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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Izabela Kowalska-Jasiecka – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 98800 z 10 lutego 2016 r., 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie, 10-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 23 (dalej: 
„Komenda Policji” lub „KMP”). 

kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mieczysław Wójcik – Komendant Miejski Policji (dalej: „Komendant Policji”) pełniący tę 
funkcję od 28 maja 2015 r., poprzednio stanowisko to zajmował Andrzej Góźdź. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą1, Komenda Policji podejmowała działania zmierzające 
do zapewnienia (na terenie swojego działania2) bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
w tym również niechronionym uczestnikom tego ruchu, tj. pieszym i rowerzystom.  
W tym celu stworzono odpowiednią strukturę organizacyjną KMP, a policjantom 
umożliwiono ukończenie wymaganych przepisami prawa szkoleń.   
Wprawdzie Komendant Policji nie ustalił, w sposób sformalizowany, obowiązku 
typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów oraz 
kryteriów (ilościowych lub jakościowych) ich wyboru, to jednak KMP podejmowała 
działania w zakresie identyfikacji i monitorowania lokalizacji tych miejsc, jako 
jednego z elementów w działaniach służących zwiększeniu bezpieczeństwa tej 
grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zdaniem NIK, nieustalenie 
kryteriów typowania miejsc niebezpiecznych dla pieszych, ograniczało jednak 
możliwość obiektywnej weryfikacji zasadności i celowości wytypowania konkretnych 
lokalizacji, jako szczególnie niebezpiecznych.  
Komenda Policji na ogół właściwie posługiwała się Systemem Ewidencji Wypadków 
i Kolizji („SEWiK”) w celu identyfikacji najistotniejszych zagrożeń dla pieszych oraz 
rowerzystów. Stwierdzono jednak przypadki niedokonywania, zgodnie z przepisami, 
aktualizacji danych zapisywanych w tym systemie i w kartach zdarzeń drogowych 
dotyczących obrażeń poniesionych przez niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, a także wprowadzania w tych dokumentach danych z GPS, które nie 
były zgodne z miejscem, w którym faktycznie doszło do zdarzenia drogowego.  
W efekcie powyższych ustaleń dane zarejestrowane w systemie SEWiK – mając na 
uwadze skalę stwierdzonych nieprawidłowości oraz brak właściwego nadzoru w tym 
zakresie – należy uznać za nie w pełni wiarygodne.  
W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., na terenie działania KMP zmniejszeniu uległa 
liczba wypadków z udziałem pieszych, co stanowiło jeden z celów Programu  

                                                      
1 Objęto nim lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po ww. okresie, jeżeli miały bezpośredni 
związek z przedmiotem kontroli. 
2 KMP działa na terenie Miasta Olsztyna oraz Powiatu Olsztyńskiego (dalej: „Powiat’), w skład którego wchodzi 5 
gmin miejsko-wiejskich (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek) oraz 7 gmin wiejskich 
(Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda i Świątki). 

Ocena ogólna 
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bezpieczeństwa pieszych3 (dalej: „Program”), przy czym brak pełnej wiedzy  
o realnym wpływie działań Policji na stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 
uniemożliwia dokonanie oceny skuteczności Policji w tym zakresie.  
W 2015 r. KMP osiągnęła minimalny (5%) zakładany próg proporcjonalności 
stosowanych sankcji wobec kierujących pojazdami w przypadku ich wykroczeń 
wobec pieszych, który wyniósł 16,6% (w 2014 r.–1,4%). Należy przy tym zauważyć, 
że zwiększyła się liczba ujawnionych ogółem wykroczeń popełnionych przez 
kierujących wobec pieszych z 223 w 2014 r. do 1712 w 2015 r. (prawie 8–krotnie). 
Natomiast liczba wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących uległa 
zmniejszeniu z 496 w 2014 r. do 465 w 2015 r., a liczba ofiar wypadków 
spowodowanych przez pieszych odpowiednio z 39 do 15. 
W okresie objętym kontrolą, w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów, Komenda Policji należycie współpracowała z innymi 
podmiotami zewnętrznymi, w tym zwłaszcza ze Strażą Miejską w Olsztynie, 
Zarządem Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W okresie objętym kontrolą na terenie działania KMP miało miejsce 9.327 zdarzeń 
drogowych, w tym 607 z udziałem pieszych i rowerzystów (328 w 2014 r. i 279  
w 2015 r.). Zmniejszyła się ogólna liczba ofiar wśród pieszych i rowerzystów z 194  
w 2014 r. do 167 osób w 2015 r. (o 14%), w tym zwłaszcza ofiar śmiertelnych z 17 
do 7 osób (o 58,8%). Spośród zdarzeń z udziałem pieszych, w 97 przypadkach 
(40% ich ogółu) spowodowane były one z winy pieszych (głównie na skutek 
nieostrożnego wejścia na jezdnię i przekroczenia jezdni w miejscu niedozwolonym), 
a w 204 przypadkach (56% ich ogółu) – z winy kierujących pojazdem (głównie  
w wyniku nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych i dla rowerzystów). 

Struktura wiekowa rannych wśród pieszych w 2014 r. przedstawiała się następująco: 
w wieku 0-6 lat – brak ofiar, 7-14 lat – siedem, 15-17 lat – trzy, 18-24 lat– dziewięć, 
25-39 lat – szesnaście, 40-59 lat – dwanaście, powyżej 60 lat – osiem osób.  
W 2015 r. liczba osób rannych w tych samych przedziałach wiekowych wynosiła:  
2, 10, 4, 7, 18, 15, 9 osób. Struktura wiekowa rannych wśród rowerzystów w 2014 r. 
była natomiast następująca: w wieku 0-6 lat – trzy, 7-14 lat – jedenaście, 15-17 lat – 
sześć, 18-24 lat – dziewiętnaście, 25-39 lat – osiemnaście,  40-59 lat – dwadzieścia 
sześć, powyżej 60 lat – trzydzieści pięć osób. W 2015 r. liczba osób rannych w tych 
samych przedziałach wiekowych wynosiła: 3, 7, 7, 13, 14, 28, 21 osób.  

Zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego („brd”), w tym pieszych  
i rowerzystów były realizowane w Wydziale Ruchu Drogowego KMP („Wydział”)  
w skład, którego wchodził Referat ds. Kontroli Ruchu Drogowego oraz Referat 
Zdarzeń Drogowych.  

W latach 2014-2015 Komendant Policji prowadził monitoring działań funkcjonariuszy 
policji Wydziału, pod względem problemów i trudności systemowych związanych  
z realizacją przydzielonych im zadań. W wyniku stwierdzonych problemów, złożył 17 
wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie (dalej: „Komendant 
Wojewódzki”) o oddelegowanie do pełnienia służby w Wydziale policjantów Oddziału 
Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie (dalej: „Komenda 
Wojewódzka” lub „KWP”), z czego 16 wniosków rozpatrzone zostały pozytywnie. 
Ponadto o dodatkowe wsparcie w ramach poszczególnych zadań złożył pisemnie 
sześć wniosków do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz dwa   
do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, a do Straży Miejskiej i Straży 

                                                      
3 Jest to program poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie działania KMP z dnia 26 maja 2015 r., 
zatwierdzony przez Komendanta KMP  
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Granicznej zgłaszał telefonicznie w zależności od potrzeb. Wszystkie wnioski 
zostały uwzględnione.   
Zastępca Komendanta Policji wyjaśnił, że trudności zidentyfikowane w ramach 
prowadzonego monitoringu były związane z dużą rotacją policjantów, w związku  
z ich przechodzeniem na emerytury, przeniesieniami do innych komórek 
organizacyjnych Policji oraz braki przyjęć do służby, w celu pełnego wykorzystania 
występujących wakatów w Wydziale. Podał też, że dodatkową trudnością był zakaz, 
wydany w maju 2015 r., przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, oddelegowań do 
innych komórek policjantów z Oddziału Prewencji Policji. W sprawie wyposażenia 
technicznego Wydziału podał natomiast, że o problemach dotyczących tego 
wyposażenia informował: Komendanta Wojewódzkiego, Referat Administracyjno-
Gospodarczy KMP oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej. Potrzeby dotyczące braków w wyposażeniu technicznym były 
sukcesywnie realizowane, poprzez np. zakup nowych pojazdów służbowych, 
latarek, kamizelek odblaskowych. 

Dane statystyczne dotyczące struktury i stanu etatowego Wydziału Ruchu 
Drogowego gromadzono z częstotliwością miesięczną, jako „Meldunek stanu 
etatowo-kadrowego w jednostce organizacyjnej Policji” oraz półrocznie „Stan 
kadrowy policjantów ruchu drogowego”. Uzupełnianie wakatów następowało 
podczas przyjęć do służby oraz przesunięć kadrowych w ramach jednostki.   

