
 
 

 
 

 
 
LOL.410.004.03.2016 
P/16/035 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/035 – „Realizacja przez Policję i Straże Miejskie (gminne) zadań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98791 z dnia 29.01.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, ul. Handlowa 6, 14-100 Ostróda („Komenda 
Policji” lub „KPP”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Inspektor Krzysztof Fic, Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie („Komendant”) od 
18.11.2010 r. do dnia 07.02.2016 r. Z dniem 15 lutego 2016 r. pełnienie obowiązków 
Komendanta zostało powierzone młodszemu inspektorowi M. Żebrowskiemu, a od 
dnia 21 kwietnia 2016 r. – podinsp. Przemysławowi Rawa.  

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W badanym okresie1, Komenda Policji podejmowała działania zmierzające do 
zapewnienia w powiecie ostródzkim (dalej: „Powiat”) bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym niechronionym uczestnikom tego ruchu, tj. pieszym oraz 
rowerzystom. Do ich realizacji odpowiednia była struktura organizacyjna, a policjanci 
mieli też ukończone wymagane przepisami prawa szkolenia. NIK zwraca jednak 
uwagę, że tylko 48% policjantów zatrudnionych w Ogniwie Ruchu Drogowego (dalej: 
„ORD”) Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego ukończyło przeszkolenie 
specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego.  
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 KPP 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, nieustalenie jednak 
kryteriów typowania miejsc niebezpiecznych dla pieszych, ograniczało możliwość 
obiektywnej weryfikacji zasadności i celowości wytypowania konkretnych lokalizacji, 
jako szczególnie niebezpiecznych. Ponadto, brak szczególnych działań w zakresie 
monitorowania i analizy danych dotyczących rowerzystów wynikał z małej liczby 
zdarzeń z ich udziałem.    
Policja na ogół właściwie posługiwała się Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji 
(„SEWiK”) w celu identyfikacji najistotniejszych zagrożeń dla pieszych i rowerzystów. 
Ustalono jednakże, że nie dokonywano, zgodnie z przepisami, aktualizacji danych 
zapisywanych w SEWiK dotyczących obrażeń poniesionych przez niechronionych 
uczestników ruchu drogowego w efekcie, czego dane w tym zakresie – mając na 

                                                      
1 Objęto nim lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po ww. okresie, jeżeli miały bezpośredni związek  
z przedmiotem kontroli. 
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uwadze skalę stwierdzonych nieprawidłowości oraz brak właściwego nadzoru w tym 
zakresie – należy należy uznać za nie w pełni wiarygodne. 
W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., na terenie Powiatu zmniejszeniu uległa liczba 
wypadków z udziałem pieszych, co stanowiło jeden z celów programu  
bezpieczeństwa pieszych2 (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 okresie objętym kontrolą KPP osiągnęła minimalny (5%) zakładany próg 
proporcjonalności stosowanych przez Policję sankcji wobec kierujących pojazdami 
w przypadku ich wykroczeń wobec pieszych, który wynosił w Powiecie 10%. Należy 
przy tym zauważyć, że zwiększyła się liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych 
przez kierujących wobec pieszych z 22 w 2014 r. do 862 w 2015 r. (prawie 40 – 
krotnie) 
Policja rzetelnie współpracowała ze Strażą Miejską w Ostródzie oraz z Żandarmerią 
Wojskową na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Terenem działania KPP jest Powiat Ostródzki w skład, którego wchodzi dziewięć 
jednostek samorządu terytorialnego3.  
W strukturze KPP znajdował się Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego („WPiRD” 
lub „Wydział”), w ramach, którego problematyką ruchu drogowego, zgodnie  
z zakresem jego zadań zatwierdzonym przez Naczelnika tego Wydziału (dalej: 
„Naczelnik”) w dniu 29 maja 2014 r. zajmowało się ORD. W Wydziale zatrudnionych 
było: 63 policjantów, w tym 16 w ORD – wg. stanu na 01.01.2014 r., natomiast wg. 
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. na 70 zatrudnionych w WPiRD 
obsadzone były wszystkie 23 etaty w ORD.   

Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD (dalej: „Z-ca Naczelnika”) Komendant 
prowadził monitoring działania pionu ruchu drogowego pod kątem problemów 
(kadrowych, sprzętowych oraz wyposażeniowych), które na bieżąco były 
niwelowane. I tak, m.in. stwierdzone w 2014 r. braki kadrowe w ORD spowodowały 
podjęcie przez Komendanta działań w wyniku, których zostały one uzupełnione do 
pełnej obsady.  

Policjanci zatrudnieni w ORD zostali przeszkoleni (wg stanu na 31.12.2015 r.)  
w zakresie ruchu drogowego w ramach następujących szkoleń: 
− kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego nadający uprawnienia 

wynikające z § 4 Zarządzenia Nr 609 KGP z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie 
sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów – ukończyło ośmiu 
policjantów4, 

− kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego część ogólna, który  
ukończyło pięciu policjantów, z tego trzech ukończyło również część 
szczególną, 

− kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej – ukończyło dwóch policjantów. 

NIK zwraca jednak uwagę, że tylko 11 policjantów ORD ukończyło przeszkolenie 
specjalistyczne, co stanowiło 48% zatrudnionych w tej jednostce.   

                                                      
2 Jest to program poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie powiatu ostródzkiego na lata 2015-2016, zatwierdzony przez 
Komendanta KPP  
3 Miasto Ostróda, trzy gminy miejsko-wiejskie (Miłomłyn, Morąg i Miłakowo) oraz pięć gmin wiejskich (Dąbrówno, Grunwald, 
Łukta, Małdyty i Ostróda) 
4 Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm. 
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Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika każdy policjant podczas podstawowego szkolenia 
zawodowego przechodził kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, co było  
kontynuowane na następnych szkoleniach, które odbywają policjanci w toku służby. 

Komendant corocznie wnioskował za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie („KWP”) o przeszkolenie policjantów ruchu drogowego. W 2014 r. 
złożono dziewięć wniosków, a w 2015 r. sześć. W ww. latach w wyniku tych 
wniosków skierowano na przeszkolenie ogółem 13 policjantów.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-22) 

1. Działania służb w zakresie identyfikacji i monitorowania 

lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla pieszych oraz 

rowerzystów 

1.1. W okresie objętym kontrolą na terenie Powiatu miały miejsce 1782 zdarzenia 
drogowe, w tym 90 z udziałem pieszych (32 wypadki i 58 kolizji) oraz 71 z udziałem 
rowerzystów (13 wypadków i 58 kolizji). W wypadkach zginęło czterech pieszych 
oraz jeden rowerzysta (w gminie Morąg), a rannych zostało 29 pieszych i 12 
rowerzystów. Przyczyna wypadków śmiertelnych, w trzech przypadkach była po 
stronie kierującego pojazdem (w dwóch - nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 
przez kierującego pojazdem, a w jednym - najechanie na pieszego). Natomiast  
w dwóch przypadkach wina była po stronie pieszego, który poruszał się po zmroku 
środkiem pasa ruchu bez elementów odblaskowych oraz rowerzysty, który wjechał 
w bok pojazdu nie stosując się do znaku B-20 „Stop”. Spośród 161 zdarzeń  
z udziałem pieszych i rowerzystów, 25 (15,5%) spowodowanych było przez pieszych 
(głównie na skutek nieostrożnego wejścia na jezdnię i przekroczenia jezdni  
w miejscu niedozwolonym), 34 (21,1%) przez rowerzystów (głównie w wyniku 
nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych i rowerzystów), a 102 (63,4%) 
przez kierujących (głównie w wyniku nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla 
pieszych i dla rowerzystów). 

W okresie objętym kontrolą Komendant nie ustalił, w sposób sformalizowany,  
obowiązku typowania na terenie Powiatu miejsc szczególnie niebezpiecznych dla 
pieszych i rowerzystów oraz kryteriów jakościowych i ilościowych dotyczących 
wytypowania tych miejsc. Według wyjaśnień Z-cy Naczelnika, miejsca takie zostały 
wytypowane w oparciu o doświadczenia własne (pora dnia oraz dzień tygodnia,  
w którym dochodzi do zdarzenia, sposób zachowania się uczestników zdarzeń  
w danym miejscu, topografia terenu) oraz o dane dotyczące liczby zdarzeń 
drogowych zawarte w systemie SEWiK (ilość i częstotliwość zdarzeń w danym 
miejscu, rodzaj obrażeń, jakie odnieśli uczestnicy). KPP nie otrzymywała z KWP  
w latach 2014-2015 kryteriów typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych dla 
pieszych i rowerzystów.  

