 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że w sytuacji nagromadzenia tego dnia zdarzeń 
drogowych, dyżurny nie wprowadzał na bieżąco do Systemu Wspomagania 
Dowodzenia11 danych o podejmowanych działaniach, skutkiem czego odnotowano 
rozbieżności pomiędzy czasem faktycznie podjętych działań przez funkcjonariuszy 
WRD, a czasem uwidocznionym w raportach z systemu. SWD.  

W ocenie NIK, współpraca WRD z podmiotami zarządzającymi drogą ekspresową S1 
zapewniała stworzenie warunków niezbędnych dla prowadzenia skutecznych działań 
ratowniczych, a w sytuacjach tego wymagających, WRD rozładowując korki korzystał  
z pomocy jednostek policji miast ościennych oraz zarządcy drogi12. 

NIK zauważa przy tym, że WRD nie był w pełni przygotowany do realizacji 
powierzonych mu zadań. Wprawdzie patrole dysponowały sprzętem umożliwiającym 
prowadzenie działań ratowniczych i w sprzęt mający zapewnić funkcjonariuszom 
bezpieczeństwo podczas ich prowadzenia, jednak część tego sprzętu była 
wyeksploatowana (zestawy Zapora) lub niesprawna (drogomierze). KPP nie 
dysponowała również ambulansem APRD, który powinna posiadać zgodnie  
z zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiego normą wyposażenia. 

Niewystarczający był również - zdaniem NIK - poziom wyszkolenia funkcjonariuszy. 
Wprawdzie ponad połowa wszystkich funkcjonariuszy WRD (17 spośród 29) 
posiadała przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego13, lecz 
jedynie: 

� ośmiu w zakresie wykonywania czynności na miejscu wypadku drogowego  
(38% potrzeb WRD); 

� sześciu w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem (21% potrzeb WRD); 

                                                      
8 W badanym okresie na nadzorowanym przez Komendę odcinku drogi S1 nie doszło do katastrof czy innych 
zdarzeń o charakterze masowym, a poszczególne służby miały ze sobą kontakt osobisty. 
9 Wszystkie będące w dyspozycji KPP patrole WRD obsługiwały w tym czasie inne zdarzenia. 
10 Zwany dalej „KPA”. 
11 Zwany dalej „SWD”. 
12 W 2 z 5 badanych przypadków 
13 Trzech dalszych było w trakcie szkolenia. 
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� a trzech w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (10% potrzeb WRD).  

W efekcie, w jedynie w trzech przypadkach na pięć objętych szczegółowym 
badaniem, w czynnościach na miejscu zdarzenia uczestniczył policjant posiadający 
przeszkolenie w zakresie wykonywania czynności na miejscu wypadku drogowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

WRD KPP realizowała zadania na terenie całego powiatu będzińskiego, za wyjątkiem 
odcinka autostrady A1 o długości 11,12 km. Łączna długość nadzorowanych przez 
WRD KPP dróg wynosiła 851,43 km, z czego 13,35 km wynosił przebiegający przez 
teren powiatu będzińskiego odcinek drogi ekspresowej S1. Ww. odcinek autostrady A1 
nadzorowany był przez KPA. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

1.1 Stan organizacyjno-kadrowy pionu ruchu drogowego 

1.1.1 Stan organizacyjny i liczebny policyjnego pionu ruchu drogowego14 
w odniesieniu do sieci dróg na obszarze powiatu, w tym dróg ekspresowych  

WRD przydzielono zadania w zakresie:  

• bezpieczeństwa, porządku i płynności w ruchu drogowym, 
• obsługi miejsc i zdarzeń, 
• prowadzenia czynności innych niż drogowe (m.in.: lustracja dróg, likwidacja 

miejsc zagrożonych, monitorowanie i inicjowanie wprowadzenia  
w dotychczasowej organizacji ruchu drogowego zmian koniecznych dla 
zachowania bezpieczeństwa i płynności ruchu), 

• współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi, 
• współdziałania z organizatorami imprez masowych, rekreacyjno-kulturalnych  

i sportowych, 
• zwalczania przestępczości. 

(dowód: akta kontroli str. 14-16) 

Według stanu na 1 stycznia 2015 r. oraz 30 czerwca 2016 r., stan organizacyjny  
i liczebny WDR nie uległ zmianie i wynosił 33 etaty, w tym: naczelnik, zastępca 
naczelnika, specjalista, asystent oraz Zespół Kontroli Ruchu Drogowego i Obsługi 
Zdarzeń Drogowych – 29 etatów, przy czym w strukturze WRD nie było wydzielonej 
komórki do działań na drogach ekspresowych. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

1.1.2 Zmiany wielkości i struktury prd do stanu bezpieczeństwa na drogach 

W roku 2015 w stosunku do roku 2014 na terenie działania WRD nastąpił 37% 
wzrost liczby wypadków, przy czym liczba ofiar śmiertelnych pozostała na 
niezmienionym poziomie (tj. 13 osób), a liczba rannych wzrosła o 45%, ze 109  
w roku 2014 do 158 w roku 2015. 

W całym okresie objętym kontrolą stan etatowy WRD nie uległ zmianie i wynikał  
z polecenia Komendanta Głównego Policji, aby etaty w policyjnych komórkach ruchu 
drogowego stanowiły co najmniej 10% etatów15.  

Zmianom ulegała jednak faktyczna liczba policjantów wykonujących czynności 
patrolowe, która wynosiła: 

• 29 w okresie od stycznia do października 2015 roku, 
                                                      
14 Zwany dalej „prd”. W przypadku KPP rolę tą pełnił WRD. 
15 Stan etatowy KPP na dzień 1 stycznia 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. wynosił 314 etatów.  
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• 28 w listopadzie 2015 r., styczniu, maju i czerwcu 2016 r., 
• 27 w grudniu 2015 r. i od lutego do kwietnia 2016 r. 

Naczelnik WRD wyjaśniła, że liczba zdarzeń drogowych nie miała wpływu na 
zatrudnienie w WDR KPP. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 13-17, 198) 

1.2. Organizacja i realizacja służby na drogach ekspresowych  

1.2.1 Organizowane i realizowane przez prd działania na drogach ekspresowych 

Nadzorowany przez KPP odcinek drogi ekspresowej S1 objęty był centralną 
koordynacją16 (wspólnie z DK-1) dwa dni w tygodniu17. 

Na podstawie protokołów z odprawy do służby patrolowej18 oraz zapisów Książki służb” 
za wybrane okresy19 ustalono, że służbę w wyznaczonym do koordynacji dniu  
i godzinach pełnił jeden partol (2 policjantów).  