Według stanu na 1 stycznia 2014 r. oraz 31 grudnia 2014 r. i 2015 r., w Wydziale  
zatrudnionych było odpowiednio: 40, 52 oraz 55 policjantów pełniących służbę na 
drodze. Na dzień 1 stycznia 2014 r. było 13 wakatów, a na koniec 2014 r.  
oraz 2015 r. uzyskano już pełną obsadę stanowisk.   
Spośród 40 policjantów zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2014 r., przeszkolonych 
zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu 
pełnienia służby na drogach przez policjantów4, było 17 policjantów, zaś spośród 52 
i 55 zatrudnionych na koniec grudnia 2014 r. i 2015 r. odpowiednio 23 oraz 27 
policjantów. Dodatkowo funkcjonariusze policji zostali przeszkoleni w zakresie 
kontroli tachografów cyfrowych oraz videorejestratorów.    
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że miejsca na szkolenia przyznawane były odgórnie,  
tj. Komenda Główna Policji przesyłała do Komendy Wojewódzkiej wykaz ilości 
miejsc, na poszczególne szkolenie, dotyczący garnizonu warmińsko-mazurskiego. 
KWP dokonywała podziału na poszczególne jednostki (komendy miejskie oraz 
powiatowe). Po przyznaniu miejsc podlegli funkcjonariusze kierowani byli na 
szkolenie. W badanym okresie skierowano 29 funkcjonariuszy na szkolenie  
w zakresie ruchu drogowego (11 w 2014 r. oraz 18 w 2015 r.), wykorzystując w pełni 
wszystkie miejsca przyznane w tym okresie przez Komendę Wojewódzką. 

(dowód: akta kontroli str. 3-30) 

1. Działania KMP w zakresie identyfikacji i monitorowania 
lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla pieszych oraz 
rowerzystów.  

1.1. W okresie objętym kontrolą, Komendant Policji nie ustalił, w sposób 
sformalizowany, obowiązku typowania na terenie działania KMP miejsc szczególnie 
niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów oraz kryteriów (ilościowych lub 
jakościowych) ich wyboru. Nie otrzymał też wytycznych/zaleceń w tym zakresie oraz 
kryteriów typowania takich miejsc od Komendanta Głównego i Wojewódzkiego 
Policji.    

                                                      
4 Dz. Urz. KGP z 2007 r., Nr 13, poz. 100 ze zm. 
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Odnotowania wymaga jednak, że miejsca szczególnie niebezpiecznych dla pieszych 
i rowerzystów5 wyznaczano na podstawie ilości zdarzeń, ich przyczyn, obrażeń ofiar 
wypadków (zwłaszcza ciężkich i śmiertelnych), a także w oparciu o wiedzę oraz 
doświadczenie funkcjonariuszy Policji. 
Typowania takich miejsc dokonywano też, w związku z obowiązkiem wynikającym  
z przepisu § 5 Zarządzenia Nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 
2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń 
drogowych6 (dalej: „Zarządzenie Nr 635”) oraz uchylającego go Zarządzenia Nr 31 
Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r.7 („Zarządzenie Nr 31”). 
Lokalizacja tych miejsc była ujmowana w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych  
i rocznych analizach o stanie brd, w których podawano dane dotyczące zdarzeń za 
okres trzech lat.  
W badanym okresie, na terenie Olsztyna, w poszczególnych kwartałach  
wytypowano od 10 do 18 lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, w tym od  
2 do 15 dla pieszych8 oraz od 2 do 7 dla rowerzystów9. W analizach (miesięcznych, 
kwartalnych, półrocznych i rocznych) stanu brd aktualizowano wykazy tych 
lokalizacji. Z analizy sporządzonej za IV kwartał 2015 r. wynikało, że w porównaniu 
do poprzednich okresów wystąpił spadek lokalizacji niebezpiecznych do 13 miejsc, 
w tym dla pieszych – do 5, a w przypadku rowerzystów pozostał na poziomie  
2 miejsc.  
Poza Olsztynem, na terenie Powiatu wytypowano sześć10 lokalizacji miejsc 
szczególnie niebezpiecznych w 2014 r. oraz siedem11 w 2015 r.  
Typowania ww. miejsc dokonano na podstawie danych z systemu SEWiK oraz 
codziennej kontroli dokumentacji służbowej z obsługi zdarzeń drogowych przez 
osoby rozliczające funkcjonariuszy po służbie. Weryfikacji wytypowania konkretnych 
lokalizacji miejsc niebezpiecznych dokonywało kierownictwo Wydziału, tj. Naczelnik 
oraz jego Zastępca, Kierownik Referatu ds. Kontroli Ruchu Drogowego, Kierownik 
Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych oraz policjanci Zespołu Organizacji Służby 
Wydziału. 

Zastępca Naczelnika Wydziału wyjaśnił, że na spadek lokalizacji niebezpiecznych 
miejsc na terenie Olsztyna miały wpływ, m.in.: 
– prowadzone działania krajowe, wojewódzkie i własne w ramach akcji pn.: 

„prędkość”, „bezpieczna droga do szkoły”, „niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego”,  

– oddziaływanie prewencyjne, poprzez ustawianie radiowozów oznakowanych 
w sposób widoczny dla uczestników ruchu,  

– odpowiednie zadaniowanie i rozliczanie ze służby policjantów przez osoby 
nadzorujące. 

Do KMP wpływały też informacje dotyczące lokalizacji miejsc szczególnie 
niebezpiecznych, które przekazywane były przez członków Komisji Bezpieczeństwa 

                                                      
5 Miejsca niebezpieczne dla rowerzystów typowano od III kwartału 2014 r.    
6 Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 75 – obowiązujące do 31 października 2015 r. 
7 Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 85 ze zm.- obowiązujące od 1 listopada 2015 r.  
8 Miejsca szczególnie niebezpieczne na terenie miasta, dla pieszych, w IV kwartale 2014 r., zlokalizowane były 
na 15 ulicach: Bałtyckiej, Dworcowej, Głowackiego, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Kościuszki, Krasickiego, 
Limanowskiego, Partyzantów, Pstrowskiego, Sikorskiego, Wańkowicza, Warszawskiej, Wojska Polskiego, 
Żołnierskiej. W III kwartale 2015 r., lokalizacja dotyczyła dwóch ulic: Kołobrzeskiej, Partyzantów. 
9 Miejsca szczególnie niebezpieczne dla rowerzystów w II kwartale 2015 r., zlokalizowane były na siedmiu 
ulicach: Armii Krajowej, Artyleryjskiej, Bałtyckiej, Dworcowej, Jagiellońskiej, Sikorskiego, Warszawskiej. W IV 
kwartale 2015 r., lokalizacja dotyczyła dwóch ulic: Dworcowej, Wyszyńskiego.  
10 Miejsca szczególnie niebezpieczne na terenie powiatu w 2014 r., zlokalizowano na terenie Gmin: Dobre 
Miasto, Biskupiec, Barczewo, Olsztynek, Purda, Gietrzwałd. 
11 Miejsca szczególnie niebezpieczne na terenie powiatu w 2015 r., zlokalizowano na terenie Gmin: Dobre 
Miasto, Biskupiec, Barczewo, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd. 
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Ruchu Drogowego12 (dalej: „Komisja brd”) oraz telefonicznie lub pisemnie przez 
mieszkańców Olsztyna i Powiatu. Weryfikacji tych informacji dokonywano na 
posiedzeniach Komisji brd oraz poprzez kierowanie we wskazane miejsca patroli 
ruchu drogowego w ramach pełnionej służby. W związku z informacjami od 
mieszkańców o przekraczaniu dopuszczalnej prędkości skierowano patrole m.in.  
w Olsztynie na ulice: Wawrzyczka, Sokolą, Kłosową, Żytnią, w Olsztynku na ulicę 22 
Lipca.  

KMP przekazywała informacje o miejscach niebezpiecznych strażom gminnym,  
w tym m.in. w trakcie spotkań z Burmistrzem Biskupca oraz telefonicznie strażnikom 
miejskim w Dobrym Mieście.  

(dowód: akta kontroli str. 31-143) 

W opinii Komendanta Policji, Zarządzenie nr 31 oraz poprzedzające je Nr 635  
w sposób wystarczający formalizują sposób typowania miejsc niebezpiecznych. 
Komendant dodał, że patrole dyslokowane są na podstawie analiz. W przypadkach 
nieobecności Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy bezpośredni nadzór nad 
rozmieszczeniem patroli sprawują kierownicy referatów w Wydziale, w ocenie 
Komendanta nie było zagrożenia, co do rozmieszczenia patroli w miejscach 
niewytypowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145) 

Sposób dokonywania wyboru lokalizacji niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów 
na podstawie danych o zaistniałych zarejestrowanych zdarzeniach drogowych  
z udziałem tych uczestników ruchu drogowego, zdaniem NIK nie w pełni 
gwarantował, aby były one faktycznie miejscami najbardziej zagrożonymi. 
Identyfikacja miejsc koncentracji zdarzeń drogowych powinna stanowić wstępny 
etap procedury postępowania w tym zakresie. Rzetelne typowanie możliwe byłoby – 
co wynika z ogólnodostępnych standardów lub opracowań – w szczególności 
poprzez ustalenie granicznych wartości (progów istotności), których przekroczenie 
mogłoby skutkować uznaniem danej lokalizacji (miejsca) za niebezpieczne13. Należy 
także zauważyć, że opracowane zostały również inne możliwe do zastosowania 
przez Policję, niezwiązane z zaistnieniem zdarzeń drogowych i miejscami ich 
ewentualnej kumulacji, metody typowania lokalizacji niebezpiecznych. Do takich 
zaliczyć należy zwłaszcza obserwacje konfliktów (incydentów) w ruchu drogowym, 
tj. nietypowych zachowań uczestników tego ruchu stwarzających potencjalne 
zagrożenie, występujących w nadmiernej liczbie bez negatywnych następstw.     