W latach 2014-2015, na podstawie danych zawartych w systemie SEWiK 
dotyczących liczby zdarzeń z udziałem pieszych, zgłoszeń przez policjantów ruchu 
drogowego (dotyczących np. niesprzyjającego ukształtowania drogi), a także 
własnych doświadczeń, Komenda pięciokrotnie wytypowała lokalizację miejsc 
szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. I tak, w grudniu 2014 r. wytypowano 14 
takich lokalizacji w mieście Ostróda, a w 2015 r. (w lipcu, sierpniu, wrześniu oraz 
październiku) wytypowano po cztery takie miejsca, w tym trzy na terenie Ostródy, 
a jedne w miejscowości Szyldak (droga krajowa nr 7). Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika 
w przypadku pozostałego terenu Powiatu nie typowano miejsc szczególnie 
niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów, ponieważ do zdarzeń drogowych 
dochodziło incydentalnie, tj. nie dochodziło do powtarzalności takich zdarzeń. 
Zasadność i celowość wytypowania ww. lokalizacji weryfikowana była przez 

Opis stanu 
faktycznego 
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Naczelnika WPiRD oraz jego Zastępcę, a następnie akceptowana przez 
Komendanta. 

Dokonywanie wyboru miejsc lokalizacji niebezpiecznych dla pieszych  
i rowerzystów na podstawie danych o zaistniałych zarejestrowanych zdarzeniach 
drogowych z udziałem tych uczestników ruchu drogowego, zdaniem NIK nie 
gwarantował, aby lokalizacje te były 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 niebezpieczne5. Jednocześnie,  
z powodu dużej losowości i małych liczebności prób, zalecane jest prowadzenie 
analiz dla okresu odniesienia 3 lata i dłuższego. 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.     

1.1. W okresie objętym kontrolą, w sprawie nieprawidłowości w stanie infrastruktury 
drogowej mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, 
Komenda w ramach działań w obszarze „Inżynieria”, stanowiącego element  
Programu skierowała do zarządców dróg cztery informacje (były one zamieszczone 
również w sprawozdaniu z realizacji Programu), tj.:  

• W dniu 3 września 2015 r. Naczelnik zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie („GDDKiA”) o ustawienie lustra 
drogowego na przedłużeniu wlotu ul. Sportowej na skrzyżowaniu z ul Jagiełły  
w Ostródzie. W notatce sporządzonej przez policjanta KPP w dniu 15.03.16 r. 
odnotowano, że lustro zostało ustawione w wnioskowanym miejscu. 

• W dniu 11 września 2015 r., po dokonaniu przez Komendę przeglądu 
oznakowania poziomego i pionowego w Gminie Grunwald, zwróciła się ona do 
Urzędu Gminy w Grunwaldzie o ustawienie w rejonie Szkoły Podstawowej  
w Szczepankowie (na drodze ze Szczepankowa do Miejskiej Woli) pionowego  
znaku ostrzegawczego A-17 (dzieci) w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Jak 
wynika z notatki służbowej sporządzonej w dniu 15 marca 2016 r. przez 
dzielnicowego Policji znak został ustawiony. 

• W dniu 1 grudnia 2015 r. Z-ca Naczelnika przekazał do Urzędu Miasta  
w Ostródzie notatkę urzędową policjanta ORD, w której wnioskowano  
o ustawienie pionowego znaku drogowego D6 (przejście dla pieszych) oraz 
doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie.  
W uzasadnieniu podano, że w okolicy tego przejścia znajdują się przystanki 
komunikacji miejskiej i występuje duże natężenie ruchu pieszego.  Ponadto, jak 
wyjaśnił Z-ca Naczelnika na ww. przejściu w dniu 27 listopada 2015 r. doszło do 
potrącenia 15-letniego chłopca, w wyniku czego doznał on poważnych obrażeń 
ciała (sprawca wypadku nie został ustalony i sprawa została umorzona).  
W notatce służbowej sporządzonej przez policjanta w dniu 20.03.2016 r. 

