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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/035 – „Realizacja przez Policję i Straże Miejskie zadań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom”  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Jerzy Gomoła, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 98785 z dnia 
15.01.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Straż Miejska w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn 
(zwana dalej „Straż”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Lipiński - Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie (dalej: „Komendant 
Straży’), od dnia 16 czerwca 2014 r., poprzednio, tj. od 25 października 2004 r. do 15 
czerwca 2014 r. stanowisko to zajmował Józef Kłosek.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W badanym okresie2, prawidłowe były podejmowane przez Straż działania 
zmierzające do zapewnienia w Mieście Olsztyn (dalej: „Olsztyn” lub „Miasto”) 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym niechronionym uczestnikom tego ruchu,  
tj. pieszym i rowerzystom. Do ich realizacji odpowiednia była struktura organizacyjna 
Straży, określona w statucie oraz jej regulaminie, jak również przypisane 
poszczególnym komórkom organizacyjnym zadania. Wszyscy strażnicy mieli też 
ukończone wymagane przepisami prawa szkolenia oraz posiadali uprawnienia do 
nakładania mandatów. Właściwa była również działalność Straży w zakresie 
identyfikacji i monitorowania lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla pieszych  
i rowerzystów, jako jednego z elementów w działaniach służących zwiększeniu 
bezpieczeństwa tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Należy 
jednak zauważyć, że Straż nie była jednostką wiodącą w realizacji tych zadań,  
a tylko jedną z instytucji działających na rzecz poprawy tego bezpieczeństwa. 
Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pieszych  
i rowerzystów, polegały zwłaszcza na zwiększenie szczególnej uwagi na 
bezpieczeństwo w miejscach zagrożonych w centrum Miasta oraz w pobliżu 
placówek oświatowych. Prawidłowe było reagowanie Straży na powstawanie miejsc 
szczególnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji tramwajowej oraz  
w początkowym etapie jej rozruchu, zwłaszcza na przystanki „wiedeńskie”. 
Straż rzetelnie współpracowała z Komendą Miejską Policji (dalej” KMP” lub „Policja”) 
oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W latach 2014 – 2015, Straż, jako jednostka organizacyjna Miasta, działającą  
w formie jednostki budżetowej, funkcjonowała na podstawie Uchwały Rady Miasta 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna, a w przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla tych ocen, stosuje się ocenę opisową. 
2 Objęto nim lata 2014-205 oraz działania podejmowane przed i po ww. okresie, jeżeli miały bezpośredni związek  
z przedmiotem kontroli 

Ocena ogólna 



 

3 
 

Olsztyn z 2009 r.3 Uchwałami Rady4 przyjęte zostały też statut i regulamin 
organizacyjny Straży, które określały jej zadania odpowiadające zadaniom zawartym 
w art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych5 (dalej: „ustawa  
o strażach gminnych”). W dokumentach tych określone zostały także komórki 
organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację6 oraz zasady współpracy z innymi 
jednostkami. Terenem działania Straży był obszar administracyjny Miasta Olsztyna 
oraz Gminy Dywity. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta 
Olsztyna w zakresie wykonywania uprawnień, użycia broni palnej oraz środków 
przymusu bezpośredniego, a odnośnie ewidencji – Wojewoda przy pomocy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji.  
W badanym okresie plan zatrudnienia wynosił 89 etatów, w tym 82 etaty 
obejmowały stanowiska strażników i 7 stanowiska administracyjne. Nie w pełni 
wykorzystany był limit zatrudnienia na stanowiskach strażników w Wydziale 
Patrolowo-Interwencyjnym, pomimo organizowania naborów strażników. Według 
stanu na 01.01.2014 r. w wydziale tym wykorzystano 36 etatów (na planowane 37), 
na 31.12.2014 r.  odpowiednio 37 etatów (plan 38) zaś na 31.12.2015 r. – 36 (plan 
40). Według Komendanta Straży przyczyny nieskutecznych naborów do pracy na 
stanowiska strażników miejskich były następujące: niskie proponowane 
wynagrodzenie, brak możliwości przejścia na wcześniejsze emerytury, które 
zapewniają inne służby mundurowe, praca zmianowa, w tym w soboty, niedziele i 
święta, a także negatywne wyniki testów sprawnościowych dużej liczby kandydatów. 
Podał też, że wpływ na ten stan miała także duża rotacja zatrudnienia, tj.  w 2014 r. 
zwolniło się7 osób, a w 2015 r. - 13 osób. Corocznie przeprowadzano po dwa 
nabory do pracy, dostosowane do terminów kursu podstawowego. W 2014 r. skład 
kadrowy uzupełniono, a w 2015 r. zatrudniono tylko dziewięć osób. 
Na 31.12.2015 r. wszyscy zatrudnieni strażnicy miejscy posiadali ukończone 
szkolenie podstawowe oraz uprawnienia do nakładania mandatów. Osoby nowo 
zatrudniane na stanowiska strażników odbywały szkolenie podstawowe. 
Szczegółowy plan szkolenia opracowywał ośrodek szkoleniowy, tj. Studium 
Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku. Program szkolenia 
był zatwierdzany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W ocenie 
Komendanta Straży szkolenie podstawowe strażników umożliwiało pełną i rzetelną 
realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród 
potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez strażników było m.in. szkolenie z kodeksu 
wykroczeń, które pośrednio dotyczyło również zagadnień związanych z ruchem 
drogowym. W badanym okresie Komendant z własnej inicjatywy zorganizował  
w 2015 r. dwudniowe szkolenie z zakresu ruchu drogowego, w którym uczestniczyły 
73 osoby. Szkolenie przeprowadził kierownik referatu zdarzeń drogowych KMP. 

(dowód: akta kontroli str. 3 – 27 i 121) 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą, na terenie Olsztyna miały miejsce 6.058 zdarzeń  
drogowych7 (3.098 w 2014 r. i 3.230 w 2015 r.), w tym 443 zdarzenia z udziałem 
pieszych i rowerzystów (230 w 2014 r. i 213 w 2015 r.), w wyniku których śmierć 

                                                      
3 Uchwała Nr LIII/610/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej Miasta Olsztyn i Gminy 
Dywity 
4 Uchwała Nr LVII/649/10  z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Olsztynie oraz Uchwała 
Nr XXXIV/617/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie 
5 Dz. .U z 2013 r., poz. 1383 ze zm. 
6 M.in. Wydziały: Służb Dyżurnych i Monitorowania, Patrolowo-Interwencyjny oraz  Dzielnicowy 
7 W tym 513 wypadki oraz 5.815  - kolizje 
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poniosło 13 osób (11 w 2014 r. i 2 w 2015 r.), a 249 zostało rannych (130 w 2014 r.  
i 119 w 2015 r.)8. Spośród zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów, w 231  
przypadkach spowodowane były one z winy pieszych (głównie na skutek 
nieostrożnego wejścia na jezdnię i przekroczenia jezdni w miejscu niedozwolonym), 
a w 140 – z winy kierujących pojazdem (głównie w wyniku nieprawidłowego 
przejeżdżania przejść dla pieszych i dla rowerzystów). W badanym okresie, na 
terenie Gminy Dywity odnotowano 201 zdarzeń drogowych, w  wyniku których 
śmierć poniosło dwóch  pieszych. 