1.2. Na cotygodniowych spotkaniach członków Komisji brd, Kierownik Referatu ds. 
Kontroli Ruchu Drogowego lub Kierownik Referatu Zdarzeń Drogowych Wydziału 
przedstawiał nieprawidłowości w stanie infrastruktury drogowej lub organizacji 
ruchu, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Podstawą 
zgłoszeń tych nieprawidłowości były informacje przekazywane pisemnie przez 
policjantów Wydziału, pełniących służbę na drodze (w formie notatki urzędowej) 
oraz wiedza uzyskana w wyniku codziennego analizowania dokumentacji  
z zaistniałych zdarzeń drogowych.  
W 2015 r. w informacji z realizacji działań analitycznych, profilaktyczno-
edukacyjnych oraz inżynierii drogowej KMP podała, że przekazała sześć wniosków 

                                                      
12 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, 
w skład której wchodzili przedstawiciele m.in.: Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, Komendy Miejskiej Policji, 
Straży Miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o .o., Obywatelskiej Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Olsztynie oraz   
Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Komunikacji Rowerowej.  
13 Np. liczby lub granicznych wartości wskaźników wypadków niezależnie od ich rodzaju i stopnia ciężkości, 
liczby wypadków tego samego typu lub różnych typów, ale o tych samych okolicznościach (przyczynach), liczby 
wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub z ciężko rannymi lub liczby wypadków z udziałem pieszych  
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do zarządców dróg w sprawie nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej mającej 
wpływ na bezpieczeństwa oraz sześć w sprawie zmiany organizacji ruchu. 
Nieprawidłowości te oraz zgłoszone w związku z tym wnioski dotyczyły miasta 
Olsztyna, tj. m.in.: 

– doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej 18, 

– ustawienia barier typu „labirynt” przy przejściu dla pieszych na zbiegu ulic 
Warszawska-Oczapowskiego,  

– zastąpienia nieprawidłowo ustawionych znaków A7 na przejazdach dla 
rowerzystów tablicami z informacją o zachowaniu ostrożności, 

– ograniczenia prędkości do 50 km/h na ul. Sielskiej (dotyczyło odcinka od sklepu 
„Biedronka” do ul. Szumana).  

Podstawą kierowania ww. wniosków przez KMP było wprowadzenie zmian  
w obowiązującej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych  
i rowerzystów. Ww. wnioski zostały zrealizowane przez ZDZiT.  

Kierowano również wnioski do zarządców dróg na terenie powiatu olsztyńskiego,  
w tym m.in. do:  

– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy  
i zmiany organizacji ruchu drogowego na Placu Jana Pawła II w Dobrym 
Mieście w rejonie przystanków komunikacji publicznej. Zarządca planuje 
przebudowę zatok autobusowych celem usprawnienia ruchu pieszego  
i kołowego. 

– Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie o naprawę dróg prowadzących do 
miejscowości Lipowo w Gminie Biskupiec, Tejstymy-Kruzy w Gminie Kolno. 
Zarządca zrealizował wnioski, poprawiając stan nawierzchni.  

Podstawą do skierowania wniosków były stwierdzone nieprawidłowości przez 
policjantów, informacje uzyskane oraz potwierdzone w trakcie spotkań  
i konsultacji społecznych, lub przekazywanych przez władze samorządowe, w tym 
radnych, odnotowywanie zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. 

(dowód: akta kontroli str. 31-35, 112, 119-143) 

1.3. W procesie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Wydział korzystał  
z następujących opracowań: 

– „Ochrona pieszych – podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, wydany 
przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod redakcją 
Kazimierza Jamroza, 

– Opinii GDDKiA Wydziału Studiów w Krakowie – Zespołu ds. Ścieżek (Dróg) 
Rowerowych w sprawie ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla 
rowerzystów w świetle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym14(„ustawa Prd”).  

Według Naczelnika Wydziału, wiedza pozyskana z ww. opracowań została 
wykorzystana przy zmianie oznakowania barwą czerwoną przejazdów rowerowych  
w Olsztynie odnośnie ulic: Bałtycka-Grabowa, Bałtycka-Brzozowa oraz przejść dla 
pieszych przy ulicach: Dworcowej i Towarowej, a także na posiedzeniach Komisji 
brd podczas opiniowania projektów organizacji ruchu drogowego pod kątem 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 28- 31, 424-426) 

1.4. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 ust. 1 
Zarządzenia nr 635, w Wydziale sporządzano miesięczne, kwartalne, półroczne  

                                                      
14 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. 
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i roczne analizy stanu brd, a także informacje o stanie brd. W ww. dokumentach   
ujmowano m.in.: ilość zdarzeń z uwzględnieniem godzin i dni tygodnia, w którym 
wystąpiły, poszkodowanych, rodzaj pojazdu oraz przyczyny zdarzeń, a także 
wykazywano wytypowane miejsca niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów 
(opisane szerzej w pkt. 1.1.). Przy typowaniu lokalizacji tych miejsc, uwzględniano 
dane zawarte w SEWiK.  W Wydziale nie sporządzano analiz specjalnych, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 ww. Zarządzenia, gdyż okresowe analizy stanu brd 
zawierały dane przypisane analizom specjalnym, tj. dotyczyły bezpieczeństwa 
pieszych, dzieci (z podziałem wiekowym 0-6 lat, 7-14 lat, 15-17 lat), nietrzeźwości 
użytkowników dróg, miejsc szczególnie zagrożonych. Analizy stanu brd były 
przekazywane do Urzędu Miasta w Olsztynie oraz Straży Miejskiej, a także do gmin 
powiatu olsztyńskiego. 
Wnioski z prowadzonych analiz stanu brd wykorzystano m.in. przy: 
– dyslokacji służby, tj. kierowano patrole szczególnie na I i II zmianę  

w miejscach i czasie powstawania największej ilości zdarzeń drogowych, 
– działaniach własnych Wydziału (miesięcznych) pn.: „bezpieczny weekend”, 

„prędkość”, „bezpieczna droga do szkoły”, a także dotyczących niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, w których w 2014 r. brało udział 399 
funkcjonariuszy ujawniając 454 wykroczenia, a w 2015 r. odpowiednio 330, 471,  

– wnioskowaniu do administratorów oraz zarządców dróg z propozycjami zmian 
organizacji ruchu poprawiającymi bezpieczeństwo uczestników ruchu, 

– prowadzeniu działalności profilaktycznej w zakresie m.in. zmian organizacji 
ruchu w związku z realizowanym projektem tramwajowym. 

(dowód: akta kontroli str. 146) 

1.5. Zastępca Naczelnika Wydziału przeprowadzał systematyczne (co dwa tygodnie 
oraz miesięcznie) kontrole rzetelności i wiarygodności rejestrowanych w systemie 
SEWiK danych dotyczących zdarzeń drogowych. Kontroli tych dokonywał na 
podstawie m.in. danych zawartych w Systemie Wspomagania Dowodzenia15,  
w którym rejestrowane były wszystkie zgłoszenia dyżurnemu Komendy. 
Przedmiotem weryfikacji były: rodzaj zdarzeń drogowych, osoby poszkodowane, 
zastosowane środki prawne wykazane w kartach zdarzeń drogowych 
sporządzonych przez funkcjonariuszy. Ponadto nadzór nad systemem SEWiK pełnił 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej, który w wyniku monitorowania 
wskazał nieprawidłowości dotyczące m.in.: błędnych danych współrzędnych GPS 
(od 23 października do 14 grudnia 2015 r. ustalono 36 błędnych współrzędnych 
GPS) oraz wprowadzania danych po okresie 7 dni od zaistnienia zdarzenia lub 
zgłoszenia.  
W okresie objętym kontrolą nie kierowano wniosków do Komendanta 
Wojewódzkiego lub Głównego Policji dotyczących systemu SEWiK wskazujących na 
braki w funkcjonalnościach systemu lub nieprecyzyjne zapisy Zarządzenia Nr 635.  
Na próbie pięciu zdarzeń drogowych ustalono, że w okresie obowiązywania 
Zarządzenia Nr 635, w przypadku zdarzenia drogowego, do którego doszło na 
przejeździe dla rowerzystów, funkcjonariusze Wydziału w karcie danego zdarzenia, 
w części dotyczącej charakterystyki miejsca zaznaczali „jezdnia”.  
W okresie objętym kontrolą, Komendant Główny oraz Wojewódzki Policji nie 
wydawali wytycznych i zaleceń w zakresie monitorowania i weryfikacji w systemie 
SEWiK danych dotyczących ofiar wypadków drogowych, w tym stopnia ciężkości 
poniesionych obrażeń. 