Do zadań przydzielonych patrolom wykonującym działania w ramach zadań centralnie 
koordynowanych należały, m.in.: 

• ujawnianie i egzekwowanie odpowiedzialności za wykroczenia popełniane przez 
pieszych oraz w korelacji kierujący-pieszy; 

• ujawnianie i egzekwowanie odpowiedzialności za wykroczenia będące główną 
przyczyną zdarzeń drogowych: nieustąpienie pierwszeństwa, niestosowanie się do 
sygnalizacji i oznakowania (zwłaszcza ograniczeń prędkości); 

• kontrola pojazdów pod kątem używania pasów bezpieczeństwa oraz przewozu 
dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• ujawnianie i egzekwowanie odpowiedzialności za wykroczenia popełniane przez 
kierujących samochodami ciężarowymi powyżej 7,5 ton oraz autobusami; 

• zwracanie uwagi na osoby bezdomne (w okresie zimowym) oraz na kibiców  
(w związku z imprezami sportowymi); 

• kontrola stanu trzeźwości kierujących. 

Odcinek S1, poza KPP, nadzorować powinna Komenda Powiatowa Policji  
w Myszkowie, która zgodnie z harmonogramem, powinna pełnić na nim służbę w każdy 
czwartek i sobotę przez 8 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 18-78) 

1.2.2 System oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach 
ekspresowych 

Z analizy protokołów posiedzenia zespołu zadaniowego do spraw koordynacji działań  
o charakterze prewencyjnym, analiz bezpieczeństwa na terenie powiatu, analiz 
protokołów z odprawy służby patrolowej, zapisów Książki służby20oraz wyjaśnień 
Naczelnik WRD wynika, że system oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
na drodze ekspresowej przewidywał elastyczne reagowanie na lokalny wzrost zagrożeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego np. poprzez czasową redyslokację sił i środków 
własnego prd, bądź użycie sił i środków sąsiedniej jednostki Policji (lecz jedynie do 
rozładowywania zatorów).  

                                                      
16 Jej zasady zatwierdził Komendant Główny Policji dnia 20 lipca 2015 r., a zgodnie z przesłanym do KPP  
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (zwanej dalej „KWP”) harmonogram patroli, koordynacja ta,  
na terenie województwa śląskiego, obejmowała drogi DK1/S1 (183 km), DK94 (69 km) i A4 (87 km). 
17Do 19 kwietnia 2015 r. w poniedziałek (II zmiana) i niedzielę (I zmiana), a od 20 kwietnia 2015 r.  
w poniedziałek (na II zmianie) i piątek (na II zmianie-14/22). 
18 Za miesiące maj 2015, styczeń 2016 i maj 2016 roku. 
19 Od 2 lutego do 22 marca 2015 r., od 20 kwietnia do 7 czerwca 2015 r. oraz od 20 lipca do 6 września 2015 r. 
20 W której odnotowywano godziny pracy poszczególnych policjantów i patroli, teren działania, udział w akcjach 
wzmożonych (o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym) takich jak „Trzeźwość, „Bus i truck”, „Pasy”, 
„Kontrola drogowa -pieszy” oraz dyslokację służby wynikającą z tych działań. 
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Potwierdza to analiza ww. dokumentów oraz zapisów działań policji w przypadku 
dziewięciu zdarzeń wykazanych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji21 wypadków 
na drodze S1. Wynika z nich bowiem, że:  

• patrole kierowane były w miejsca, w których w danym momencie występowało 
największe zagrożenie;  

• występowały przypadki skierowania patrolu na inny obszar aniżeli pierwotnie 
ustalony22, 

• KPP nie posiłkowała się innymi niż WRD patrolami własnymi (np. z prewencji)  
ani patrolami z miast ościennych, mimo że w badanym okresie dochodziło do 
nagromadzenia znacznej ilości zdarzeń drogowych23, w efekcie czego, miały 
miejsce znacznie opóźnienia w przybyciu patroli na miejsce zdarzeń24. 

(dowód: akta kontroli str. 102-117, 180) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że niekorzystanie przez KPP, w sytuacjach 
znacznego spiętrzenia zdarzeń drogowych, z innych sił policyjnych niż własne patrole 
WRD, wydłuża czas niezbędny do usunięcia skutków zdarzenia drogowego oraz naraża 
uczestników zdarzenia i innych podróżujących daną drogą na dodatkowe 
niebezpieczeństwo (niezabezpieczone miejsce wypadku lub kolizji), a także utrudnia 
prawidłowe funkcjonowanie ruchu w miejscach takich zdarzeń. 

1.2.3 Dyslokacja służby prd na drodze ekspresowej  

Na drogę ekspresową S1, KPP kierowała patrole również w inne dni niż miało to miejsce 
w związku z zadaniami centralnie koordynowanymi25. Analiza zapisów Książki służby za 
wybrane okresy 7-tygodniowe26 wskazuje, że natężenie patroli na drodze S1 było 
zróżnicowane. I tak: 

� w okresie od 2 lutego do 22 marca 2015 r. na drodze S1 miały miejsce 24 patrole,  
z tego 14 w ramach centralnej koordynacji. Zadania centralnie koordynowane 
realizowane były w piątki i niedziele, a w pozostałych dniach tygodnia patrole 
najczęściej kierowane były na S1 w czwartki27; 

� w okresie od 20 kwietnia do 7 czerwca 2015 r. miało miejsce 46 patroli, z tego  
14 w ramach centralnej koordynacji. Największa liczba patroli zrealizowana została 
w tygodniu, w którym przypadał długi weekend majowy oraz w dniach go 
poprzedzających i po nim następujących28. W tym okresie droga S1 patrolowana 
była przez funkcjonariuszy KPP 17 razy29, z tego 4 razy w ramach centralnej 
koordynacji. Podobna sytuacja miała miejsce w tygodniu30, w którym przypadało 
święto Bożego Ciała (tj. 4 czerwca 2015 r.). Wówczas to, na S1 skierowano  
10 patroli, z czego 4 w środę 3 czerwca 2015 r. 