                                                                          (dowód: akta kontroli str. 71 – 83, 215 - 218) 

W badanym okresie Komendant nie ustalił, w sposób sformalizowany, obowiązku 
typowania na terenie Miasta miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych  
i rowerzystów oraz kryteriów (ilościowych lub jakościowych) ich wyboru. Miejsca 
takie typowane były na podstawie bieżącej wymiany rzetelnych informacji pomiędzy 
Policją a Strażą, na roboczych spotkaniach oraz poprzez łączność telefoniczną  
i radiową. Komendant Straży korzystał również z otrzymywanych od KMP 
okresowych analiz9 stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta. 
Analizy te zawierały m.in. wykazy ulic, na których dochodziło do zdarzeń drogowych, 
również z udziałem pieszych oraz rowerzystów. Miejsca niebezpieczne wskazywali 
też mieszkańcy Miasta na zebraniach rad osiedli oraz poprzez zgłoszenia do 
Dyżurnego Straży Miejskiej i Dyżurnego Miasta, na portal ,,Bezpieczny Olsztyn”,  
a także zgłoszenia przez dyrektorów szkół. Od 2015 r. Straż korzystała z mapy 
zdarzeń drogowych w ramach systemu ,,DART”, m.in. do identyfikacji miejsc 
niebezpiecznych (jego administratorem jest Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta), dostępnej dla wszystkich służb, którego Straż była jednym  
z użytkowników. Umożliwia ona wskazanie z dużą dokładnością miejsca zdarzeń 
drogowych (wprowadzanych na podstawie kart zdarzeń drogowych otrzymywanych 
z Policji), ponieważ istnieje możliwość filtrowania informacji o zagrożeniach według 
różnych kryteriów. Straż nie obsługiwała bezpośrednio zdarzeń drogowych  
w związku, z czym nie dokonywała ich kwalifikacji na kolizje lub wypadki, zaś  
w przypadku, gdy takie zdarzenia miały miejsce, spełniała tylko funkcje pomocnicze. 
Kwalifikacji zdarzeń dokonywała Policja, gdyż posiadała szczegółowe dane 
dotyczące ich oceny i charakteru  (kolizja, czy wypadek), liczby poszkodowanych, 
charakteru obrażeń, uczestnicy. 

  (dowód: akta kontroli str. 28 - 40) 

1.2. Komendant Straży nie sporządzał (w formie udokumentowanej) analiz 
(sprawozdań) dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Dokonywał natomiast analizy bezpieczeństwa wybranych miejsc na 
potrzeby prowadzonej działalności w zakresie ruchu drogowego i dotyczyło 
wyłącznie tych miejsc, w których instalowany był fotoradar. Na podstawie 
otrzymanych informacji od mieszkańców oraz analizy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego („brd”), występował do KMP o zasadność kontroli prędkości na 
wytypowanych ulicach. Po pozytywnym zaopiniowaniu tych miejsc, dokonywano 
pomiaru kontroli prędkości. W wytypowanych miejscach niebezpiecznych (często 
okolice szkół, przejść dla pieszych), Straż prowadziła pomiar prędkości za pomocą  
fotoradaru przenośnego. Analizy brd wykorzystywano też przy planowaniu  
i zadaniowaniu wspólnych służb z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 32 - 40) 

                                                      
8 Dane na podstawie sprawozdań z działalności Straży i z analiz stanu bezpieczeństwa na drogach podległych Policji  
w Olsztynie.  
9 Analizy te były kwartalne, półroczne, roczne. 
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1.3. Komendant Straży otrzymywał wytyczne – zalecenia w zakresie działań na 
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, na posiedzeniach Miejskiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego10, na których okresowo analizowano stan brd  
w Mieście, przedstawiany przez KMP. Na ich podstawie Prezydent kierował 
zalecenia do służb i instytucji będących członkami MRBRD, w tym Straży. 
Komendant Straży otrzymywał również wytyczne na poniedziałkowych odprawach 
służb u Prezydenta, zaś w nagłych wypadkach, bezpośrednio od Prezydenta.  
W 2015 r. zlecano m.in. działania, mające na celu bezpieczeństwo niechronionych 
uczestników ruchu podczas realizacji inwestycji tramwajowej, oraz po jej 
zakończeniu – czuwanie nad bezpieczeństwem pasażerów na tzw. przystankach 
wiedeńskich. 

                                                         (dowód: akta kontroli str. 29 i 263 - 267) 

1.4. Komendant Straży nie podejmował z własnej inicjatywy działań w zakresie 
identyfikacji i monitorowania lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla pieszych 
 i rowerzystów. Nie prowadził też własnej bazy danych dotyczących zdarzeń 
drogowych. Komendant Straży nie występował do Policji o przekazanie danych  
z systemu SEWiK, gdyż w jego ocenie zawierał on podobne dane jak mapa zdarzeń 
drogowych w systemie DART.  
Informacje o lokalizacji potencjalnych miejsc niebezpiecznych, Straż uzyskiwała, 
obok danych z Policji11, głównie w wyniku zgłoszeń (telefonicznie lub pisemnie) do 
dyżurnych Straży i Miasta przez mieszkańców oraz strażników w trakcie służby 
patrolowej lub po jej zakończeniu (w postaci raportów). Ponadto dane z tego 
zakresu uzyskiwali dzielnicowi strażnicy od mieszkańców na posiedzeniach rad 
osiedli, a także zamieszczane były na www.bezpieczny.olsztyn.eu.  
Wpływające zgłoszenia Straż odnotowywała w rejestrze prowadzonym w systemie  
,,DART”, w ramach Systemu Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego 
System jest narzędziem służącym do rejestrowania i monitorowania zdarzeń oraz 
imprez publicznych, koordynacji działań służb miejskich (Straży Miejskiej, Policji, 
Straży Pożarnej i innych), a także lokalizowanie pojazdów i patroli pieszych na 
cyfrowej mapie Miasta z wykorzystaniem systemu lokalizacyjnego. Rejestr zawierał 
następujące dane: nazwisko strażnika dokonującego wpisu do rejestru, numer 
ewidencyjny zgłoszenia, godzinę przyjęcia zgłoszenia, opis treści zgłoszenia, 
godzinę przekazania zgłoszenia dla strażników realizujących interwencję, godzinę 
zakończenia zgłoszenia, sposób załatwienia zgłoszenia, dokumentację fotograficzną 
dołączoną przez strażników realizujących zgłoszenie. Wszystkie zgłoszenia 
wpływające do Dyżurnego Straży Miejskiej były automatycznie nagrywane.  
W systemie ,,DART” Straż ewidencjonowała także środki prawne zastosowane 
przez strażników miejskich, tj. m.in. takie dane, jak: rodzaj wykroczenia, kwalifikację 
prawną, datę popełnienia wykroczenia, miejsce wykroczenia, dane osobowe 
sprawcy wykroczenia, rodzaj zastosowanego środka prawnego (pouczenie, mandat. 
wniosek do sądu), kwotę nałożonego mandatu karnego, datę zastosowania środka 
prawnego, dane strażnika, który zastosował środek prawny. System ten pozwala na 
filtrowanie zawartych  tam informacji pod różnym kątem (np. według kwalifikacji 
prawnej wykroczenia, miejsca wykroczenia, rodzaju zastosowanego środka 
prawnego, dokonywania analiz za wybrany okres). Podkreślić należy, że w kontroli 
przeprowadzonej przez Departament Administracji Publicznej NIK w II półroczu 
2015 r. wykorzystanie omawianego systemu informatycznego w bieżącej pracy 
Straży podano jako przykład dobrej praktyki. 