(dowód: akta kontroli str. 147-174) 

                                                      
15 SWD - system teleinformatyczny zawierający i przetwarzający informacje wspomagające kierowanie 
działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonywania zadań ustawowych na podstawie zgłoszeń 
otrzymywanych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji. 
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1.6. Spośród 607 zaistniałych na terenie działania KMP w latach 2014-2015, 
zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, szczegółową analizą objęto 
dokumentacje dotyczącą 30 takich zdarzeń16. Wykazała ona m.in., że:    

− dla wszystkich zdarzeń, które zgłoszono i do których został zadysponowany patrol 
Policji, sporządzono karty zdarzenia drogowego, 

− dane znajdujące się w dokumentacji zdarzenia drogowego były zgodne z danymi 
w kartach zdarzenia drogowego, 

− do systemu SEWiK wprowadzono wszystkie podlegające w nim rejestracji17 
zdarzenia, tj. 28, a dane zawarte w kartach zdarzenia drogowego były zgodne  
z danymi zarejestrowanymi w tym systemie, 

− 27 kart zdarzeń drogowych (96%) została wprowadzona do systemu SEWiK 
w terminie od 1 do 4 dni od daty zgłoszenia zdarzenia drogowego, co było zgodne 
z zapisami  § 4 ust. 5 Zarządzenia Nr 635, 

− w 19 przypadkach (68%) dane dotyczące lokalizacji GPS wpisane w kartach  
zdarzeń drogowych i zarejestrowanych w systemie SEWiK były zgodne  
z miejscem, w którym doszło do zdarzenia drogowego18, 

− funkcjonariusze obsługujący zdarzenia drogowe byli zatrudnieni w Wydziale, 
Posterunku Policji w Jezioranach (1 przypadek), Oddziale Prewencji Policji (1), 

− przynajmniej jeden funkcjonariusz z zespołu obsługującego zdarzenie posiadał 
przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego,   

– w 12 przypadkach dane były aktualizowane, a zmiany dotyczyły rozstrzygnięcia 
(skierowanie wniosków o ukaranie, umorzenie postępowania). Aktualizacji danych 
w systemie SEWiK dokonywał pracownik cywilny Wydziału (operator systemu 
SEWiK) na podstawie informacji uzyskanych z komórek prowadzących sprawę 
(m.in.: Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału Kryminalnego, Posterunku 
Policji), innych organów (sądu właściwego dla sprawy). 

1) W 11 przypadkach (37% objętych analizą) dane dotyczące lokalizacji GPS wpisane  
w kartach zdarzeń drogowych, w tym w 9 zarejestrowanych w systemie SEWiK nie 
były zgodne z faktycznym miejscem, w którym doszło do zdarzenia drogowego. 
Z wyjaśnień funkcjonariuszy Policji obsługujących ww. zdarzenia wynikało, że 
niezgodności w lokalizacjach GPS wynikały z błędnych wskazań urządzeń, którymi się 
posługiwali.   

2) Spośród 28 kart zdarzeń drogowych wprowadzonych do systemu SEWiK, jedna 
karta została wprowadzona do tego systemu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
zdarzenia drogowego, tj. z dwudniowym opóźnieniem w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 5 Zarządzenia Nr 635. Pracownik Wydziału odpowiedzialny za 
wprowadzenie danych do systemu SEWiK wyjaśnił, że nastąpiło to w wyniku nawału 
pracy, podczas nieobecności drugiej osoby odpowiedzialnej za ten zakres.   

 (dowód: akta kontroli str. 175-191) 

1.7. Badania dokumentacji zdarzeń drogowych dotyczących pięciu ofiar 
śmiertelnych wśród osób pieszych wykazały m.in., że zapisy zawarte w notatkach 
urzędowych policjantów, w kartach zdarzenia drogowego oraz w systemie SEWiK 
były tożsame. Analizowane karty zdarzeń drogowych zostały też wprowadzone do 
systemu SEWiK w terminie określonym w § 4 ust. 5 Zarządzenia Nr 635, tj. do dwóch 
dni, od daty zgłoszenia zdarzenia. Ponadto, dane dotyczące lokalizacji GPS wpisane 
                                                      
16 Doboru próby dokonano na podstawie zgłoszeń, zarejestrowanych w systemie SWD, o zdarzeniach 
drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2015 r. 
wskazujących na możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń ciała.   
17 Do dwóch zdarzeń drogowych doszło poza drogą publiczną i zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 635 nie 
wprowadza się ich do systemu SEWiK  
18 Ustalono na stronie http://vbest.com.pl/gps 
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w karcie zdarzenia drogowego były zgodne z miejscem, w którym doszło do 
zdarzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 192) 

1.8. Analiza 38 zdarzeń drogowych (w tym 22 wypadków i 16 kolizji), których 
sprawcami byli piesi i rowerzyści, wobec których jako środek prawny zastosowano 
„pouczenie” wykazała, że w każdym przypadku przyznali się oni do popełnienia 
wykroczenia, co odnotowano w dokumentacji.   

(dowód: akta kontroli str. 193-214) 

1.9. W badanym okresie, na terenie działania KMP, w jednym przypadku19 doszło do 
śmierci w wyniku samobójstwa, która została zakwalifikowana jako „rzucenie się pod 
pojazd w ruchu” Z uwagi na fakt, iż zgon, według danych posiadanych przez KMP, 
nastąpił w wyniku rzucenia się pod pociąg, zdarzenie to nie podlegało rejestracji  
w systemie SEWiK.   

 (dowód: akta kontroli str. 215-217) 

1.10. Analiza dokumentacji 20 osób (pieszych i rowerzystów) biorących udział 
w zdarzeniach drogowych, u których obrażenia i urazy nie wystąpiły, bądź – zgodnie 
z danymi zawartymi w systemie SEWiK (część X. Uczestnicy) – zostały ujęte, jako 
lekkie wykazała, że w 18 przypadkach sposób ich zakwalifikowania był właściwy.  

1) W jednym przypadku nie zaktualizowano karty zdarzania oraz danych w systemie 
SEWiK, dotyczących ciężkości obrażeń osoby poszkodowanej w zdarzeniu 
drogowym. Z karty zdarzenia wynikało, że osoba poszkodowana nie odniosła żadnych 
obrażeń, gdy tymczasem w trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że osoba 
ta doznała naruszenia czynności narządu ruchu i rozstroju zdrowia trwającego dłużej 
niż siedem dni, co w karcie zdarzenia powinno być ujęte, jako „obrażenia ciężkie”. 
Skutkiem niezaktualizowania karty w tym zakresie było zaniżenie stopnia obrażeń 
oraz nieuwzględnienie w sporządzanych analizach brd.   

Pracownik Wydziału, odpowiedzialny za wprowadzenie danych do systemu SEWiK 
wyjaśnił, że otrzymał aktualizację karty zdarzenia drogowego z Referatu ds. 
Wykroczeń, na której brak było wskazania odnośnie obrażeń osoby poszkodowanej. 
Dodał, że poinformowano go jedynie o przekazaniu akt sprawy do Referatu ds. 
Przestępczości Nieletnich KMP, dlatego też takich zmian dokonał w systemie SEWiK.       
Kierownik Referatu ds. Wykroczeń wyjaśniła, że w karcie zdarzenia omyłkowo nie 
zaznaczono stopnia obrażeń osoby poszkodowanej. Podała też, że z pisma 
przewodniego wynikało, że osoba ta odniosła obrażenia. 

2) Przeprowadzona przez powołanych przez NIK biegłych analiza dokumentacji 
medycznej jednego poszkodowanego wykazała, że w tym przypadku osoba ta 
doznała lekkich obrażeń, podczas gdy w karcie oraz systemie SEWiK nie wpisano 
obrażeń (zdarzenie zakwalifikowano jako „kolizję”). Wynikają one natomiast z notatki 
urzędowej sporządzonej przez funkcjonariusza obsługującego zdarzenie.  

(dowód: akta kontroli str. 218-268) 

1.11. Analiza dokumentacji (m.in. kart zdarzeń drogowych, notatek urzędowych, akt 
prowadzonych postepowań, korespondencji z ubezpieczycielami) wszystkich 
zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów (158) zaistniałych w okresie 
od 1 kwietnia do 30 września 2015 r., wykazała, że w 148 przypadkach stopień 
ciężkości obrażeń ofiar wypadków był zgodny zarówno w dokumentacji, jak również 
w systemie SEWiK.   

1) W przypadku ośmiu zdarzeń stopień ciężkości obrażeń był rozbieżny pomiędzy 
stanem rzeczywistym a dokumentacją, i tak:   

                                                      
19 Identyfikator w KSIP. ZIW – 157143581D   
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− w czterech przypadkach20 w systemie wskazano brak obrażeń (co jednocześnie 
kwalifikowało zdarzanie jako kolizję) mimo, że w rzeczywistości ofiary odniosły 
obrażenia lekkie,  

− w dwóch przypadkach21 wskazano obrażenia lekkie, podczas gdy ofiara odniosła 
ciężkie,  

− w dwóch przypadkach22 wskazano brak obrażeń, podczas gdy ofiary były ciężko 
ranne.  

Funkcjonariusz prowadzący dwie z ww. spraw wyjaśnił, że w jednym przypadku nie 
zweryfikował obrażeń przez pomyłkę, poza tym policjanci obsługujący to zdarzenie 
mieli wiedzę na temat ciężkości obrażeń ofiary i również nie zaznaczyli tego w karcie. 
W drugim przypadku ocenił stopień obrażeń, jako niekwalifikujących się do lekkich.  

Pracownik wprowadzający dane do systemu SEWiK wyjaśnił, że w dwóch 
przypadkach rozbieżności pomiędzy kartą zdarzenia, a systemem SEWiK wynikały  
z jego przeoczenia.  Dodał, że nie sprawdził czy dane zostały zapisane przez system.  

W dwóch przypadkach funkcjonariusze wyjaśnili, że były to wypadki statystyczne,  
a obrażenia nie miały znaczenia, ponieważ poszkodowany był jedynym uczestnikiem 
zdarzenia i jego sprawcą (wg. zapisów w kartach zdarzenia drogowego dotyczyło to 
dwóch rowerzystów, którzy się wywrócili z rowerów, w tym jeden z powodu 
niedostosowania prędkości do warunków ruchu, a drugi ze względu na niewłaściwy 
stan jezdni).  