� w okresie od 20 lipca do 6 września 2015 r., na drodze S1 miało miejsce 35 patroli, 
w tym 14 patroli w ramach zadań centralnie koordynowanych oraz 21 patroli  
w ramach normalnych działań WRD. Dniami, w których realizowano zadania 

                                                      
21 Zwanym dalej „SEWIK”. 
22 17 sierpnia 2015 r. do obsługi zdarzenia na drodze S1 skierowano patrol pierwotnie przypisany do innego 
obszaru. 
23 Np. w dniu 17 sierpnia 2015 r. 
24 W przypadku zdarzenia z godziny14:50, patrol przybył po upływie 40 minut, a w przypadku zdarzenia z 14:40 – 
po upływie dwóch godzin. 
25 Dwa dni w tygodniu po 8 godzin. 
26 Zastosowano dobór celowy: od 2 lutego do 22 marca 2015 r., od 20 kwietnia do 7 czerwca 2015 r. oraz od  
20 lipca do 6 września 2015 r. 
27 4 patrole na 7 czwartków w tym okresie 
28 Tj. w okresie od 23 kwietnia do 5 maja 2015 r. 
29 Najwięcej patroli - tj. po dwa - skierowano na S1 w dniach: 27, 29, 30 kwietnia i 1 maja 2015 r. 
30 Od 1 do 7 czerwca 2015 r. 
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centralnie koordynowane był poniedziałek i piątek, a w pozostałych dniach tygodnia 
patrole kierowane były na S1 najczęściej w niedzielę31 oraz soboty, czwartki i wtorki 
(po 4 patrole). Największa częstotliwość wyznaczania S1 do patrolowania 
przypadała na okres od 11 do 20 sierpnia 2015 r., kiedy to miało miejsce 11 z 21 
patroli.  

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

1.2.4 Zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa na 
drodze ekspresowej przez policjantów  

W okresie objętym kontrolą policjanci wykonujący zadania na drodze ekspresowej S1 
zgłosili trzy uwagi/propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na nadzorowanym 
odcinku drogi.  

1. Wniosek z 11 grudnia 2015 r. dotyczył wydłużenia obowiązywania znaku B-25 
(zakaz wyprzedzania), wprowadzenia oznakowania poziomego P-4 (podwójna linia 
ciągła) oraz ustawienia znaku A-30 (inne niebezpieczeństwo) z tabliczką T-14b 
(wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych). Wniosek ten był następstwem 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginęło 2 kierujących, 3 osoby  
zostały ciężko ranne, a 2 lekko ranne. Przyczyną wypadku było nieprawidłowe 
wyprzedzanie. 

2. Wniosek z 23 grudnia 2015 r. dotyczył dodatkowego oznakowania znakiem E-3 
„Pyrzowice” zjazdu w kierunku lotniska z ronda łączącego drogi DK-78 i S1.  

3. Wniosek z 6 maja 2016 r. dotyczył wyznaczenia na budowanym odcinku drogi 
ekspresowej S1 miejsca pozwalającego na przeprowadzanie kontroli drogowych. 

Wszystkie wnioski przekazano do podmiotu zarządzającego, lecz do dnia 9 września 
2016 r. żaden z nich nie został zrealizowany. Dwa wnioski32 zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez GDDKiA33, a jeden wniosek34 był w trakcie opiniowania. 

 (dowód: akta kontroli str.79-96) 

1.2.5 Wykorzystanie SEWiK na potrzeby prd 

SEWIK wykorzystywany był w KPP do sporządzania rocznych i półrocznych analiz 
stanu bezpieczeństwa oraz sporządzanych co tydzień (narastająco za cały rok) ocen 
stanu zagrożenia na terenie powiatu będzińskiego. Analizy stanu bezpieczeństwa 
wskazywały m.in. na miejsca szczególnie niebezpieczne, przyczyny wypadków  
ze skutkiem śmiertelnym, miejsca gdzie najczęściej dochodziło do zatrzymań  
pijanych kierowców oraz główne przyczyny zdarzeń drogowych. Informacje te były 
wykorzystywane podczas ustalania partoli i przypisywania zadań35. 

Naczelnik WRD wyjaśniła również, że SEWIK wykorzystywany był do generowania 
notatek informacyjnych o zdarzeniu dla firm ubezpieczeniowych i uczestników zdarzeń 
drogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 180, 198-201) 

1.2.6 Czas reakcji Policji na wypadki zaistniałe na drodze ekspresowej  

Według ewidencji SEWIK, w okresie objętym kontrolą na nadzorowanym przez KPP 
odcinku drogi ekspresowej S1 doszło do 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby, 8 osób  

 

 

                                                      
31 5 patroli na 7 niedziel. 
32 Złożone w grudniu 2015 r. 
33 Pisma dot. pozytywnego zaopiniowania przez GDDKiA ww. wniosków z 15 stycznia 206 r. i 9 marca 2016 r. 
34 Z maja 2016 r. 
35 Co ustalono na podstawie analiz protokołów posiedzeń Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji działań  
o charakterze prewencyjnym oraz protokołów z odpraw służby patrolowej. 
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zostało ciężko rannych i 13 lekko rannych. Średni czas dojazdu policji na miejsce  
7 zdarzeń wyniósł 9,5 minuty, natomiast czas jaki upłynął od zdarzenia do otrzymania 
zgłoszenia przez Policję wynosił średnio 7 minut. 

(dowód: akta kontroli 100) 

Naczelnik WRD wyjaśniła, że w KPP nie analizowano czasu dojazdu policjantów na 
miejsce zdarzenia oraz, że dane dotyczące czasu dojazdu na miejsce zdarzenia  
w systemie SEWIK odnotowuje się w odniesieniu do wypadków śmiertelnych. Wskazała 
przy tym, że KWP - korzystając z SWD - analizuje czasy dojazdów na miejsca zdarzenia 
i w przypadku znacznego przekroczenia średniego czasu, zleca danej jednostce Policji 
analizę konkretnego przypadku. Wyniki takiej analizy przekazywane były wówczas do 
KPP, a w przypadkach, gdy związane to było z czynnikiem ludzkim, podejmowane były 
działania w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 198-201) 

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

Dnia 17 sierpnia 2015 r. w godzinach od 13.00 do 15.00 na terenie działania WRD 
doszło łącznie do 5 zdarzeń drogowych36, z czego dwa na drodze ekspresowej S1  
(o 14:40 i 14:50). W tym czasie w terenie przebywały 2 patrole, z czego jeden w ramach 
centralnej koordynacji na DK1/S1, a drugi na terenie Będzina. Ustalenia kontroli 
wykazały, że w przypadku pierwszego ze zdarzeń na S1, czas jaki upłynął od zdarzenia 
do czasu pojawienia się na miejscu patrolu Policji wyniósł około 2 godzin, a w przypadku 
drugiego - ponad 40 minut, zaś informacje widniejące w systemie SWD nie 
odzwierciedlały stanu faktycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 101-102) 

W przypadku zdarzenia, które miało miejsce o 14:50, zgłoszenia dokonało telefonicznie 
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego37 oraz jeden z uczestników tego 
zdarzenia o godzinie 14:5738, zaś dyżurny KPP przydzielił patrol do jego obsługi  
o godzinie 15:02. W notatnikach służbowych policjantów patrolujących drogę 
ekspresową S1 widniał zapis, że udali się oni na miejsce zdarzenia o 15:30, tj. 40 minut 
po zdarzeniu. W raporcie historii działania widnieje natomiast informacja, że zgłoszenie 
telefoniczne zarejestrowano o 16:01:33, a patrol dotarł na miejsce o godzinie 16:04:11.  