W badanym okresie Straż zaewidencjonowała łącznie 2.522 wnioski o interwencje,  
w tym 1.191 w 2014 r. oraz 1.331 w 2015 r. Dotyczyły one: zanieczyszczenia dróg 

                                                      
10 Odbywały się one pod przewodnictwem Prezydenta Olsztyna 
11 Dotyczy analiz okresowych stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, sporządzanych przez Policję  
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(ogółem 763, w tym 399 w 2014 r. i 365 w 2015 r.), uszkodzenia nawierzchni jezdni 
 i chodników (odpowiednio 669, 351 i 318), oznakowania dróg12 (344, 133 i 211), 
uszkodzonych studzienek (192, 85 i 107) oraz innych zagrożeń 13(553, 193 i 360). 
Powyższe informacje zostały załatwione następująco: 
− przekazano telefonicznie bezpośrednio przez dyżurnych do zarządcy dróg  

w 2.441 przypadkach, w tym 1.151 w 2014 r. i 1.290 w 2015 r., 
− wystąpiono pisemnie do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Mieście,  

tj.  łącznie w 61 przypadkach (31 w 2014 r. oraz 30 w 2015 r.), 
− na posiedzeniach Komisji BRD przedstawiciel Straży przekazał 20 spraw  

(9 w 2014 r. i 11 w 2015 r.). 

Zastępca Komendanta Straży w wyjaśnieniu podała, że „W odniesieniu do sposobu 
załatwiania przedmiotowych spraw w przypadku stwierdzenia rażącego zagrożenia 
bezpieczeństwa, były one monitorowane na bieżąco do momentu usunięcia 
zagrożenia. W odniesieniu do pozostałych zgłoszeń, sposób ich załatwienia jest 
kontrolowany przez patrole pełniące służbę w danym rejonie. Kontrola NIK 
wykazała, że potwierdzeniem zrealizowania zgłoszeń były adnotacje dokonywane 
przez strażników w kartach zdarzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 41  - 50) 

1.4.1. W otrzymanych przez Straż z Policji analizach rocznych stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta wykazano ogółem 25 ulic  
w Olsztynie, na których w badanym okresie doszło do zdarzeń z udziałem pieszych. 
Do najbardziej zagrożonych ulic, gdzie wystąpiły takie zdarzenia wykazano: 
Dworcową, na której odnotowano 16 zdarzeń w 2013 r., 18 w 2014 r. i 8 w 2015 r., 
Wilczyńskiego - odpowiednio 10, 4 i 6, Sikorskiego - 8, 5 i 5, Bałtycką – 2, 6 i 5, 
Limanowskiego – 6, 3 i 4. Jako najbardziej zagrożone zdarzeniami z udziałem 
rowerzystów wykazano natomiast ulice: Wojska Polskiego (liczba zdarzeń wynosiła 
1 w 2013 r. oraz 4 w 2015 r.), Śliwy (1 w 2013 r. oraz 3 w 2015 r.), Jagiellońską  
(po 3 w 2013 r. i 2015 r. oraz 1 w 2014 r.), Piękna Góra (2 w 2015 r.) oraz 
Dworcową (odpowiednio (po 1 w latach 2013-2014 oraz 2) w 2015 r.). W analizach 
Policji, jako ogólnie miejsca najbardziej niebezpieczne wykazano ulice: Sielska (61 
zdarzeń drogowych w 2014 r. i 56 w 2015 r.), Bałtycka (odpowiednio 134 i 127), 
Dworcowa (155 i 133), Sikorskiego (169 i 173) oraz Warszawska (103 i 98). 
Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych z winy osób pieszych było nieostrożne 
wejście przed jadący pojazd oraz wejście na jezdnię przy czerwonym świetle. 
Największe zagrożenie wypadkami z udziałem osób pieszych miało miejsce  
w  poniedziałek, piątek i czwartek i w godzinach 1400 -1759, 600 – 959, 1000 – 1359. 

                                                   (dowód: akta kontroli str. 71 – 83, 215 - 218) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży nie informował zarządcy drogi  
o występowaniu lokalizacji, w których istniejące rozwiązania infrastrukturalne mogły 
mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 
Przekazywane w tym okresie informacje do zarządcy drogi (telefonicznie i pisemnie) 
dotyczyły zwłaszcza uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników, uszkodzonych 
studzienek, zanieczyszczenia dróg oraz oznakowania dróg (braku lub zniszczonych 
znaków drogowych).     

(dowód: akta kontroli str. 51 - 54) 

1.6. W 2015 r., z inicjatywy Straży oraz z udziałem Policji przeprowadzono szkolenie 
teoretyczno-praktyczne 73 strażników z zakresu ruchu drogowego w wymiarze 16 

                                                      
12 Dotyczyły m.in. braku lub zużytych znaków drogowych, nie w pełni widoczne oznakowania poziome oraz przejść dla 
pieszych, a także nieprawidłowe oznaczenie kopert dla niepełnosprawnych.  
13 Polegały m.in. na rozlanych płynów ropopochodnych na jezdni, znajdowaniu się na jezdni różnych przedmiotów (deski, 
pręty, itp.), wystających gałęzi w skrajny jezdni lub na przejściach dla pieszych, przywróconych drzewach na jezdni. 
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godzin, zgodnie  z wymogami § 15 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r.14 
Zajęcia teoretyczne obejmowały wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu 
drogowym i kontroli ruchu drogowego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, a praktyczne 
zgodnie z § 3 załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 51 - 54) 

1.7. W badanym okresie obowiązywały dwa porozumienia zawarte pomiędzy 
Prezydentem Miasta i Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie, tj. z dnia: 
• 14.05.2001 r., którym ustalono, że Komendant Miejski Policji i Komendant Straży 

dokonują stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym 
terenie Miasta w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku 
publicznego. Komendant Miejski Policji miał uwzględnić w planie szkolenia udział 
strażników m.in. w zakresie doskonalenia znajomości przepisów, zasad i kontroli 
ruchu drogowego, 

• 12.07.2006 r., którego przedmiotem było uruchomienie systemu monitoringu na 
terenie Starego Miasta w Olsztynie oraz na obszarze ulic Dworcowej  
i Kętrzyńskiego. Uregulowano w nim szczegóły techniczne uruchomienia oraz 
obsługi monitoringu. 

Porozumienia miały na celu prowadzenie wspólnych działań zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Olsztyna przez 
optymalne wykorzystanie sił i środków obu służb.  

Komendant Straży oraz Prezydent Olsztyna nie zawierali innych porozumień, których 
celem była współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
pieszych i rowerzystów. 