W dwóch przypadkach, w których wskazano obrażenia lekkie zamiast ciężkich to 
jeden z funkcjonariuszy wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia. Natomiast drugi  
z funkcjonariusz wyjaśnił, że na koniec postępowania sporządza ksero karty zdarzenia 
i faxem przesyła ją do Wydziału Ruchu Drogowego. Nie zachowuje potwierdzenia 
wysłania, ponieważ dla niego nie ma to znaczenia. Dodał, że w tym przypadku na 
pewno też kartę przesłał.    

2) Spośród 16 zdarzeń prowadzonych od 1 kwietnia do 30 września 2015 r.,  
w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, w przypadku dwóch zdarzeń (12%) nie 
sporządzono karty zdarzenia, co skutkowało nie wprowadzeniem ich do systemu 
SEWiK. Nie poinformowano również dyżurnego o zgłoszeniu. W obu przypadkach 
rowerzyści doznali obrażeń ciężkich.  

W jednym przypadku, funkcjonariusz prowadzący postępowanie wyjaśnił, że kartę 
zdarzenia powinien sporządzić policjant kończący postępowanie przygotowawcze  
w Wydziale. Taka karta powinna zostać przesłana do WRD w celu rejestracji, 
aktualizacji oraz sposobu zakończenia postępowania. Natomiast funkcjonariusz, który 
zakończył przedmiotowe postępowanie wyjaśnił, że karty nie sporządził, ponieważ 
uważał, że osoba, która przejęła prowadzenie tej sprawy sporządziła kartę zdarzenia. 
Dodał, że dla niego obrażenia osoby poszkodowanej nie miały znaczenia, ponieważ 
była ona sprawcą czynu, był to typowy wypadek statystyczny. W drugim przypadku 
niesporządzenia karty funkcjonariusz prowadzący postępowanie wyjaśnił, ze karta 
mogła zaginąć, zwłaszcza, że często wysyłał je faxem. Dodał, iż nie pamięta tego 
zdarzenia, ponieważ w tym czasie prowadził dużo spraw.  

NIK zwraca uwagę, że wyjaśnienia funkcjonariuszy wskazują, na brak znajomości 
uregulowań wynikających z Zarządzeń Nr 635 i 31, z których wynika, że rejestracji  
w systemie podlegają wszystkie zdarzenia i nie ma żadnego wyłączenia w zakresie 
rzetelnego określania stopnia ciężkości obrażeń w sytuacji, gdy sprawca jest jedynym 
poszkodowanym. Ponadto, zdaniem NIK wyjaśnia te potwierdzają, że brak ustalenia 

                                                      
20 EWK-98892084M, EWK-99045147H, EWK-98830864X, EWK-99017919R. 
21 EWK-98943695G, EWK-99058314J 
22 EWK-99019348C, EWK-99113812Q 
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przez kierownictwo KMP konkretnych zasad obiegu dokumentacji i informacji w takich 
przypadkach, w tym również obowiązku sporządzenia karty zdarzenia drogowego 
oraz ich aktualizacji, skutkowało wystąpieniem ww. nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 269-410) 

1.12. W badanym okresie Komendant nie podejmował działań w celu uzyskania 
informacji o zdarzeniach drogowych, w szczególności z udziałem pieszych oraz 
rowerzystów od innych podmiotów (np. z zakładów opieki zdrowotnej lub od firm 
ubezpieczeniowych), które również nie zgłaszały Policji takich zdarzeń drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 174) 

1.13. Analiza 73 dokumentacji zdarzeń drogowych (opisanych w pkt. 1.6-1.8 
wystąpienia) wykazała, że KMP z własnej inicjatywy przekazywała pierwsze strony 
kart zdarzeń, na których zaznaczone były szkice miejsc wypadków. Szkice 
przekazywano, w zależności od kategorii drogi, do ZDZiT lub Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie raz w miesiącu, a w przypadku dużej ilości kart - co 
półtora tygodnia.  
Nie wystąpiły przypadki odmowy udostępnienia szkiców. KMP nie posiadała wiedzy 
o rezultatach wykorzystania szkiców przez ww. jednostki.  

 (dowód: akta kontroli str. 411-417) 

1.14. W okresie objętym kontrolą, KMP przekazywała zbiorcze dane z systemu 
SEWiK, do Urzędu Miasta w Olsztynie, Straży Miejskiej, ZDZiT oraz gminom 
powiatu olsztyńskiego. Dane te przekazywano w postaci analiz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, o których mowa w pkt 1.4. wystąpienia.  
Według informacji znajdujących się w Wydziale, dane przekazywane dla Straży 
Miejskiej w Olsztynie wykorzystywane były do prawidłowej dyslokacji urządzenia 
typu „Fotoradar”, jak również do planowania codziennej służby strażników. 
Natomiast dane przekazywane do ZDZiT służyły do dokonywania zmian organizacji 
ruchu drogowego wpływających na bezpieczeństwo. Komenda nie zastrzegła sobie 
możliwości zapoznania się z opracowaniem będącym wynikiem przeprowadzonych 
analiz. 

 (dowód: akta kontroli str. 112, 119-143) 

1.15. W ramach Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad23, Oddział GDDKiA w Olsztynie weryfikował  
w KMP kwartalne dane o zdarzeniach drogowych, które otrzymywał z Centrali 
GDDKiA. Z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie 
wynika, że realizacja Porozumienia odbywała się na poziomie Komendy 
Wojewódzkiej. Przedstawiciele Oddziału, dwa razy do roku przeprowadzali wspólnie 
z funkcjonariuszami KWP, kontrole stanu technicznego dróg, oznakowania 
pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  
W trakcie kontroli zwracano szczególną uwagę na miejsca szczególnie 
niebezpieczne - o dużej intensywności zdarzeń drogowych. Na podstawie danych  
o miejscach koncentracji wypadków, ustalano odcinki do kontroli stanu 
technicznego.   

Komendant Policji współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
ocenił, jako dobrą w zakresie, którego dotyczy, tj. głównie kontroli oznakowania  
i stanu dróg. Dodał, że w większym zakresie z GDDKiA współpracuje Komenda 
Wojewódzka. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 418-420) 

                                                      
23 Porozumienie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji  
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

Opis stanu 
faktycznego 
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1.16. W okresie objętym kontrolą nie obowiązywały inne porozumienia, których 
celem byłaby współpraca w zakresie identyfikacji i monitorowania lokalizacji 
najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów.  

(dowód: akta kontroli str. 420) 

Do realizacji zadań w zakresie zapewnienia w Olsztynie oraz Powiecie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszym i rowerzystom odpowiednia była 
struktura organizacyjna Komendy Policji, a policjanci mieli też ukończone wymagane 
przepisami prawa szkolenia.  
Pomimo, że Komendant nie ustalił, w sposób sformalizowany, obowiązku typowania 
miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów oraz kryteriów 
(ilościowych lub jakościowych) ich wyboru, to jednak KMP podejmowała działania 
w zakresie identyfikacji i monitorowania lokalizacji tych miejsc, jako jednego  
z elementów w działaniach służących zwiększeniu bezpieczeństwa tej grupy 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ocenie NIK, brak ustalenia  
kryteriów typowania miejsc niebezpiecznych dla pieszych, ograniczał jednak 
możliwość obiektywnej weryfikacji zasadności i celowości wytypowania konkretnych 
lokalizacji, jako szczególnie niebezpiecznych.  
Policja na ogół właściwie posługiwała się systemem SEWiK w celu identyfikacji 
najistotniejszych zagrożeń dla pieszych i rowerzystów. Ustalono jednakże, że nie 
dokonywano, zgodnie z przepisami, aktualizacji danych zapisywanych w tym 
systemie dotyczących obrażeń poniesionych przez niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, a także błędnie wpisywano do kart zdarzeń lokalizacje GPS,  
 w efekcie czego dane w tym zakresie należy uznać za nie w pełni wiarygodne. 

2. Działania KMP na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.    

2.1. Podstawowym działaniem Wydziału, podejmowanym w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów było dyslokowanie patroli, w wytypowanych 
miejscach niebezpiecznych (w szczególności na I i II zmianę w czasie powstawania 
największej ilości zdarzeń drogowych), podczas codziennej służby oraz w trakcie 
prowadzenia działań krajowych, wojewódzkich oraz własnych. Realizację zadań 
monitorowało kierownictwo Wydziału rozliczając codzienną służbę funkcjonariuszy, 
m.in. poprzez codzienne zapoznawanie się z zestawieniem rezultatów pracy 
policjantów bezpośrednio pełniących służbę na drodze (m.in. ilość skontrolowanych 
uczestników ruchu drogowego, środki represji), a także zaistniałymi zdarzeniami 
drogowymi. Weryfikowano też ilość i rodzaj zastosowanych środków prawnych.  
W Wydziale nie prowadzono odrębnej ewidencji dotyczącej zastosowanych środków 
prawnych w wytypowanych lokalizacjach niebezpiecznych.  
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dokonuje 
się oceny zastosowania środków prawnych w miejscach niebezpiecznych oraz nie 
prowadzi ich ewidencji.  

Informacje o liczbie zastosowanych przez policjantów KMP środków prawnych 
(mandatów karnych, pouczeń) zawarte były w systemie SESPol24. Z danych tam 
zawartych wynika, że w 2014 r. zastosowano ogółem 15.967 środków prawnych 
(4.492 pouczeń, 10.483 mandatów karnych  i 992 wniosków o ukaranie), a w 2015 r. 
odpowiednio 17.516 (3.629 pouczeń, 12.516 mandatów karnych i 1.371 wniosków  
o ukaranie). W ogólnej liczbie środków prawnych w 2014 r., wobec pieszych 
zastosowano je w 2.070 przypadkach, z tego 1.469 w formie pouczeń, 549 
mandatów oraz 52 wniosków o ukaranie, zaś w 2015 r. liczby te wyniosły 
odpowiednio 1.955, 1.191, 723 oraz 41.  