Na podstawie zapisów w notatnikach służbowych funkcjonariuszy obsługujących to 
zdarzenie stwierdzono, że przyczyną dotarcia patrolu na miejsce zdarzenia ponad pół 
godziny od momentu odebrania dyspozycji od dyżurnego było wcześniejsze 
obsługiwanie innego zdarzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 103-108, 118) 

O zdarzeniu, które miało miejsce o godzinie 14:40, KPP nie została powiadomiona  
w sposób bezpośredni. Informacja o tym zdarzeniu została przekazana dyżurnemu 
Komendy przez uczestnika zdarzenia z godz. 14.50, który poinformował, że uczestniczył 
w kolizji, do której doszło na tej samej drodze (S1), niedaleko innego wypadku, na 
miejscu którego jest już straż pożarna i pogotowie. W efekcie, dyżurny nie przydzielił 
patrolu do obsługi zdarzenia z godziny 14.40 co najmniej do godziny 16:0039. 

W notatniku służbowym członka patrolu obsługującego zdarzenie z godz. 14:40 
zamieszczony był zapis, że patrol udał się na miejsce zdarzenia o 16:45, a do tej pory 
obsługiwał inne zdarzenie. Raport historii działania zawierał natomiast informację,  

                                                      
36 O 13:05, 14:05, 14:40, 14:50 i 15:05. 
37 Zwane dalej „WCPR” 
38 Ustalono na podstawie przesłuchania połączeń telefonicznych z dyżurnym KPP z dnia 17 sierpnia 2015 r. od 
godz. 14:00 do 16:00. 
39 Nie ustalono w sposób precyzyjny godziny, w której dyżurny przydzielił patrol do obsługi tego zdarzenia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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że zgłoszenia dokonano telefonicznie o 16:50:59, patrol przydzielono o 16:54:28,  
a dotarł on na miejsce o 17:03:03. 

 (dowód: akta kontroli str. 101-102, 109-115, 118) 

Funkcjonariusze, którzy w tym dniu pełnili służbę dyżurnego KPP wyjaśnili, że nie są  
w stanie podać przyczyn rozbieżności pomiędzy zapisami w SWD, a zapisami zwartymi 
w notatnikach funkcjonariuszy, gdyż od tych zdarzeń upłynął ponad rok.  

(dowód: akta kontroli str. 116-117) 

Naczelnik WRD na pytanie dlaczego, w sytuacji nagromadzenia zdarzeń, których nie 
mogły sprawnie obsłużyć będące w terenie dwa patrole, nie posiłkowali się siłami policji 
ościennych miast lub KPA odpowiedziała, że takie nagromadzenie zdarzeń jest 
sporadyczne i generalnie KPP stara się obsługiwać zdarzenia we własnym zakresie,  
a jeżeli występują sytuacje wymagające wspomożenia WRD przez innych policjantów 
(np. prewencji bądź policjantów jednostek ościennych i policjantów wykonujących 
czynności biurowych WRD), wówczas dyżurny KPP, który zarządza siłami w terenie, 
może zwrócić się o pomoc do dyżurnego KWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 198-201) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela powyższej argumentacji, gdyż stoi na stanowisku, 
że obowiązkiem dyżurnego KPP było zapewnienie maksymalnie szybkiej obsługi 
zdarzeń, do których doszło 17 sierpnia 2015 r., a w sytuacji braku wolnych patroli WRD, 
obowiązany był on do podjęcia działań, które możliwie szybko zapewniły by obecność 
patrolu Policji na miejscu zdarzenia, bądź poprzez zlecenie wyjazdu patrolom innym niż 
WRD, bądź poprzez zwrócenie się o pomoc do jednostek ościennych lub KPA. Działanie 
takie, było tym bardziej zasadne, że od czasu dotarcia na miejsce właściwych służb 
systemu ksrg, w tym Policji, zależy zarówno bezpieczeństwo uczestników zdarzenia,  
jak innych osób poruszających się po drodze.  

1.2.7 Wykorzystanie planów działań ratowniczych dla dróg ekspresowych 

Jak wyjaśniła Naczelnik WRD, Komendant Powiatowy Policji nie otrzymał planów (ani 
wyciągów z tych planów) działań ratowniczych dla autostrad i dróg ekspresowych 
biegnących przez teren powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 8) 

1.2.8 Organizacja i przebieg działań prowadzonych przez jednostkę Policji w trakcie 
zaistniałych zdarzeń 

Badanie pięciu wypadków na drodze ekspresowej S140 wykazało, że czas reakcji41 
wynosił średnio 2 minuty 15 sekund, natomiast średni czas dojazdu na miejsce 
czterech42 zdarzeń wynosił 10 minut i 15 sekund. Trzy z pięciu badanych zdarzeń43 
były obsługiwane przez więcej niż jeden patrol policji, a w dwóch przypadkach 
dyżurny KPP zwrócił się o pomoc44 w zorganizowaniu objazdu. 

O wszystkich zdarzeniach Komenda została poinformowana przez WCPR, przy 
czym w jednym przypadku również przez uczestnika zdarzenia. 

W każdym zbadanym przypadku w skład patrolu wchodził przynajmniej jeden 
policjant posiadający przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego,  
a w 3 przypadkach (w tym w przypadku wypadku śmiertelnego) również policjanci 

                                                      
40 Próbę wytypowano we współpracy z kontrolerem przeprowadzającym kontrolę w Powiatowej Komendzie 
Straży Pożarnej w Będzinie (zwanej dalej „PSP”). Jedno ze zdarzeń – z 20 listopada 2015 r., wg danych PSP 
miało miejsce na drodze S1, natomiast wg danych SEWIK na drodze K1.  
41 Tj. od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przydzielenia patrolu do jego obsługi 
42 W przypadku zdarzenia z 17 sierpnia 2015 r. nie można było ustalić czasu dojazdu na miejsce zdarzenia, 
gdyż brak było wiarygodnych danych o godzinie dojazdu na miejsce zdarzenia. 
43 W tym wypadek śmiertelny. 
44 Do KPP w Tarnowskich Górach oraz do GDDKiA. 
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posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie wykonywania czynnościach 
na miejscu zdarzenia drogowego45. 