                                                      
5 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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badanej działalności  
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wykazano, że ww. znak został ustawiony, a przejście dla pieszych zostało 
doświetlone.   

• W dniu 23 grudnia 2015 r. do Komendy wpłynęła kopia pisma „Stowarzyszenia 
Prawo Na Drodze”, Regionu Pomorsko-Mazurskiego, skierowanego do Wójta 
Gminy w Ostródzie, w którym wnioskowano o podjęcie przez niego (jako 
zarządcy dróg gminnych) działań polegających na pilnym wykonaniu 
oznakowania znakami pionowymi dróg i skrzyżowań w miejscowości Zwierzewo. 
Na ww. piśmie jest adnotacja Komendanta zobowiązująca ORD do nawiązania 
kontaktu z ww. Gminą, w celu podjęcia wspólnych z Policją działań oraz 
adnotacja policjanta o nawiązaniu kontaktu z odpowiedzialnym pracownikiem 
Gminy. W aktach KPP znajduje się też kopia pisma Starosty Ostródzkiego  
z dnia 14 marca 2016 r., informująca ww. Stowarzyszenie o przeanalizowaniu 
przez Komisję ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie 
Powiatu nieprawidłowości w oznakowaniu drogi gminnej w Zwierzewie.  
W protokole z prac tej komisji (w jej składzie był też przedstawiciel KPP) 
podano, że zaopiniowała ona wniosek Komendanta dotyczący nieprawidłowości  
w oznakowaniu, a jako ustalenia wskazano m.in., że komisja pozytywnie 
opiniuje wprowadzone oznakowanie drogi.             

 (dowód: akta kontroli str. 7-48) 

1.2.  KPP nie korzystała z opracowań naukowych bądź ekspertyz przy sporządzaniu 
analiz bezpieczeństwa na drogach w tym pod względem udziału pieszych  
i rowerzystów.  

 (dowód: akta kontroli str. 28-29) 

1.3. W badanym okresie WPiRD sporządzał analizy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (półroczne i roczne), a także informacje kwartalne z tego zakresu.  
Z dokumentów tych wynika m.in., że w przypadku pieszych i rowerzystów: 

• Zmniejszyła się liczba wypadków z udziałem pieszych z winy kierowców z 19  
w 2014 r. do 13 w 2015 r. oraz z czterech do trzech z winy pieszych. Zmniejszyła 
się również liczba osób rannych w zdarzeniach z udziałem pieszych  
z 22 do 14. Wypadki z winy kierowców spowodowane były głównie 
nieprawidłowym przejeżdżaniem przejść dla pieszych oraz nieudzieleniem 
pierwszeństwa pieszemu na przejściu i w innych miejscach na drodze. Przyczyną 
natomiast wypadków z winy pieszych było wejście na jezdnię przed jadącym 
pojazdem, wejście zza pojazdu oraz leżenie na jezdni.  

• Wypadki spowodowane przez rowerzystów utrzymywały się na niskim poziomie, 
bowiem wzrosły z jednego w 2014 r. do dwóch w 2015 r., zaś liczba rannych 
rowerzystów utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła jedną osobę rocznie.   

W ww. analizach i informacjach podano m.in., że ze względu na znaczącą liczbę 
zdarzeń drogowych z udziałem pieszych prowadzone będą działania polegające na 
stosowaniu represji w postaci postępowania mandatowego oraz bezwzględnego 
egzekwowania obowiązku korzystania po zmroku przez pieszych z elementów 
odblaskowych w terenie niezabudowanym.  

W okresie objętym kontrolą sporządzone przez WPiRD analizy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego nie były przekazywane innym organom, gdyż jak wyjaśnił Z-ca 
Naczelnika nie zwracały się one o ich otrzymanie.     