 (dowód: akta kontroli str. 4, 421-426) 

                                                      
24 System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji 

Ocena cząstkowa 
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2.2. Wartość miernika dla zadania „Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego 
pełniących bezpośrednio służbę na drogach”25 wynosiła 40,6% w 2014 r. i 46,84%  
w 2015 r.  
Zastępca Komendanta wyjaśnił, że reorganizacja w służbie ruchu drogowego miała 
na celu dostosowanie struktur tej służby do wytycznych Komendanta Głównego 
Policji. Polegała ona m.in. na wyłączeniu (z dniem 1 marca 2015 r.) ze struktur 
Referatu ds. Kontroli Ruchu Drogowego: Zespołu Organizacji Służby oraz Zespołu 
Obsługi Zdarzeń Drogowych, jednocześnie tworząc je, jako komórki bezpośrednio 
podległe kierownictwu Wydziału. W komórce obsługi zdarzeń drogowych (obecnie 
referat) zwiększono liczbę stanowisk policyjnych z 10 do 21. Stanowiska, które 
zasiliły Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych pochodziły z Referatu ds. Kontroli 
Ruchu Drogowego, Referatu ds. Wykroczeń, Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego 
oraz Posterunku Policji w Olsztynie. Utworzenie liczniejszej komórki spowodowało 
zmniejszenie czasu oczekiwania na obsługę zdarzeń drogowych.  
Ponadto ze struktur Wydziału, jako samodzielnie działającą komórkę, wyodrębniono 
Referat ds. Wykroczeń. W związku z wprowadzonymi zmianami nastąpiło 
przeniesienie dodatkowych pięć etatów policyjnych do pełnienia służby 
bezpośrednio na drodze. W ocenie Komendanta działania te były skuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 16-18, 427) 

2.3. Według danych w systemie SEWiK, w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., 
zmniejszyła się liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych z 133 do 87 osób 
(spadek o 35%), w tym ofiar śmiertelnych z 16 do 4 osób (spadek o 75%) oraz 
ciężko i lekko rannych ze 121 do 90 osób (o 26%).  

Osiągnięto również minimalny (5%) zakładany próg proporcjonalności26 
stosowanych przez Policję sankcji wobec kierujących pojazdami w przypadku ich 
wykroczeń wobec pieszych, który w 2015 r. wynosił 16,6% - spośród 10 286 
wszystkich ujawnionych przez policję wykroczeń ruchu drogowego, 1 712 stanowiły 
naruszenia przepisów przez kierujących wobec pieszych. W 2014 r., spośród 16 062  
ujawnionych wykroczeń ogółem, 223 stanowiły naruszenia przepisów przez 
kierujących wobec pieszych – wartość miernika wyniosła 1,4%.  
W 2014 r., nie obowiązywał analogiczny program mający na celu poprawę 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 13, 428-438) 

2.4. Zgodnie z harmonogramem Planu działań kontrolno-prewencyjnych27, 
funkcjonariusze Policji KMP przeprowadzili w 2015 r. ogółem 12 jednodniowych 
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz 
egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji 
kierujący–pieszy. W działaniach tych zaangażowanych było łącznie 389 
funkcjonariuszy. W wyniku tych działań ujawniono wykroczenia popełnione przez: 
− 304 pieszych, w tym m.in. w 220 przypadkach dotyczyło to przechodzenia  

w miejscach niedozwolonych, a w 64 - niestosowania się do sygnalizacji 
świetlnej, 

− 23 rowerzystów, w tym m.in. w 17 przypadkach jazdę wzdłuż przejścia dla 
pieszych, a w 1 - nieprawidłowe oświetlenie roweru, 

                                                      
25 Zadania w ramach Priorytetu II określonego w Priorytetach i zadaniach priorytetowych Komendanta Głównego 
Policji na lata 2013-2015 Działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach określonych  
w katalogu mierników dla komend wojewódzkich (stołecznej) na rok 2014 i 2015. 
26 Określony w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym, zatwierdzony 
29.04.2015 r.  
27 Plan działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 roku, 
zatwierdzony 23 grudnia 2014 r. przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji. 
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− 263 kierujących pojazdami silnikowym, przy czym 64 z nich dotyczyło 
naruszenia przepisów o bezpieczeństwie pieszych (w 52 przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz  
w 12 - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu), a w pozostałych 199 dotyczyło 
innych wykroczeń, w tym głównie przekroczenia dozwolonej prędkości.  

Efektem ww. działań było zastosowanie środków prawnych wobec : 
− 304 pieszych, w tym w 176 przypadkach w formie pouczenia, w 125 

przypadkach nałożono mandaty karne, a w trzech – skierowano wnioski do 
Sądu Grodzkiego, 

− 23 rowerzystów, w tym: wobec 17 zastosowano pouczenia, pięciu – nałożono 
mandaty karne, a w jednym przypadku skierowano wniosek do Sądu 
Grodzkiego, 

− 263 kierujących pojazdami silnikowym, w tym: 43 pouczenia, 204 mandaty 
karne oraz 16 wniosków do Sądu Grodzkiego.  

W 2014 r., zgodnie z ww. harmonogramem, przeprowadzono sześć jednodniowych 
działań, w których brało udział 116 funkcjonariuszy. W ich wyniku ujawniono 
wykroczenia popełnione przez: 
− 175 pieszych, w tym 136 przypadków stwierdzono przechodzenie w miejscach 

niedozwolonych, w 34 - niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, 
− 12 rowerzystów, w tym 11 przypadków jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych,  
− 30 kierujących pojazdami silnikowym, stwierdzając siedem przypadków 

nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych, a w 23 przypadkach 
pozostałe wykroczenia, które dotyczyły głównie przekroczenia dozwolonej 
prędkości.  

Efektem ww. działań było zastosowanie środków prawnych wobec: 
− 175 pieszych, w tym w 134 przypadkach w formie pouczenia, w 39 nałożono 

mandaty karne, a w dwóch - skierowano wnioski do Sądu Grodzkiego, 
− 12 rowerzystów, w tym zastosowano osiem pouczeń i cztery mandaty karne,  
− 30 kierujących pojazdami silnikowym, w tym: dziewięć pouczeń, 19 mandatów 

karnych oraz skierowano dwa wnioski do Sądu Grodzkiego.  

W sprawie podjętych działań i ich efektów, Zastępca Komendanta wyjaśnił, że mając 
na uwadze poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu 
drogowego, działania jednodniowe były adekwatne, niezbędne i skuteczne. 
Wyjaśnił, że analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dokonywana jest 
porównawczo z analogicznym okresem jednak zdecydowanie dłuższym niż 
jednodniowy. Dodatkowo wskazał, że mając na uwadze stan bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym w 2014 r. i 2015 r. nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa 
w obszarze niechronionych użytkowników dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 16-18, 439-444) 

2.5. W latach 2014-2015 funkcjonariusze KMP brali udział w następujących 
ogólnopolskich i regionalnych programach prewencyjnych oraz edukacyjnych 
określonych w Programie bezpieczeństwa pieszych na terenie działania Komendy 
Policji: 
• „Klub Bezpiecznego Puchatka” – program przygotowany we współpracy z KGP, 

skoncentrowany był na bezpieczeństwie dzieci na drodze, w szkole, w domu  
i podczas zabawy. Przeprowadzono cztery spotkania, w których udział wzięło 
około 260 dzieci – uczniów klas I szkół podstawowych. 

• „Bezpieczna Droga do Szkoły” – działania zainicjowane przez Komendę 
Wojewódzką, dotyczyły bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ich udziału  
w wypadkach drogowych. Przeprowadzono w 94 szkołach, 248 spotkań  



 

16 

z mieszkańcami województwa, przede wszystkim dziećmi i młodzieżą oraz 
użytkownikami dróg. 

• „Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym” – program ogólnopolski 
zainicjowany przez Fundację PZU. Program propagował bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 
Jego założeniem było wyposażenie jak największej liczby mieszkańców  
w elementy odblaskowe. 

• „Kieruj się rozsądkiem” – ogólnopolska kampania zainicjowana przez Komendę 
Główną Policji dotyczyła bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, w tym udziału osób starszych w wypadkach drogowych (jako 
sprawcy i ofiary). Program był skierowany do osób starszych (60+). 
Przeprowadzono 11 spotkań dla około 500 uczestników, w tym m.in.: słuchaczy 
Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie. 

• „Jadę, nie tankuję” – działania zainicjowane przez Miejski Zespół Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień w Olsztynie wspólnie z lokalnymi stowarzyszeniami  
i instytucjami. Program propagował aktywność sportową, jako alternatywę dla 
alkoholu, narkotyków i innych używek. Celem było zmniejszenie zdarzeń  
z udziałem rowerzystów.  

Ponadto, w 2015 r. funkcjonariusze KMP brali udział w następujących działaniach:  
• „Świeć przykładem” – działania lokalne zainicjowane przez KMP i duszpasterza 

kierowców. Nacisk działań skierowany był na: miejsca zagrożone zdarzeniami 
drogowymi, przepisy w zakresie stosowania elementów odblaskowych,  
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Program 
skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrym Mieście oraz  
mieszkańców Różnowa i Dywit. W jego trakcie wyposażono mieszkańców  
w elementy odblaskowe w celu poprawy ich bezpieczeństwa. 