(dowód: akta kontroli str. 195-197) 

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

Naczelnik WRD nie wskazała żadnych trudności i ograniczeń w zakresie przygotowania 
KPP i funkcjonariuszy WRD do realizacji zadań związanych z prowadzeniem działań 
ratowniczych na drogach ekspresowych. Zwróciła natomiast uwagę, na ograniczoną 
mobilność służb zarządcy drogi w godzinach popołudniowych i nocnych oraz  
brak sprzętu do usuwania przez zarządcę drogi skutków zdarzeń losowych,  
co niejednokrotnie wydłużało czas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia i czas 
zamknięcia odcinka drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

NIK pozytywnie ocenia działania kontrolowanej jednostki w badanym obszarze, 
mimo stwierdzonej nieprawidłowości, polegającej na niewłaściwym działaniu 
dyżurnego KPP podczas obsługi dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło na 
drodze S1 dnia 17 sierpnia 2015 r. 

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 

Naczelnik WRD wyjaśniła, że usuwając skutki zdarzeń drogowych, KPP 
współpracowała z Państwową Strażą Pożarną46, Pogotowiem Ratunkowym oraz 
komórką zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Będzinie. KPP nie 
zawierała w ww. kwestii żadnych porozumień ani nie podejmowała innych form 
współpracy z ww. służbami. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań Policji  

Naczelnik WRD wyjaśniła, że obowiązującą w Policji zasadą jest, że w każdym 
przypadku funkcjonariusz obsługujący zdarzenie prowadzi korespondencję radiową 
poprzez dyżurnego jednostki (stanowisko kierowania), z wykorzystaniem policyjnego 
kanału łączności wyodrębnionego dla danej jednostki. Dotyczy to również kontaktu  
z pozostałymi jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego47, biorącymi 
udział w akcji ratowniczej. Ze względu na tę zasadę, korzystając z przydzielonego 
wyposażenia, policjanci KPP nie korzystali z możliwości nawiązania bezpośredniej 
łączności radiowej na miejscu działań ratowniczych za pomocą kanału B112.  

Dodała również, że na miejscu zdarzenia komunikacja pomiędzy dowódcami 
poszczególnych służb a funkcjonariuszami WRD odbywa się najczęściej osobiście. 
WRD nie korzystał z łączności na kanale B112, gdyż na podległym terenie nie 
odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych typu klęska, katastrofa, gdzie niezbędne 
byłoby jego wykorzystanie. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 198-201) 

Określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zasady organizacji  
i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb ksrg stanowią, że sieć radiowa 
                                                      
45 Zdarzenia z 6.12.2015 r., 14.08.2015 r. oraz 17.08.2015 r. 
46 Zwanej dalej „PSP”. 
47 Zwanego dalej „ksrg”. 
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B112 przeznaczona jest dla zapewnienia doraźnie łączności współdziałania służb 
biorących udział w działaniach/akcjach, w sytuacji zagrożenia porządku publicznego  
i bezpieczeństwa, w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof i innych nadzwyczajnych 
zdarzeń powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego 
oraz dóbr naturalnych. Sieć ta może być również wykorzystywana podczas wspólnie 
prowadzonych ćwiczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 202-204) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze.  

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 WRD w pojazdy, specjalistyczny sprzęt policyjny, sprzęt 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz wyposażenie do udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. wyposażenie WRD stanowiły: 

• 7 radiowozów oznakowanych; 
• 1 radiowóz oznakowany typu SUV; 
• 1 pojazd nieoznakowany z videorejestratorem; 
• 2 motocykle; 
• 1 radiotelefon przenośny; 
• 2 zestawy „Zapora”; 
• 4 drogomierze; 
• 2 aparaty fotograficzne; 
• 25 pachołków; 
• 2 apteczki pomocy przedmedycznej; 
• 3 kolczatki; 
• 1 zestaw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

 (dowód: akta kontroli str.188) 

Posiadana przez KPP ilość sprzętu transportowego - za wyjątkiem brakującego 
ambulansu APRD i dwóch radiowozów oznakowanych więcej - była zgodna  
z zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Normą 
należności na sprzęt transportowy Policji garnizonu śląskiego na rok 2016, 
opracowaną na podstawie Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia  
5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych 
Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy48. 

(dowód: akta kontroli str. 190-190a, 198-201) 

Naczelnik WRD nie przedstawiła dokumentów wskazujących na podejmowanie działań 
mających doprowadzić do przydzieleniu KPP brakującego ambulansu APRD, lecz 
wyjaśniła, że problem ten zgłaszała podczas odpraw naczelników wydziałów ruchu 
drogowego jednostek terenowych, a Wydział Transportu KWP oraz WRD KWP znają 
stan taboru WRD KPP. Stwierdziła przy tym, że KWP dokonuje odgórnie podziału 
taboru pomiędzy poszczególne jednostki, a brak ambulansu APRD nie ma 
zasadniczego wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu. Wskazała 
również, że WRD posiada łącznie jeden pojazd więcej niż przewiduje ww. norma. 

(dowód: akta kontroli str. 198-201) 

                                                      
48 Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 29 ze zm. 
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3.1.2 Potrzeby w zakresie wyposażenia prd 

Naczelnik WRD wskazała, że dla poprawy funkcjonowania WRD przydatny byłby 
następujący sprzęt:  

• ambulans APRD, gdyż KPP nie dysponuje żadnym; 
• nowe drogomierze; 
• aparaty fotograficzne; 
• nowe zestawy „Zapora”, z uwagi wysoki stopień wyeksploatowania posiadanych; 
• znaki do oznaczania miejsc zdarzeń drogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 190) 

Kontrolerowi nie przedstawiono jednak dokumentów wskazujących na to, aby KPP 
wnioskowała o przydział wymienionego wyżej wyposażenia, co Naczelnik WRD 
wyjaśniła tym, że potrzeby te zgłaszane były kierownictwu KWP podczas odpraw 
naczelników WRD jednostek terenowych i podczas odpraw rocznych, a efektem tego 
było doposażenie WRD w aparat fotograficzny49 oraz jeden drogomierz50.  