(dowód: akta kontroli str. 55 - 59) 

1.7.1. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta, Straż 
współpracowała z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu, tj. z: 
• Wydziałem  Zarządzania Kryzysowego – z Miejskim Inspektorem BRD,  

w zakresie realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w Miejskiej Radzie BRD 
oraz realizacji ,,Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – Program Operacyjny na lata 2015-2017”. 

• Pełnomocnikiem Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej,  
w zakresie  realizacji ,,Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – Program Operacyjny na lata 2015-2017”,  działań profilaktycznych 
na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego, współpracy podczas 
posiedzeń Komisji BRD, zabezpieczaniu imprez rowerowych. 

• Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu, przekazując mu miejsca szczególne 
niebezpieczne (dziury w drodze, przeszkody, uszkodzone znaki drogowe                                
i sygnalizacje, drzewa i krzewy w skrajni utrudniające widoczność) w celu 
wyeliminowania zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. Współpracowała 
także podczas posiedzeń Komisji BRD. 

                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 157 - 158 i 270 - 273) 

1.8. Komendant Straży nie posiadał miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w ruchu drogowym, opracowanego przez Komendanta Miejskiego Policji. 
Komendantowi nie zostały przekazane także założenia i cele tego programu. 

                                                                                      (dowód: akta kontroli str. 30) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli 
ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 ze zm.) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania podejmowane przez Straż miały 
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Wyszkolenie strażników gwarantowało rzetelne wykonywanie zadań 
wynikających z ustawy o strażach gminnych. W okresie objętym kontrolą, Straż  
uczestniczyła w podejmowanych przez Policję działaniach na rzecz identyfikowania  
i monitorowania lokalizacji w Mieście najbardziej niebezpiecznych dla pieszych  
i rowerzystów. Na podkreślenie zasługuje też, korzystanie przez Straż w działaniach 
służących poprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów z danych  
o niebezpiecznych miejscach dla pieszych i rowerzystów, uzyskiwanych z innych 
źródeł, w tym m.in. od mieszkańców Miasta oraz z mapy zdarzeń drogowych 
prowadzonej w ramach systemu ,,DART”.  

2. Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
 i rowerzystów 

 2.1. W Straży nie było wydzielonego wydziału-referatu lub grupy strażników 
zajmujących się wyłącznie bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym było jednym z zadań realizowanych 
przez strażników skierowanych do patrolowania ulic Miasta oraz strażników 
skierowanych do wspólnych służb z Policją. W ramach realizacji postanowienia  
§ 2 ust.1 pkt 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r.15, Naczelnicy 
Wydziałów w Straży, w ramach bieżącej współpracy, utrzymywali kontakty  
z właściwymi merytorycznie przedstawicielami Policji   

Według wyjaśnienia Komendanta Straży problemy w realizacji brd uwarunkowane 
były mniejszymi uprawnieniami Straży wynikającymi z prawa o ruchu drogowym16 
oraz kodeksu wykroczeń17, a możliwe zatrzymywanie przez Straż pojazdu dotyczyło 
tylko przypadków, gdy naruszono znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach. Podał 
też, że Straż nie może natomiast reagować na popełnione wykroczenia przez 
pojazdy będące w ruchu, gdyż nie ma uprawnień do ich zatrzymywania.   

2.2. W badanym okresie wszyscy strażnicy posiadali upoważnienia do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania kontroli ruchu 
drogowego. Według stanu na 31.12.2015 r. uprawnienia te miało 78 strażników. Na 
podstawie dokumentacji źródłowej dotyczącej losowo wybranych 10 strażników 
ustalono, że szkolenie strażników posiadających upoważnienie do wykonywania 
kontroli ruchu drogowego stanowiło element ich szkolenia podstawowego.  
Dodatkowe szkolenia dotyczące omawianej tematyki były przeprowadzone w 2008 r. 
i 2015 r. przez funkcjonariuszy ruchu drogowego KMP. 

2.3. Rozmieszczenia patroli Straży w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, dokonywano na podstawie: 
− danych pozyskiwanych z systemu DART, 
− sprawozdań naczelników wydziałów Straży oraz okresowych analiz dotyczących 

wyników pracy strażników za dany okres z wnioskami w dalszej pracy, 
− wytycznych Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
− zgłoszeń mieszkańców na posiedzeniach Rad Osiedli, oraz zgłoszeń 

wpływających do  dyżurnego Straży oraz dyżurnego Miasta, 
− informacji otrzymywanych od innych służb (policji, funkcjonariuszy izby celnej, 

ITD., korporacji TAXI). 
Patrole Straży kierowane były w następujące miejsca: 

                                                      
15 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży 
gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy Dz. U. Nr 220, poz. 1732 
16 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) 
17 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 j.t.) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 
 

− występowania zwiększonego natężenia ruchu pieszych, a zwłaszcza dzieci  
i młodzieży (centrum Miasta, okolice dworca PKP i PKS, okolice placówek 
oświatowych), 

− częstszego występowania zdarzeń drogowych, 
− związane ze zmianą ruchu drogowego, wynikające z budowy w latach 2014 - 

2015 linii tramwajowych, 
− wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym, wynikłych na wskutek zaistniałych 

zdarzeń drogowych. 

Naczelnicy wydziałów Straży kontrolowali rzetelnie pracę podległych strażników,  
a ponadto utrzymywany był z nimi bieżący kontakt radiowy i telefoniczny, który 
pozwalał na sprawdzenie miejsca pobytu strażników. Patrole zmotoryzowane 
posiadały natomiast lokalizator GPS. Komendant Straży nie miał zastrzeżeń do 
pracy strażników. 

W badanym okresie Komendant Straży nie określił mierników dotyczących 
skuteczności realizacji zadań  skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na 
drogach. W wyjaśnieniach podał, że stan brd w Olsztynie monitorował m.in. na 
podstawie składanych raportów i informacji przez patrolujących strażników.  

W złożonym w 2015 r. wniosku przez Straż do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
o przystąpienie do Programu Standaryzowania i Certyfikowania straży miejskich 
zdefiniowano w ramach określonych grup mierniki realizacji celów działań Straży 
oraz określono prawdopodobieństwa ryzyk w odniesieniu do zadań i ich celów. Był  
to program, w którym udział był dobrowolny, mający na celu podniesienie, jakości, 
rozszerzenie działań na rzecz porządku publicznego w ramach ustawowych 
kompetencji Straży oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji. Ogółem 
określono 11 mierników (w grupie organizacyjne) dla wyznaczonych celów i zadań. 
W powyższym opracowaniu wskazano na realizacje zadań, wg wymogów standardu 
i określono szczegółowo mierniki oraz ilość punktów możliwych do uzyskania, w tym 
mierniki dla zadań ustawowych, tj. np. ujawnianie wykroczeń wynikających  
z Kodeksu Wykroczeń, ustaw pozakodeksowych, prawa miejscowego (nie mniej niż 
45% ogółu wykroczeń), a także wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  
i porządkowi w komunikacji (nie więcej niż 55% ogółu wykroczeń).   
Komendant Straży wyjaśnił, że wykonanie zadań i celów Straży monitorował m.in. 
poprzez analizę (miesięcznych, półrocznych i rocznych) sprawozdań zawierających 
wyniki pracy strażników w ujęciu ilościowym, a także w sposób opisowy zadania 
realizowane przez poszczególne Wydziały z wnioskami na przyszłe okresy.  