•  „Młodzi i Szybcy” – działania lokalne funkcjonariuszy KMP skierowane do 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych m.in. z Biskupca i okolic w zakresie 
bezpieczeństwa kierujących pojazdami. Przeprowadzono pięć spotkań,  
w których udział wzięło 189 uczestników.  

• „Mój wybór…życie” – kampania Komendy Wojewódzkiej promująca 
odpowiednie postawy wśród uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza 
bezwzględną trzeźwość za kierownicą. Przeprowadzono jedno spotkanie dla 
około 80 osób – młodzieży z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 445-458) 
2.6. W II półroczu 2015 r., KMP dokonała 8.111 wpisów ostatecznych, wynikających 
z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego28. 
Spośród tych wpisów, 3.17729 z nich dotyczyło: czynów o charakterze szczególnym 
(1645) nieprawidłowego zachowania się kierujących wobec pieszych (111), 
niestosowania się do znaków i sygnałów drogowych (1381), naruszenia przepisów 
dotyczących wyprzedzania (40).   

(dowód: akta kontroli str. 459-460) 

2.7. W latach 2014-2015, funkcjonariusze KMP nie brali udziału w wizytach 
studyjnych, których celem było zapoznanie się z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, 
w tym dotyczącymi organizacji ruchu, instytucjonalnymi oraz prawnymi związanymi  
z bezpieczeństwem ruchu drogowego.   

(dowód: akta kontroli str. 461) 

                                                      
28 Dz. U. z 2012 r., poz. 488 
29 Naruszenia przepisów ruchu drogowego o kodach czynu A, B, C, F.  
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2.8. W okresie objętym kontrolą Komendant nie kierował i nie otrzymywał 
wytycznych lub zaleceń w sprawie opiniowania projektów organizacji ruchu oraz 
dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego funkcjonariuszy, do 
których obowiązków należało opiniowanie projektów organizacji ruchu. Przed 
wydaniem opinii dokonywana była analiza projektów organizacji ruchu pod kątem 
przepisów ustawy Prd, przez kierownictwo Wydziału (Zastępcę Naczelnika, 
kierownika Referatu ds. Kontroli Ruchu Drogowego, kierownika Referatu Obsługi 
Zdarzeń), a następnie opinia była weryfikowana przez Naczelnika tego Wydziału.  
Do Komendanta nie wpłynęły uwagi (wnioski, zastrzeżenia) dotyczące opinii do 
projektów organizacji ruchu, wydawanych przez funkcjonariuszy Wydziału, 
wskazujące na niewystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonywania takich 
czynności. Nie kierowano również wniosków dotyczących potrzeb szkoleniowych 
dotyczących organizacji ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 28-30, 462) 

2.9. Szczegółowe badanie 10 opinii30 KMP w sprawie projektów organizacji ruchu,  
w których zgłaszane były uwagi do zaproponowanych rozwiązań infrastrukturalnych 
dotyczących pieszych i rowerzystów wykazało, że:   

• Dwóch funkcjonariuszy, sporządzających opinie, miało 16 oraz 21-letnie 
doświadczenie zawodowe w ruchu drogowym oraz odbyty kurs specjalistyczny 
w zakresie ruchu drogowego (brak przeszkolenia w zakresie inżynierii ruchu 
drogowego). 

• Wydano pięć opinii pozytywnych oraz pięć negatywnych, których 
uzasadnieniem była m.in.: ilość zdarzeń drogowych wynikająca z systemu 
SEWiK, istniejąca infrastruktura. W uzasadnieniu jednej z negatywnych opinii 
dotyczących m.in. wyznaczenia przejścia dla pieszych31 podano, że we 
wskazanym miejscu brak było chodników i oświetlania, co spowodowałoby 
dodatkowe zagrożenie. W przypadku wniosku o ograniczenie prędkości podano, 
że w miejscu tym zamontowano już progi zwalniające.    

• W czterech przypadkach wydanie opinii było poprzedzone oględzinami miejsca, 
dla którego został opracowany projekt organizacji ruchu (fakt przeprowadzenia 
oględzin odnotowano w protokołach z posiedzeń Komisji brd). W sześciu 
przypadkach nie przeprowadzono oględzin, z uwagi na znajomość terenu oraz 
sytuacji drogowej. 

• W 9 przypadkach opinie KMP potwierdzone przez Komisję brd zostały w pełni 
uwzględnione przez zarządcę drogi. W jednym natomiast przypadku, pomimo 
uwzględnienia opinii KMP przez Komisję brd, zarządca drogi jej nie zrealizował.  
Dotyczyło to likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Sielskiej w Olsztynie. Opinia 
KMP wynikała z analizy zdarzeń (w tym m.in.: dwie ofiary śmiertelne we 
wrześniu 2014 r.), która została poprzedzona oględzinami. W opinii wskazano, 
że w obrębie tego przejścia kierowcy dokonywali manewru zawracania, podczas 
którego następowało znaczne ograniczenie widoczności dla pieszych oraz 
kierowców, co w efekcie przyczyniło się do zdarzeń z udziałem pieszych. 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że powodem ww. opinii była analiza zdarzeń oraz 
usytuowanie przedmiotowego przejścia dla pieszych – w obrębie ul. Sielskiej 5 
znajdują się dwa przejścia z lewej i prawej strony wjazdu na stację paliw. 
Likwidacja jednego z tych przejść ułatwiłaby możliwość zawracania pojazdów.   
Według wyjaśnień zarządcy tej drogi nie przychylił się on do opinii Komisji,  
w tym również KMP, ponieważ wskazane do likwidacji przejście prowadziło 

                                                      
30 sporządzonych na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. 
31 Dotyczyło to terenu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego 
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najkrótszą drogą z okolic Plaży Miejskiej i Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
„Ukiel” do zatoki autobusowej, gdzie przystanek mają trzy linie komunikacji 
publicznej, a likwidacja przejścia mogłaby doprowadzić do niebezpiecznych 
zachowań pieszych polegających na przechodzeniu przez dwujezdniową ulicę w 
miejscu nieoznakowanym. Uwzględniając natomiast zgłoszone przez KMP 
uwagi odnośnie tego przejścia, zarządca drogi podjął działania mające na celu 
jego lepsze oznakowanie. W październiku 2015 r., na przejściu zainstalowano 
aktywne znaki D-6, wykonano poziome oznakowanie przejścia (linia P-10)  
w technice grubowarstwowej, na odcinku 10 metrów przed przejściem 
wykonano uszorstnienie nawierzchni w ostrzegawczym kolorze czerwonym, 
przed linią wyznaczającą miejsce przejścia, a także zamontowano punkty 
świetlne działające po zmroku. Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów poruszających się po ul. Sielskiej, ZDZiT w połowie roku 
2015 roku wprowadził ograniczenie prędkości na tym odcinku do 50 km/h.  

(dowód: akta kontroli str. 424-426, 463-508) 

2.10. W okresie objętym kontrolą nie wpływały wnioski o wyznaczenie w KMP 
funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego.  
Zastępca Komendanta wyjaśnił, że wyznaczenie na poziomie jednostki 
funkcjonariusza odpowiedzialnego tylko za sprawy bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego jest działaniem bezcelowym, a przy aktualnym stanie 
etatowym Komendy, wręcz niemożliwym do realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 16-18, 509) 

2.11. W okresie objętym kontrolą Komendant nie organizował patroli rowerowych na 
terenie działania KMP.   

(dowód: akta kontroli str. 510) 

W ocenie NIK działania Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych  
i rowerzystów były generalnie właściwie ukierunkowane. NIK zauważa, że określone 
zostały mierniki dotyczące realizacji zadań skierowanych na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa na drogach, jednak brak pełnej wiedzy o realnym wpływie działań 
Policji na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza jego niechronionych 
uczestników, uniemożliwia dokonanie pełnej oceny skuteczności Policji w tym 
zakresie. Należy jednak podkreślić, że w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. na terenie 
działania KMP zmniejszeniu uległa liczba wypadków z udziałem pieszych.   

Osiągnięto minimalny (5%) zakładany próg proporcjonalności stosowanych przez 
Policję sankcji wobec kierujących pojazdami w przypadku ich wykroczeń wobec 
pieszych, który wynosił 16,6%. Policja prowadziła również działania profilaktyczne 
wobec dzieci i młodzieży, mieszkańców regionu, w tym osób starszych, dotyczące 
brd. 

Dokonując oceny działań Policji na rzecz niechronionych uczestników ruchu 
drogowego zwrócić należy uwagę, iż w latach 2012-2015 w stosunku do kierujących 
zastosowano siedmiokrotnie więcej środków prawnych32 niż do pieszych33, podczas 
gdy w okresie tym kierujący spowodowali jednak 23 razy więcej zdarzeń34 oraz 
prawie czterokrotnie więcej wypadków drogowych35. 
 

                                                      
32 pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie 
33 Zastosowane środki prawne w stosunku: do kierujących – 52.104 i pieszych – 6.924 
34 Zdarzenia drogowe spowodowane przez: kierujących – 18.851 i pieszych – 797 
35 Wypadki drogowe spowodowane przez: kierujących – 1.776 i pieszych – 469 

Ocena cząstkowa 
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3. Współpraca KMP z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 
inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
oraz monitorowanie działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą, współpraca realizowana była na podstawie 
Porozumienia z dnia 14 maja 2001 r., zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim 
Policji, a Prezydentem Miasta Olsztyna oraz na podstawie bieżących ustaleń 
prowadzonych przez Naczelnika Wydziału, a Komendantem Straży Miejskiej. 
Współpraca dotyczyła zabezpieczenia imprez odbywających się na drogach, działań 
krajowych, wojewódzkich i własnych jak również innych bieżących potrzeb 
przekazywanych przez mieszkańców miasta. W porozumieniu zawarto ogólne 
zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkowników dróg. Nie odnoszono się 
bezpośrednio do pieszych i rowerzystów.  