(dowód: akta kontroli str. 198-201) 

3.1.3 Przygotowanie do działań  

Przeprowadzone w jednym z radiowozów oględziny wykazały, że był on 
wyposażony w sprzęt umożliwiający zabezpieczenie i obsługę zdarzenia na 
drodze51 oraz reflektor ręczny przenośny, aparat fotograficzny oraz sprzęt 
zapewniający bezpieczeństwo policjantom w trakcie obsługiwania zdarzenia52. 
Samochód wyposażony był również w tarczę STOP do zatrzymywania pojazdów, 
urządzenie elektroniczne do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, 
apteczkę pomocy przedmedycznej i radiotelefon. Policjanci wyposażeni zostali  
w kamizelki i naramienniki odblaskowe oraz latarki. 

W samochodzie nie stwierdzono: taśmy mierniczej oraz urządzenia do badania 
zawartości narkotyków w ślinie, gdyż jak wyjaśniła Naczelnik WRD, KPP nie ma ich 
na stanie. Mierniki prędkości53, drogomierze i zestawy „Zapora” pobierane były 
codziennie przy odprawie, przy czym wszystkie posiadane przez WRD urządzenia 
do pomiaru prędkości posiadały świadectwa legalizacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 181-187) 

NIK zwraca uwagę, że część sprzętu do obsługi zdarzeń drogowych, będącego na 
wyposażeniu radiowozu poddanego oględzinom, była mocno wyeksploatowana lub 
– częściowo - nie nadawała się do użycia, a policjanci WRD nie zostali wyposażeni 
w taśmy miernicze, które mogą być przydatne przy oględzinach miejsc zdarzeń 
drogowych.  

Znaczny stopień wyeksploatowania dotyczył obydwu zestawów „Zapora”, na których 
znaki były zużyte54 oraz czterech drogomierzy, z których dwa były niesprawne,  
a pozostałe dwa miały popękane obudowy. Zły stan posiadanego przez KPP  
sprzętu potwierdziła Naczelnik WRD wskazując również, że jeden z działających 
drogomierzy miał w znacznym stopniu zużyty mechanizm pomiarowy, co utrudniało 
jego użytkowanie, a jeden z aparatów fotograficznych ulega częstym awariom 
(zacina się). 

                                                      
49 Przeniesiony ze stanu WRD KWP. 
50 Przesunięty z KPP w Cieszynie. 
51 Drogomierz i zestaw „Zapora” - mocno wyeksploatowane. 
52 Elektroflary, działająca sygnalizacja świetlna. 
53 Wydział posiada 3 szt. tego sprzętu. 
54 Zabrudzenia, popękana farba, odpryski na znakach. 
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W ocenie NIK powyższe ustalenia wskazują na potrzebę podjęcia przez KPP 
działań mających na celu zaopatrzenie WDR w nowy sprzęt, umożliwiający sprawną 
obsługę zdarzeń drogowych na terenie powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 189) 

3.2. Szkolenie policjantów prd  

3.2.1 Stan wyszkolenia funkcjonariuszy WRD 

Spośród 33 policjantów zatrudnionych WRD na dzień 30 czerwca 2016 roku:  

• 17 posiadało specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego,  
co stanowiło 55% deklarowanych potrzeb w tym zakresie; 

• 8 posiadało specjalistyczne przeszkolenie w zakresie wykonywania czynności na 
miejscu wypadków drogowych, co stanowiło 38% zadeklarowanych potrzeb  
w tym zakresie; 

• 16 posiadało prawo jazdy kategorii A (motocykl), z czego faktycznie jeździło 6; 
• 2 posiadało specjalistyczne przeszkolenie w zakresie kierowania motocyklem 

szosowym, co stanowiło 11% zadeklarowanych potrzeb w tym zakresie; 
• 6 posiadało specjalistyczne przeszkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy 

samochodem, co stanowiło 21% zadeklarowanych potrzeb w tym zakresie; 
• 3 posiadało specjalistyczne przeszkolenie wraz z egzaminem w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, co stanowiło 10% zadeklarowanych potrzeb  
w tym zakresie. 

W okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2016 - przy niezmienionym stanie 
etatowym Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego i Obsługi Zdarzeń Drogowych, który 
wynosił 29 etatów - liczba policjantów, którzy odbyli specjalistyczne szkolenia  
w zakresie:  

• ruchu drogowego,  
• wykonywania czynności na miejscu wypadków drogowych,  
• doskonalenia techniki jazdy samochodem  

uległa zmniejszeniu odpowiednio o 2, 1 i 2 policjantów, co spowodowane było:  
• odejściem z pracy 5 policjantów przeszkolonych w zakresie ruchu drogowego.  

W trakcie 1,5 roku objętego kontrolą, 2 policjantów odbyło szkolenie w ww. 
zakresie oraz zatrudniono jednego przeszkolonego policjanta, 

• odejściem 3 policjantów posiadających przeszkolenie specjalistyczne w zakresie 
wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego (1 policjant) oraz  
w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem (2 policjantów). 

Liczba policjantów przeszkolonych w zakresie kierowania motocyklem szosowym nie 
zmieniła się, natomiast liczba policjantów przeszkolonych (wraz z egzaminem)  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wzrosła o 1, co było skutkiem przyjęcia do 
pracy policjanta już przeszkolonego w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Z przedstawionej kontrolującemu dokumentacji wynika, że Naczelnik WRD: 

• w marcu i wrześniu 2014 r. zgłosiła trzech policjantów na szkolenie 
specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, z czego dwóch ukończyło je  
w okresie objętym kontrolą, a jeden w październiku 2016 r.; 

• w marcu 2014 r. zgłosiła jednego policjanta na szkolenie w zakresie kierowania 
motocyklem szosowym, ale zrezygnował. Na jego miejsce Naczelnik WRD 
zgłosiła innego policjanta, który rozpoczął szkolenie, ale uległ w jego trakcie 
wypadkowi i szkolenia nie ukończył55; 

                                                      
55 Wypadek miał miejsce w październiku 2016 r. 

Opis stanu 

faktycznego 



 

14 

 

• w marcu 2015 r. zgłosiła jednego policjanta na szkolenie specjalistyczne  
w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym  
i jednego policjanta na szkolenie w zakresie wykonywania czynności na 
miejscu wypadków drogowych, ale policjanci szkolenia nie rozpoczęli, gdyż nie 
zostali na nie skierowani56. 