                             (dowód: akta kontroli str. 66 – 70, 214, 260) 
2.3.1. W badanym okresie na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego Straż podejmowała następujące działania: 
− kontrole przez strażników przyległych terenów do placówek oświatowych, 

głównie pod kątem bezpieczeństwa uczniów, tj. w 2014 r. przeprowadzono 1710 
kontroli oraz 1757 w 2015 r. 

− współuczestniczono w akcjach prewencyjnych z Policją („ZNICZ”, „Bezpieczna 
droga do szkoły”), Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego przez 
pełnienie patroli mieszanych z funkcjonariuszami tych służb, 

− w ramach działań prewencyjnych w trakcie różnego rodzaju spotkań rozdawano 
elementy odblaskowe (naklejki i zawieszki na tornistry, opaski, kamizelki  
z elementami odblaskowymi na rower, lizaki ze znakami drogowymi, 

− w trakcie realizacji inwestycji tramwajowej uczestniczono w pracach powołanego 
przez Prezydenta Olsztyna zespołu ds. monitorowania wprowadzonych 
tymczasowych organizacji ruchu. Z protokołów z posiedzeń zespołu wynika,  
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że  przedmiotem jego prac było m.in. bezpieczeństwo pieszych na ulicach gdzie 
realizowana była omawiana inwestycja. 

                                                   (dowód: akta kontroli str. 71 – 83, 215 - 218) 

2.3.2. Odnotowania wymaga przeprowadzanie przez Straż w przedszkolach  
i szkołach podstawowych pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
W szkołach podstawowych zapoznawano uczniów z zasadami i przepisami ruchu 
drogowego oraz prawidłowym zachowaniem się na drodze. W trakcie tych spotkań 
zapoznawano uczniów m.in. z podstawowymi znakami drogowymi, bezpiecznym  
zachowaniem się na drodze oraz zasadami przechodzenia przez jezdnię (w tym w 
jakich sytuacjach można przekraczać jezdnie poza oznaczonym przejściem dla 
pieszych i do kogo można zwrócić się o pomoc w razie potrzeby). W 2014 r. w 20 
szkołach przeprowadzono 33 pogadanki, a w 2015 r. wielkości te wyniosły 
odpowiednio 23 i 29. W przedszkolach przedstawiano w sposób przystępny dla tej 
grupy wiekowej zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2014 r. 
przeprowadzono 11 pogadanek, a w 2015 r. było osiem. W 2014 r. rozprowadzono 
w przedszkolach około 100 kamizelek odblaskowych, które były wykorzystywane 
podczas wyjść grupowych. Pogadanki prowadzone były przez strażnika z wyższym 
wykształceniem pedagogicznym oraz 9-letnim stażem pracy w Straży.  

Przykładem dobrej praktyki było też nawiązanie przez Komendanta Straży w 2014 r. 
współpracy z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  
w zakresie przeprowadzenia spotkań z pensjonariuszami 10 Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej (DDPS). Strażnicy miejscy informowali na tych spotkaniach  
o niebezpieczeństwach grożących ludziom starszym. Jeden z bloków tematycznych 
obejmował m.in. bezpieczeństwo na ulicy, osoby starsze, jako kierowcy korzystanie 
z kopert dla niepełnosprawnych, bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych. 
Spotkania takie odbywały się w każdym DDPS i w 2014 r. uczestniczyło 
w nich 400 osób, a w 2015 r. - 390 osób. Praktyka ta jest kontynuowana w 2016 r. 

                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 84 – 108 i 215) 

2.3.3. Z danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z funkcjonowania Straży 
oraz w otrzymywanych z Policji analiz rocznych stanu bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym na terenie Miasta stwierdzono, że w 2015 r. w porównaniu do 
2014 r.: 

• Wzrosła ogólna liczba  interwencji Straży z 23.369 do 25.029  (o 7,1 %), 

• Zmniejszeniu uległa liczba interwencji Straży dotyczących bezpieczeństwa  
i porządku w komunikacji z 6.494 do 5.186 (spadek o 20,1%)  oraz 
mandatów karnych za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym z 2.768 
do 1.883 (spadek o 32%). W wyjaśnieniu Zastępca Komendanta Straży 
podała, że zmniejszenia te wynikały z ogólnej poprawy bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym na terenie Olsztyna. Wskazała też, że Straż  
w ograniczonym zakresie korzystała z posiadanego urządzenia 
pomiarowego Fotorapid, które ze względów technicznych przez okres około 
pół roku nie było używane. Podała ponadto, że na spadek liczby interwencji 
ogromny wpływ miało również znaczne ograniczenie ruchu pojazdów w 
centrum Miasta związane z budową linii tramwajowej”, 

• Zmniejszyła się liczba zastosowanych przez Straż środków prawnych za 
popełnione wykroczenia przez pieszych i rowerzystów z 1.331 do 888  
(o 33,3%), w tym mandatów karnych z 847 do 481 (o 42%), 

• Wzrosła (według danych Policji) liczba zdarzeń drogowych ogółem z 3.098 
do 3.232  (o 4,3%), przy czym  z udziałem pieszych i rowerzystów uległa 
zmniejszeniu z 230 do 213 (o 8,7%). Zdarzenia z udziałem pieszych  
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i rowerzystów w 2015 r. stanowiły 6,6 % ogółu zdarzeń, a w 2014 r. 
odpowiednio 7,4 %. Z winy pieszych i rowerzystów w 2015 r. stanowiły one 
3,4 % ogółu zdarzeń oraz 3,9% w 2104 r., 

• Zmniejszyła się (wg Policji) liczba ofiar zdarzeń drogowych z 310 (w tym 
297 lekko i ciężko rannych) do 283 (w tym 280 lekko i ciężko rannych), tj. o 
8,7%, a także ofiar śmiertelnych z 13 do 3 osób (o 77%). 

(dowód: akta kontroli str. 71-83, 215-218) 

2.4. W Straży, poza ewidencją określoną w części III załącznika do rozporządzenia 
MSWiA z dnia 12.11.2009 r.18, nie prowadzono innej ewidencji. Dane z ewidencji 
wykorzystywano przy sporządzaniu wniosków do sądu w przypadku odmowy 
przyjęcia mandatu karnego oraz do analiz i celów statystycznych. Zakres 
gromadzonych danych uzależniony był od rodzaju zastosowanego środka prawnego 
przez strażnika przy naruszeniu przepisów prawa. Przy zastosowaniu pouczenia 
dane ograniczone były do podstawowych danych osobowych. Szerszy zakres przy 
zastosowaniu mandatu lub skierowaniu wniosku do sądu. Zakres pozyskiwanych 
danych dostosowany był do przepisów ustawy o strażach gminnych i ustawy  
o ochronie danych osobowych. System DART posiada moduły pozwalające na 
generowanie danych wprowadzonych do systemu i wykorzystywanie ich do celów 
statystycznych. 