Komendant nie wydawał innych wytycznych w sprawie współpracy z innymi 
podmiotami.  

Nie wystąpiły przypadki odmowy udziału we wspólnych – z podmiotami 
pozapolicyjnymi – działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 511-512) 

3.2. Do realizacji działań pn. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, zgodnie  
z założeniami Planu działań kontrolno-prewencyjnych, zaangażowani byli 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Olsztynie oraz Powiecie. Współpraca ta polegała 
na wspólnych patrolach pieszych w rejonach zagrożonych zdarzeniami  
z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Wspólne patrole ze Strażą 
Miejską pełniono również przy działaniu pn. bezpieczna droga do szkoły. Przy 
działaniu pn. prędkość, funkcjonariusze Straży Miejskiej wykorzystywali posiadane 
na wyposażeniu urządzenie do pomiaru prędkości typu „Fotoradar”. 

Sporadycznie działania te realizowano również przy udziale funkcjonariuszy Straży 
Granicznej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Nie formułowano uwag lub zastrzeżeń do podmiotów, z którymi współpracowano,  
co do zakresu współpracy oraz jej form.  

Zdaniem Zastępcy Komendanta, przez zaangażowanie jednostek zewnętrznych 
Policja może rozszerzyć działalność związaną z prowadzonymi działaniami, co jak 
dodał, zawsze wpływa pozytywnie na osiągane wyniki. W jego ocenie, zakres 
współpracy i zaangażowanie podmiotów zewnętrznych przyczyniły się do 
zwiększenia efektów prowadzonych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 513-515) 

3.3. Realizując działania w ramach poszczególnych obszarów KPPBP Komenda 
współpracowała z następującymi podmiotami zewnętrznymi:   
• W zakresie nadzoru nad ruchem drogowym współpraca polegała na pełnieniu 

wspólnych służb z funkcjonariuszami: 

– Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – w ramach działań 
pn. alkohol i narkotyki, prędkość, trzeźwy poranek, truck&bus, gimbus oraz 
na podstawie harmonogramów przesyłanych przez KWP, 

– Straży Granicznej – w ramach działań wojewódzkich i centralnych, 

– Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego w ramach zabezpieczenia 
działań pn. znicz, 

– Żandarmerii Wojskowej – poprzez zabezpieczanie imprez odbywających się 
na drogach np. uroczystości państwowych oraz działań pn. znicz, 

– Straży Miejskiej (opisane w pkt 3.1. i 3.2. wystąpienia).  

Opis stanu 
faktycznego 
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• W obszarze Edukacja współpracowano z placówkami oświatowymi na terenie 
działania Komendy oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, poprzez 
organizowanie spotkań, na których funkcjonariusz Wydziału przybliżał przepisy 
ruchu drogowego, zwłaszcza używanie odblasków i związane z uruchomieniem 
linii tramwajowych w mieście. W ramach działań „Bezpieczny Senior” 
funkcjonariusze Wydziału w grudniu 2014 r. zorganizowali debatę społeczną 
poświęconą bezpieczeństwu osób starszych, na której omówili kwestie 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

• W obszarze Analiza i Inżynieria współpracowano z zarządcami dróg w celu 
zmian organizacji ruchu drogowego, które miały wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Nie formułowano uwag, co do zakresu i form współpracy z ww. instytucjami.  

(dowód: akta kontroli str. 513) 

3.4. Realizacja zadania „Wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi  
w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach”36 była monitorowana przez  
Komendę Wojewódzką. Od 1 października 2014 r., na polecenie Komendanta 
Wojewódzkiego, podległe jednostki, w tym KMP, zaprzestały przekazywania danych 
dotyczących ww. zadania. W okresie objętym kontrolą KWP generowała jednak je 
na swoim poziomie z Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji „SESPol”. 
W badanym okresie KMP przekazała do Komendy Wojewódzkiej dane dotyczące 
ww. współpracy za okres I-IX. 2014 r., w którym wykazała 267 przypadków 
współpracy, w tym ze strażą graniczną–59, zarządami dróg– 43, ITD – 53., strażami 
gminnymi/miejskimi–102, żandarmerią wojskową–10.   

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że o ocenach działań w zakresie współpracy   
z podmiotami pozapolicyjnymi był informowany przez przełożonych na odprawach 
przeprowadzanych przez Komendanta Wojewódzkiego. Dodał, że oceny w zakresie 
współpracy dokonywano na podstawie uzyskanych efektów podczas ich 
prowadzenia jak również na podstawie analizy bezpieczeństwa w tym zakresie.  

Z uzyskanych wyjaśnień od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji wynika, 
że w KWP opracowywano sprawozdania za okresy I półrocza i całego roku za lata 
2014-2015, podsumowujące liczbowo w skali całego województwa wykonane służby 
z przedstawicielami poszczególnych podmiotów pozapolicyjnych. Wskazywano  
w nich rodzaje przedsięwzięć, w których uczestniczyły oraz słabe strony współpracy 
w odniesieniu do każdego podmiotu. Nie oceniano jednak poszczególnych 
jednostek terenowych Policji z realizacji miernika. Zastępca Komendanta dodał,  
że w KWP w systemie miesięcznym sporządzano harmonogram działań, który 
przesyłany był do podmiotów współpracujących, w tym m.in. Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, jako 
informacja o planowanych działaniach i zaproszenie do wspólnych służb. Dodał 
również, że współpraca z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych oceniana 
była na wysokim poziomie. W jego ocenie, bieżąca wymiana informacji oraz wiedzy 
pomiędzy poszczególnymi funkcjonariuszami różnych służb, wpływała na stałe 
podnoszenie poziomu realizacji zadań przez Policję i inne służby w zakresie 
podnoszenia poziomu poczucia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.    

(dowód: akta kontroli str. 443-444, 514-524) 

3.5. W okresie objętym kontrolą KMP współpracowała z Pełnomocnikiem 
Prezydenta Olsztyna ds. Systemu Komunikacji Rowerowej, w zakresie zmian 

                                                      
36 Zadanie w ramach Priorytetu II. Działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 
określonych w katalogu mierników dla komend wojewódzkich (stołecznej) na rok 2014 i 2015. 
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organizacji ruchu drogowego w celu poprawy brd (cotygodniowe spotkania Komisji), 
a także tworzenia „Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – Gambit olsztyński”37, będącego programem operacyjnym na lata 
2015-2017, w ramach Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na 
lata 2014-2020.   

Na terenie działania KMP funkcjonowały dwa stowarzyszenia: Warmiński Klub 
Rowerowy „FAN” oraz Centrum Turystyki Aktywnej „Kołodrom”, popularyzujące  
aktywne formy wypoczynku poprzez m.in. organizowanie bezpłatnych rajdów 
rowerowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych. Podczas organizowanych 
rajdów funkcjonariusze Komendy zabezpieczali trasy przejazdów uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 525) 

3.6. W latach 2014-2015 nie planowano środków finansowych na działalność 
prewencyjną i edukacyjną. Komendant Policji wyjaśnił, że nieprzeznaczanie 
środków finansowych na działalność prewencyjną i edukacyjną wynikała z faktu, że 
nie było podstaw prawnych, które pozwalałyby na finansowanie działań z zakresu 
profilaktyki społecznej z budżetu Policji. Tym samym, podejmowane w KMP 
działania nie generowały kosztów, realizowane były bowiem w ramach obowiązków 
służbowych funkcjonariuszy i w oparciu o ich kompetencje i doświadczenie 
zawodowe. Komendant Policji dodał, że podstawą wyboru programu do realizacji 
były: 
– wskaźniki i analiza stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

terenie działania KMP,  
– poszerzenie wiedzy odbiorców działań na temat przepisów ruchu drogowego 

(przede wszystkim u osób najmłodszych),  
– korelacja podejmowanych działań z założeniami kampanii wojewódzkich oraz 

ogólnopolskich. 

Ponadto Komendant Policji podał, że nie miały miejsca sytuacje, w których 
funkcjonariusze KMP z powodu braków środków zrezygnowaliby z udziału lub 
przeprowadzenia programu edukacyjnego lub prewencyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 526-554) 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli38, wnosi o: 

1. Określenie konkretnych zasad obiegu dokumentacji i informacji dotyczących 
zaistniałych zdarzeń drogowych, w celu prawidłowego klasyfikowania wszystkich 
zdarzeń drogowych.    

2. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami dokonującymi aktualizacji kart zdarzeń 
drogowych oraz wprowadzających dane do systemu SEWiK, w celu 
wyeliminowania niezgodności w odniesieniu do stopnia obrażeń osób 
poszkodowanych. 

3. Wskazywanie w kartach zdarzeń drogowych lokalizacji GPS zgodnych  
z faktycznym miejscem, w którym doszło do zdarzenia. 

                                                      
37 wprowadzony zarządzeniem Nr 443 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 listopada 2014 r.  
38 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2016 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
Kontroler Delegatura w Olsztynie 

  
Izabela Kowalska-Jasiecka 

starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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