Ponadto, w czasie trwania kontroli NIK, trzech policjantów było w trakcie szkolenia 
specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego, przy czym jeden rozpoczął szkolenie 
przed 30 czerwca 2016 r.57. Nie stwierdzono przypadku niewykorzystania przez 
WRD przydzielonych przez KWP miejsc na szkolenie. 

Badanie organizacji obsługi 5 wypadków drogowych wykazało, że w każdym 
przypadku do obsługi wypadków kierowany był patrol, w skład którego wchodził 
przynajmniej jeden funkcjonariusz posiadający specjalistyczne przeszkolenie  
w zakresie ruchu drogowego. Jednocześnie, tylko w 3 przypadkach, w skład patrolu 
wchodził policjant, który odbył specjalistyczne przeszkolenie w zakresie 
wykonywania czynności na miejscu wypadków drogowych, co było zgodne  
z wymogami określonymi w § 4 pkt 3 Zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach 
przez policjantów58. 

 (dowód: akta kontroli str. 133)  

Naczelnik WRD wyjaśniła, że liczba funkcjonariuszy kierowanych na przeszkolenie 
specjalistyczne uzależniona była od: obecnego stanu zatrudnienia w wydziale,  
tj. występujących wakatów, liczby miejsc na dane szkolenie przydzielonych dla danej 
jednostki oraz ruchów kadrowych w wydziale59. Stwierdziła też, że policjanci 
nieposiadający przeszkolenia specjalistycznego są to młodzi funkcjonariusze  
z niewielkim stażem służby. Ponadto, długość trwania szkolenia (49 dni roboczych)  
w dużym stopniu uniemożliwiała wysłanie w jednym terminie kilku funkcjonariuszy, gdyż 
sparaliżowałoby to prawidłową pracę wydziału60. 

(dowód: akta kontroli str. 198-201) 

NIK zwraca uwagę, że opisany powyżej stopień wyszkolenia funkcjonariuszy WRD 
jest niewystraczający do zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych im zadań. 
Dotyczy to zwłaszcza braku funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie wykonywania 
czynności na miejscu wypadków drogowych oraz w zakresie doskonalenia techniki 
jazdy samochodem i motocyklem. Niepokojąca jest również niewielka liczba 
funkcjonariuszy WRD legitymujących się przeszkoleniem w zakresie udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (3 na 29), która wydaje się zdecydowanie zbyt 
mała w stosunku do zakresu działań i potrzeb tego wydziału, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę częstotliwość z jaką funkcjonariusze WRD spotykają się z koniecznością 
ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków.  

3.2.2 Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 

WRD KPP nie uczestniczył w ćwiczeniach ratowniczych na autostradach i drogach 
ekspresowych organizowanych przez inne podmioty. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

                                                      
56 Tzn. KPP nie otrzymała informacji o wolnych miejscach. 
57 W pierwszej połowie 2016 r.; ukończył część ogólną. Pozostali 2 policjanci ukończyli część ogólną szkolenia 
po okresie objętym kontrolą, tj. 5 wrześniu i 3 październiku 2016 r. 
58 Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm. 
59 Zwolnienia, przeniesienia i odejścia. 
60 Przy tej ocenie należy brać również pod uwagę realizację pozostałych szkoleń, urlopy i inne absencje. Z tego 
względu, zdaniem Naczelnik, skierowanie na szkolenia specjalistyczne kilku funkcjonariuszy naraz skutkowałoby 
brakiem możliwości realizacji zadań nałożonych na wydział. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze.  

 

4. Współpraca KPP z podmiotami zarządzającymi drogą ekspresową S1 

4.1 Współpraca KPP z zarządzającymi drogami ekspresowymi na etapie 
realizacji zadań ustawowych 

Współpraca KPP z zarządzającym drogą S1 polegała na odbiorze oznakowania, 
zmianach organizacji ruchu, wspólnych lustracjach drogi, w tym w związku  
z odnotowanymi zdarzeniami ze skutkiem śmiertelnym, oraz na wymianie informacji  
o stwierdzonych nieprawidłowościach i wnioskach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

KPP nie otrzymała planów liniowych autostrad i dróg ekspresowych. Policjanci WRD 
mieli dostęp do SWD, którego elementem były elektroniczne mapy sieci dróg wraz  
z informacją o aktualnej lokalizacji patroli znajdujących się w terenie. 

(dowód: akta kontroli str.7-9, 81-99) 

4.2 Usuwanie z drogi ekspresowej unieruchomionych tam pojazdów 

W okresie objętym kontrolą KPP usunęła 6 pojazdów z nadzorowanego odcinka drogi 
ekspresowej S1, przy czym żaden z tych przypadków nie wynikał z uznania, że stanowi 
on zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

W badanym okresie w KPP nie opracowano i nie wdrożono standardów działania  
w zakresie obejmującym kwestię usuwania pojazdów z autostrad i dróg ekspresowych. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

Jak wynika z dokumentacji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KPP działań,  
w przypadku usuwania pojazdów, każdorazowo schemat postępowania był następujący: 

� zatrzymanie pojazdu (z powodu nie tylko kolizji/wypadku, ale również kierowania 
pojazdem bez uprawnień bądź pod wpływem alkoholu/środków odurzających), 

� wezwanie pomocy drogowej, 

� załadunek pojazdu przez pomoc drogową i odstawienie go na parking, z którym 
KPP posiadała podpisaną umowę na świadczenie takich usług, 

� poinformowanie właściciela61 o miejscu, w którym umieszczono samochód. 

(dowód: akta kontroli str. 194) 

Jak wyjaśnił zastępca Naczelnika WRD, to policjant (często konsultując się  
z przełożonymi) dokonywał oceny, czy pojazd pozostawiony na drodze/poboczu 
zagraża bezpieczeństwu i powinien zostać usunięty. Podstawą do tego było 
pozostawienie samochodu bez odpowiedniego oznakowania, zgodnego z przepisami 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym62.  

(dowód: akta kontroli str. 185) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

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

                                                      
61 W razie potrzeby. 
62 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. 
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5.1 Działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem objazdów 
celem sprawnego rozładowania korków lub zatorów drogowych na 
drodze ekspresowej 

W okresie objętym kontrolą KPP dziewięciokrotnie podejmowała działania mające na 
celu rozładowywanie korków i zatorów drogowych na drodze ekspresowej S1. 
Przyczyną powstania wszystkich zatorów były wypadki drogowe.  