                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 67, 109 -116) 

2.5. W badanym okresie wzrosła liczba interwencji Straży w stosunku do kierowców 
naruszających przepisy parkowania. W 2015 r. było ogółem 55 interwencji,  
w związku z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie przejść dla pieszych w sposób 
ograniczający widoczność na przejściu, a w 2014 r. odpowiednio 43. Interwencje te 
podjęto w związku ze zgłoszeniami do dyżurnych oraz w wyniku patroli strażników. 
W 2015 r. w wyniku interwencji, w 42 przypadkach zastosowano pouczenie,  
a w 13  nałożono mandat, w 2014 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 37 i 13. 
Ponadto, w związku z parkowaniem na chodnikach i drogach rowerowych strażnicy 
interweniowali 3.078 razy w 2014 r. oraz 2.390 razy w 2015 r. W 2015 r. wynikiem 
interwencji było udzielenie 1.624 pouczeń, nałożenie 717 mandatów i 49 wniosków 
do sądu. W 2014 r. wielkości te wynosiły odpowiednio 1.982, 1.048 i 49. 

                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 117 - 119) 

2.6. W badanym okresie przedstawiciele Straży nie brali udziału w wizytach 
studyjnych w innych miastach Polski oraz państw europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 120) 

2.7. Organem opiniującym projekty organizacji ruchu drogowego była Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca na podstawie zarządzenia  
Prezydenta Olsztyna19. W jej skład powoływani byli też przedstawiciele Straży,  
tj.  Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych i Monitorowania (jako członek) oraz trzech 
innych strażników (jako zastępcy członka komisji). Naczelnik posiada 13-letni staż 
pracy w Straży oraz wyższe wykształcenie prawnicze, a wyznaczeni strażnicy - 
również wykształcenie wyższe oraz długoletni staż pracy w Straży. Posiedzenia  
komisji odbywały się w każdy wtorek. Z znajdujących się w aktach Straży protokołów 
z posiedzeń Komisji wynika, że przedstawiciel Straży przedstawiał na posiedzeniach 
komisji wnioski dotyczące organizacji ruchu drogowego, w tym w zakresie 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Np.:  

                                                      
18 Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia 
oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2013 r., poz. 639 ze zm.) 
19 Zarządzenie Nr 313 z dnia 12 sierpnia 2013 r. Prezydenta Olsztyna zmieniające Zarządzenie nr 65 z dnia 16 marca 2004 r. 
w sprawie powołania miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
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− na posiedzeniu w dniu 04.11.2014 r. przedstawiono dwa wnioski, w tym jeden 
dotyczący bezpieczeństwa pieszych, dotyczący ustawienia dwóch słupków 
przeszkodowych za przejściem dla pieszych na ul. Poprzecznej. Wnioski po 
rozpatrzeniu zostały przez komisję pozytywnie zaopiniowane, 

− na posiedzeniu w dniu 15,12.2015 r. przedstawiono cztery wnioski, z których 
jeden dotyczył bezpieczeństwa pieszych, przez wprowadzenie zakazu 
parkowania na chodniku. 

Na posiedzeniach Komisji diagnozowano też miejsca niebezpieczne w obszarze 
pieszych pod kątem istniejących rozwiązań inżynierii drogowej oraz analizowano 
miejsca wypadków drogowych (potrąceń) ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku 
analizy dokonywane były zmiany istniejącej infrastruktury drogowej oraz urządzeń 
technicznych. I tak np. 2014 r. po śmiertelnym potrąceniu na przejściu dla pieszych 
na ul. Dworcowej, Komisja (z inicjatywy Policji i przedstawiciela Straży) 
zawnioskowała o wymalowanie przejść dla pieszych na kolor czerwony oraz 
doświetlenie miejsc dla pieszych. W  2015 r., po wypadkach drogowych na ulicy 
Sielskiej wnioskowała natomiast o likwidację przejścia dla pieszych na wysokości 
hotelu Nowotel oraz o zmniejszenie dopuszczalnej prędkości z 70 km/h do 50 km/h. 
Powyższe wnioski zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 68,121-143, 260) 

2.8.  W 2015 r. Straż współpracowała z Policją w realizacji zadań wskazanych dla 
obszaru „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” określonego w Planie działań 
kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w 2015 roku. Analiza wpływających od stycznia do kwietnia 2015 r. zapotrzebowań 
ze strony Policji w sprawie oddelegowania strażników do działań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego wykazała, 
że w tym okresie nie zgłoszono zapotrzebowania w dniach określonych  
w załączniku nr 1 do ww. Programu. W zapotrzebowaniach proszono  
o oddelegowanie Strażników do pracy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu 
Drogowego podczas realizacji działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, 
„Prędkość” i „Bezpieczna droga do szkoły” bez wskazywania szczegółowych zadań, 
które miały być realizowane. Komendant Straży zgodnie z zapotrzebowaniem Policji 
w każdym miesiącu delegował strażników na wskazane trzy dni w danym miesiącu 
oraz we wskazanej przez Policję lokalizacji, w celu m.in. zapewnienia 
bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zabezpieczeniu różnego 
rodzaju imprez na drodze (procesje, zgromadzenia, biegi, wyścigi, itp.).  
W pozostałych miesiącach współpraca była kontynuowana na podstawie doraźnych 
zapotrzebowań policji. W 2015 r. przeprowadzono łącznie 123 wspólne patrole (352 
osoby) na łączną liczbę 956 godzin. W 2014 r. strażnicy uczestniczyli w 118 
wspólnych patrolach. W wyjaśnieniu Komendant Straży podał, że „Na bieżąco 
monitoruje zadania, które strażnicy miejscy realizują podczas wspólnych patroli  
z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP. Każdorazowo, po wspólnej służbie strażnicy 
sporządzają szczegółowe notatki służbowe z jej przebiegu tj. realizowanych zadań  
oraz wyników pracy. Na etapie planowania wspólnych służb określano zadania dla 
patroli mieszanych –  miały to być patrole statyczne w miejscach częstego  
występowania zdarzeń drogowych z niechronionymi uczestnikami ruchu.” 
Komendant Straży w sprawie zakresu i form współpracy z Policją w działaniach na 
rzecz brd, w tym w szczególności pieszych i rowerzystów podał, że nie miał uwag 
lub zastrzeżeń co do zakresu i form współpracy z Policją oraz że współpraca Straży 
Miejskiej z Policją na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym  
w szczególności pieszych i rowerzystów  układała się na bardzo dobrze.  

(dowód: akta kontroli str. 24,144 - 152, 260) 
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2.9. W ocenie Komendanta Straży nie było potrzeby, aby na poziomie jednostki 
wyznaczać funkcjonariusza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo niechronionych 
uczestników ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 25) 

2.10. W okresie objętym kontrolą, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, Straż uczestniczyła w realizacji programu pn. „Strategia 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 – 2020” (dalej: 
„Strategia”)20. Celem strategicznym Programu było zmniejszenie liczby śmiertelnych 
ofiar wypadków drogowych do nie więcej niż 2 osoby w roku 2020 oraz liczby ciężko 
rannych odpowiednio do 50 osób. Cel główny przyjęty w Strategii dotyczył działań 
na rzecz dalszej redukcji liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.  
W dokumencie tym ujęto również zadanie pn. „Bezpieczeństwo pieszego 
 i rowerzysty”, dla którego przyjęto działania w ramach trzech priorytetów, tj.: 
drogowych środków ochrony pieszych i rowerzystów, zachowania kierowców, 
pieszych i rowerzystów oraz edukacji uczestników ruchu drogowego (kierowców, 
pieszych i rowerzystów). Podstawowymi narzędziami realizacji Strategii miały być 
m.in Programy Operacyjne sporządzane na okres trzech lub dwóch lat. Zgodnie  
z ww. zapisem sporządzony został ,„Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego – Program Operacyjny na lata 2015 – 2017”21 (dalej: „Program”), 
wprowadzony zarządzeniem Prezydenta w celu podjęcia działań, które miały 
zapewnić właściwe wykonanie Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla 
Olsztyna na lata 2014 - 2020. Jednym z jego celów było „Bezpieczeństwo pieszego  
i rowerzysty”, realizowane w ramach trzech działań, które dotyczyły m.in. 
wprowadzenia stref ruchu uspokojonego i stref zamieszkania oraz wdrożenie 
bezpiecznej infrastruktury drogowej opartej na doświadczeniach krajów  
z wysokim poziomem brd. W 2015 r. z-ca Komendanta Straży, jako członek 
Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był liderem sektora „Nadzór nad 
ruchem drogowym”, działającego w ramach ww. Programu. Jako lider organizował 
spotkania i koordynował wspólne działania Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Straży Miejskiej, oficera rowerowego oraz Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień, a także był odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań zawartych  
w Programie operacyjnym, które zmierzały do przeciwdziałania ignorowaniu 
przepisów i praw obowiązujących w ruchu drogowym. Straż sporządzała także 
okresowe sprawozdania (miesięczne, półroczne i roczne) z realizacji planowanych 
zadań. Ze sprawozdania z planu realizacyjnego za 2015 r. wynika, że działania  
te polegały m.in. na zwiększeniu efektywności nadzoru nad ruchem drogowym przez 
osobowe i techniczne wzmocnienie policyjnej służby ruchu drogowego. W 2015 r.  
w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 50 % ilości służb z udziałem 
straży granicznej. W ramach technicznego wzmocnienia zakupiono dla Policji trzy 
urządzenia do badania trzeźwości oraz cztery radiowozy współfinansowane przez 
Miasto Olsztyn.  

 (dowód: akta kontroli str. 153 – 154 i 274 – 277- 282)   

2.11. Wydatki na działalność Straży w 2015 r. wyniosły 5.067,7 tys. zł  
i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 318,7 tys. zł, tj. o 6,7 %.  
Na działalność prewencyjną i edukacyjną w 2015 r. wyniosły one 4,99 tys. zł, przy 
zgłoszonym zapotrzebowaniu na etapie opracowywania planu finansowego na 
kwotę 5,0 tys. zł. W 2014 r. kwoty te wynosiły odpowiednio 1,79 i 1,80 tys. zł. 
Wydatki na omawianą działalność były w 2015 r. wyższe o 178,9 % w porównaniu 
do roku poprzedniego. W strukturze wydatków stanowiły w 2015 r. – 0,1%,  

                                                      
20 uchwalona we wrześniu 2014 r. przez Radę Miasta Olsztyna 
21 Ustalony zarządzeniem nr 443 Prezydenta Olsztyna z dnia 17.11.2014 r., a jego wykonanie powierzono Miejskiemu 
Inspektorowi BRD  
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a w 2014 r. – 0,04%.   Komendant wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie było 
sytuacji, by z powodu niewystarczających środków finansowych zrezygnowano  
z udziału lub przeprowadzenia jakiegokolwiek programu edukacyjnego lub 
prewencyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 155 - 159)   
2.12. W latach 2014 – 2015 w Straży organizowano patrole rowerowe strażników,  
w okresach od początku maja do końca września każdego roku. W 2014 r. był to 
jeden patrol dwuosobowy, a od początku sierpnia do końca sezonu letniego  
w 2015 r. funkcjonowały dwa patrole rowerowe.  
Analiza danych dotyczących patroli rowerowych przeprowadzonych przez 10 dni 
lipca i sierpnia 2015 r. wykazała m.in., że: 
• Stanowiły one od 7,7 % do 12,5 % ogółu patroli w przypadku funkcjonowania 

jednego patrolu, gdy były dwa patrole rowerowe odsetek ten wynosił od 13,3 % 
do 20 % patroli dziennie, 

• Z planu służb dziennych wynika, że patrole rowerowe kierowano w rejony, gdzie 
zachodziła potrzeba przemieszczania się na większe odległości (długość rejonu 
do patrolowania 7- 8 km) oraz był utrudniony dojazd samochodem (tereny nad 
jeziorami Ukiel i Długie), 

• W miesiącu lipcu w 8 na 10 badanych dni dyspozycje dotyczące zadań dla 
patrolu rowerowego miały treść „Szlak turystyczny od ul. Jodłowej poprzez  Plażę 
Miejską, zaplecze hotelu „Omega”, zatokę Miłą w kierunku Słonecznej Polany 
plus jezioro Długie”. W miesiącu sierpniu na 10 analizowanych dni dwa patrole 
pełniły służbę czterokrotnie, dyspozycje dla drugiego patrolu w 3 przypadkach 
dotyczyły rejonu Starego Miasta i Parku Podzamcze ukierunkowane były na 
zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz reagowania na nieprawidłowe 
parkowanie, a w jednym dniu dwa patrole przez 6 godzin pełniły służbę w tym 
samym rejonie, 

• Z 6 dyżurów na podstawie planu służb wymagane było sporządzenie notatek 
służbowych z przebiegu służby patrolu rowerowego w danym dniu.  
Ze sporządzonych notatek wynika, że w czasie służby patrolowej m.in. zwracano 
uwagę na prawidłowe parkowanie samochodów, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości (parkowanie na kopertach, ścieżkach rowerowych, chodnikach) 
podejmowano stosowne działania. Notatki nie przedstawiały w sposób 
chronologiczny przebiegu służby i szczegółowo wykonywanych czynności, 

• W analizowanych dniach patrole rowerowe interweniowały sześć razy  
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów z których  
w 3 przypadkach nałożono mandaty karne kredytowe, w dwóch przypadkach 
udzielono pouczenia oraz w jednym nie było wykroczenia. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Straży nie określono zasad 
sporządzania całości dokumentacji, którą strażnicy byli zobowiązani 
udokumentować wykonane czynności w trakcie służby. W § 24 pkt 2 zarządzenia  
Nr 14 Komendanta Straży z dnia 17 czerwca 2011 r22. podano, że strażnicy 
każdorazowo po zakończeniu służby patrolowej  przekazują dyżurnemu Straży 
niezbędną dokumentację z wykonanych czynności, w tym notatki urzędowe, druki 
interwencji, odcinki mandatów karnych kredytowych, inną dokumentację. W dalszej 
części (rozdział 6) określono tylko szczegółowo procedurę postępowania  
z mandatami (pobieranie, wydawanie, wypełnianie, rozliczanie). W ocenie NIK 
uregulowanie zasad prowadzenia całości dokumentacji podanej w ww. zarządzeniu 
przyczyni się do lepszego dokumentowania służby przez strażników, co usprawni 
                                                      
22 Zarządzenie Nr 14 Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie form i metod 
wykonywanych zadań przez strażników pełniących służbę patrolowa, służbę tj. Dyżurnego Straży Miejskiej, Dyżurnego Miasta, 
Operatora Monitoringu oraz postępowania mandatowego i ewidencji grzywien za wykroczenia. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Komendantowi proces monitorowania i weryfikacji działań podległych mu 
strażników. 