Jak wyjaśniła naczelnik WRD, najczęstszą przyczyną powstawania zatorów są 
zdarzenia drogowe, a KPP - po otrzymaniu sygnału o zatorze drogowym - kierowała 
swój patrol na miejsce zdarzenia lub korzystała z pomocy jednostek policji miast 
ościennych. 

 (dowód: akta kontroli str. 198-201) 

Z pięciu wypadków objętych badaniem, w dwóch przypadkach dyżurny KPP zwrócił 
się do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach i do GDDKiA o pomoc  
w zorganizowaniu objazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 195-197) 

5.2 Zasady współdziałania z podmiotami zarządzającymi autostradą  
i drogami ekspresowymi przy rozładowaniu korków lub zatorów 
drogowych 

Jak wyjaśniła Naczelnik WRD, podmioty zarządzające autostradą A1 i drogą 
ekspresową S1 nie przekazały do KPP przewidywanych dróg objazdu w przypadku 
zamknięcia określonych odcinków tych dróg oraz zasad współdziałania przy 
rozładowywaniu korków lub zatorów. Wskazała też, że najczęściej rozładowywaniem 
korków i organizacją objazdów zajmuje się Policja korzystając z pomocy PSP,  
a GDDKiA rzadko uczestniczy w tego typu działaniach. Wyjaśniła również,  
że w przypadku zaistnienia zdarzeń w godzinach popołudniowych zauważyła  
bardzo ograniczoną mobilność służb GDDKiA. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 192-194) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

6. Działania kontrolne w Policji 

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

W latach 2014-2016 (I półrocze) działania KPP w zakresie ruchu drogowego nie 
podlegały badaniom funkcjonującego w niej Zespołu Kontroli, lecz kontrolowane były 
przez KWP, przy czym kontrole te nie obejmowały swoim zakresem przygotowania KPP 
do prowadzenia działań ratowniczych na drodze ekspresowej. 

(dowód: akta kontroli str. 134-155) 

W I kwartale 2016 roku KWP przeprowadziła kontrolę wykorzystania pojazdów 
wyposażonych w videorejestrator oraz prawidłowości sprawowanego nadzoru nad 
policjantami użytkującymi tego rodzaju pojazdy. Stwierdzono przypadki wykorzystania 
pojazdu bez rejestracji służby, nieprawidłowe przechowywanie zarejestrowanego 
materiału, a nadzór nad tą działalnością uznano za niewystarczający. W związku z tymi 
ustaleniami, Komendant63 zalecił wzmożenie nadzoru nad sporządzaną dokumentacją 
w zakresie wykorzystania pojazdu wyposażonego w videorejestrator oraz 
przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących z policjantami odpowiedzialnymi  
za powstałe uchybienia. 

(dowód: akta kontroli str. 156-160) 

                                                      
63 Pismem nr RD-855/16z 6.04.2016 r. 
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6.2 Analizy działań KPP na autostradach i drogach ekspresowych oraz ich 
wykorzystanie 

W 2013 roku na nadzorowanym przez KPP odcinku drogi S1 zginęło 5 osób, w 2014 
roku 1 osoba, w 2015 roku – 2 osoby, a do 30 września 2016 r. – 3 osoby. 

Naczelnik WRD wyjaśniła, że analizie poddawano każdy śmiertelny oraz ciężki wypadek 
na drodze ekspresowej S1. Wszystkie wypadki wynikały z winy kierujących, którzy 
najczęściej zawracali w niedozwolonych miejscach lub wykonywali manewr 
wyprzedzania w niedozwolonym miejscu. Problemem nadzorowanego przez KPP 
odcinka drogi ekspresowej S1 jest to, że na jednej jezdni znajdują się dwa pasy ruchu: 
po jednym w każdą stronę. Fakt ten sprawiał, że uczestnicy wypadków zgłaszali, że byli 
przekonani, że jadą drogą jednokierunkową i dlatego zjeżdżali na sąsiedni pas ruchu. 
Zastosowane64 dodatkowe oznaczenie pionowe: znak A-20 (droga dwukierunkowa),  
B-2 (zakaz wjazdu) oraz oznakowania poziomego P-4 (podwójna linia ciągła) nie 
przyniosło wymiernych efektów. Spośród 5 ofiar, jakie w okresie od początku 2015 r.  
do 30 września 2016 r. poniosły śmierć na nadzorowanym przez KPP odcinku drogi S1, 
trzy zginęły z powodu niewłaściwego wyprzedzania, a jedna z powodu nieprawidłowego 
zawracania. 

Dodała również, że próby zawracania w miejscu niedozwolonym wynikały  
z niewłaściwego zjechania z ronda w kierunku Lotniska Pyrzowice, mimo jego 
prawidłowego oznakowania. Pomimo tego, KPP dnia 23 grudnia 2015 r. zawnioskowała 
o dodatkowe oznakowanie na rondzie celem wyeliminowania takich sytuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 87-91, 198-201) 

Powyższe potwierdzają przekazane przez KPP do GDDKiA wnioski o zmianę 
organizacji ruchu z 11 i 23 grudnia 2015 r. Pierwszy z nich został złożony po wypadku 
śmiertelnym do którego doszło 6 grudnia 2015 r., natomiast drugi, w którym 
wnioskowano o dodatkowe oznakowanie zjazdu w kierunku lotniska Pyrzowice65, miał 
na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze ekspresowej S1. 

(dowód: akta kontroli str. 79-94)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

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 Kontroli66,  
NIK zwraca uwagę na niewystarczający poziom wyszkolenia funkcjonariuszy  
WRD67 oraz na występujące w KPP – w stosunku do określonej dla KPP normy – 
braki w wyposażeniu WRD i znaczny stopień eksploatowania części sprzętu,  
co może w istotny sposób oddziaływać na jakość wykonywanych przez WRD zadań. 

Jednocześnie NIK wnosi o podjęcie działań mających na celu poprawę poziomu 
wyszkolenia funkcjonariuszy i wyposażenia WRD.  

 

                                                      
64 W okresie poprzedzającym okres kontroli 
65 Nieprawidłowe zjechanie z ronda powodowało wjazd na drogę S1 i próby zawracania przez kierujących  
w miejscach niedozwolonych, co skutkowało kolizjami i wypadkami. 
66 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. zwana dalej „ustawą o NIK”. 
67 Zwłaszcza w zakresie wykonywania czynności na miejscu wypadku drogowego oraz udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Pana Komendanta, 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 20 grudnia 2016 r. 

 

   Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 
Kontroler 

Joanna Paliga 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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