                                                                                               (dowód: akta kontroli str. 160 - 212) 

W ocenie NIK działania Straży na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych  
i rowerzystów były właściwie ukierunkowane a ich realizacja przynosiła pożądane 
wyniki. NIK zauważa, że nieokreślenie mierników dotyczących skuteczności 
realizacji zadań  skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 
uniemożliwia jednak dokonanie oceny tego czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu 
realizacja zadań przez Straż przyczyniła się do poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym jego niechronionych uczestników. 

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

3.1. W badanym okresie, poza współpracą z Policją, Wydziałem  Zarządzania 
Kryzysowego, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji 
rowerowej oraz Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu, Straż nie nawiązała kontaktów 
z podmiotami zewnętrznymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych  
i rowerzystów. Rozszerzała natomiast współpracę z radami osiedli i placówkami 
oświatowymi, poprzez wspólne inicjatywy z radami i stałymi kontaktami  
z kierownictwem placówek oświatowych, udziałem w organizowanych różnych  
festynach w trakcie, których promowano bezpieczeństwo niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. 
Współpraca z radami osiedli miała charakter ciągły, gdyż dzielnicowi oraz naczelnicy 
wydziałów brali udział w zebraniach rad osiedli, zabezpieczano oraz prowadzono 
akcje promocyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa m.in. 
niechronionych uczestników ruchu drogowego w trakcie festynów osiedlowych 
organizowanych w ciągu roku. Ze szkołami w ciągu roku szkolnego utrzymywany był  
systematyczny kontakt. 
Straż podejmowała z własnej inicjatywy działania mające na celu rozpoznanie 
potrzeb mieszkańców dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń i sposobów 
zapobiegania ich skutkom, które polegały m.in. na: pełnieniu godzinnych dyżurów 
przez strażników na posterunkach osiedlowych, w trakcie, których przyjmowano 
interesantów zgłaszających różne problemy, uczestnictwie strażników dzielnicowych 
w posiedzeniach rad osiedlowych. 

                                                                                                (dowód: akta kontroli str. 213 - 228) 

3.2. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście, w tym  
z udziałem pieszych i rowerzystów, Prezydent Olsztyna powołał w lutym 2012 r. 
Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej  do 
zadań którego należało m.in. przygotowanie strategii polityki rowerowej miasta, 
zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz prac związanych z opracowaniem rozwoju sieci tras 
rowerowych i zasad budowy infrastruktury rowerowej, a także prowadzenie kampanii 
informacyjnych i społecznych w celu propagowania polityki rowerowej miasta.  
Pracownik ten funkcjonuje w ramach Wydziału Rozwoju i Budownictwa Urzędu 
Miasta Urzędu. Z informacji Pełnomocnika wynika, że współpraca ze Strażą  
w badanym okresie na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego polegała na wspólnym realizowaniu działań wyznaczonych w Strategii 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 – 2020 oraz Miejskim 
Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Program Operacyjny na 
lata 2015 – 2017. Dodatkowo Pełnomocnik oraz Przedstawiciel Straży uczestniczą 
w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która na cotygodniowych  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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posiedzeniach omawia m.in. sprawy związane z bezpieczeństwem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. 
Kontrolującemu nie przedłożono dokumentacji odnośnie organizacji pozarządowych 
działających na obszarze działania Straży, zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyjaśnieniu Zastępca Komendanta Straży 
potwierdziła brak takich organizacji na terenie Olsztyna. Ich brak potwierdził też 
Pełnomocnik w informacji w sprawie organizacji pozarządowych działających na 
obszarze Olsztyna 

                                                                                                (dowód: akta kontroli str. 229 - 231) 

3.3. W lutym 2007 r.23 Prezydent Olsztyna powołał Miejską Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego (MRBRD), jako organ doradczy w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W jej skład wchodzili m.in: Miejski Inspektor BRD, komendanci 
Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, 
dyrektor ZDZiT, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. rozwoju systemu komunikacji 
rowerowej oraz przedstawiciel „Obywatelskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego”. Zgodnie z regulaminem Miejskiej Rady BRD, do jej zadań należało 
m.in.:  
− pełnienie funkcji organu opiniodawczo-doradczego oraz wspierającego działania 

Prezydenta Olsztyna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego   
w Mieście, 

− podejmowanie działań w obszarach: edukacja w zakresie brd, nadzór nad 
ruchem drogowym, infrastruktura drogowa, ratownictwo drogowe i pomoc 
ofiarom wypadków drogowych, 

− sprawowanie nadzoru nad Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego24, 
działającą przy ZDZiT, której zadaniem było opiniowanie zgłoszonych wniosków 
w zakresie zmian w ruchu drogowym w mieście oraz uzgadnianie projektów 
organizacji ruchu przed ich zatwierdzeniem. 

Analiza zapisów posiadanych przez Straż protokołów z posiedzeń Miejskiej Rady 
BRD25 wykazała, że przedmiotem tych spotkań było m.in.:  
− analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za poszczególne kwartały,  

w tym w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz przyczyn zdarzeń 
drogowych,  

− ocena na bieżąco sytuacji drogowej w mieście w związku z prowadzonymi 
inwestycjami i remontami oraz wnioskami zgłaszanymi przez członków Rady, 

− rekomendowanie podjęcia działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym m.in. zwiększenia liczby kontroli wdrożenia 
tymczasowych organizacji ruchu, uszczegółowienia wzorów karty zdarzenia  
z udziałem rowerzystów (o dane na temat miejsca zdarzenia). 

W badanym okresie Straż w pracach MRBRD reprezentował Zastępca Komendanta 
Straży, który był liderem sektora bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

(dowód: akta kontroli str. 232 -259) 

3.7. Przedstawiciele Straży nie brali udziału w innych inicjatywach lokalnych oraz  
ponadlokalnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
ze szczególnym uwzględnieniem interesów pieszych i rowerzystów. 

 (dowód: akta kontroli str. 214) 

                                                      
23 Zarządzeniem nr 38 Prezydenta Olsztyna z 22.02.2007 r. 
24 Powołanej zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 marca 2004 r. w skład, której wchodzili m.in. pracownicy 
ZDZiT, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej oraz Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. rozwoju systemu komunikacji 
rowerowej  
25 Posiedzeń zwoływanych przez przewodniczącego Rady, co kwartał lub doraźnie wg potrzeb 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Straż prawidłowo wywiązywała się ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Uwzględniając, że czuwanie 
nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach 
o ruchu drogowym było jednym z zadań ustawowych realizowanych przez Straż. 

IV. Uwagi  
Przedstawiając powyższy stan faktyczny wynikający z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli26, zwraca uwagę, że uzasadnione byłoby rozważenie 
potrzeby: 

1. Określenia przez Komendanta Straży zasad sporządzania przez strażników 
miejskich dokumentacji z wykonywanych przez nich czynności z pełnionej 
służby. 

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 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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 19 kwietnia 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
             Jerzy Gomoła 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

podpis podpis 

  

 
. 

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