 (dowód: akta kontroli str. 49-73) 

W latach 2014-2015 nie były sporządzane przez KPP analizy specjalne dotyczące 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD nie 
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wykonywano takich analiz, gdyż dotyczyły one szczególnych zagrożeń nie objętych 
analizą główną. Komendant uznał, że sporządzenie takiej analizy nie jest konieczne.  

W Programie na lata 2015-2016, określono m.in., że ocenę bezpieczeństwa 
pieszych oraz aktywność policjantów w tym obszarze będzie dokonywana przez  
Z-cę Naczelnika raz w miesiącu i po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, 
przekazywana w formie elektronicznej na adres Naczelnika. Zadanie to było 
realizowane zgodnie z zapisem w Programie.     

(dowód: akta kontroli str. 49-73) 

1.4. KPP nie przekazywała informacji dotyczących bezpieczeństwa na drogach,  
w tym o miejscach niebezpiecznych dla pieszych innym podmiotom, w tym Straży 
Miejskiej oraz Żandarmerii Wojskowej.     

(dowód: akta kontroli str.74-85)  

1.5. W Komendzie obowiązuje Instrukcja w sprawie metod i form pracy 
kancelaryjnej, obiegu i rejestracji dokumentacji jawnej w KWP oraz jednostkach 
terenowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego wprowadzona Decyzją KWP 
w Olsztynie z dnia 12 marca 2014 r. Nr 37/2014.  Na jej podstawie karty zdarzeń 
drogowych sporządzane przez policjantów zdawane były dyżurnemu i następnie 
rejestrowane w dzienniku podawczym, a następnie sprawy przydzielane były przez 
Komendanta do WPiRD (w przypadku kolizji lub innego zdarzenia drogowego) bądź 
Wydziału Kryminalnego (wypadki drogowe) i przekazywane do sekretariatów 
Wydziałów w celu rejestracji w dziennikach ewidencyjnych.    

Z karty opisu stanowiska pracy wynika, że Komendant wyznaczył Z-cę Naczelnika 
WPiRD (jako mającego w bezpośrednim nadzorze SEWiK) do kontroli zapisów 
zawartych w tym systemie. Jak wyjaśnił Zastępca Naczelnika WPiRD, nadzór 
polegał na tym, że każda karta zdarzenia drogowego wpisana do systemu była 
analizowana pod kątem kompletności danych oraz ich merytorycznej poprawności  
i dekretowana na konkretną osobę (dwóch pracowników Zespołu Wykroczeń  
i Postępowań Administracyjnych w WPiRD), która wprowadzała dane do systemu. 
W sytuacjach budzących wątpliwości, co do zapisów zawartych w kartach zdarzenia 
drogowego (w tym danych dotyczących lokalizacji zdarzenia, stopnia ciężkości 
poniesionych obrażeń, stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu), pracownik 
wpisujący dane zawiadamiał osobę nadzorującą, która podejmowała decyzje 
dotycząca uzupełnienia zapisów.   

 (dowód: akta kontroli str. 86-112) 

W latach 2014-2015, KWP nie kierowała wytycznych i zaleceń w zakresie 
monitorowania i weryfikacji w SEWiK danych dotyczących ofiar wypadków 
drogowych w tym stopnia ciężkości poniesionych obrażeń. KPP nie kierowała do 
KWP wniosków dotyczących występowania w SEWiK braków w funkcjonalnościach 
systemu lub nieprecyzyjnych zapisów Zarządzenia Nr 635. 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2015 r., jak wynika z analizy  
wszystkich 11 zdarzeń z udziałem rowerzystów, które miały miejsce na przejeździe 
dla rowerzystów,  w karcie zdarzenia drogowego podawano w jednym przypadku - 
droga dla rowerów, w czterech - przejście dla pieszych, w trzech - chodnik oraz  
w trzech – wjazd lub wyjazd z posesji.    

(dowód: akta kontroli str. 86-112) 

1.6. Analiza dokumentacji dotyczącej 30 zdarzeń drogowych (spośród 161  
z udziałem pieszych i rowerzystów w latach 2014-2015, w których treść zgłoszenia 
zarejestrowana w Systemie Wspomagania Dowodzenia wskazywała na możliwość 
wystąpienia ciężkich obrażeń ciała) wykazała, że we wszystkich przypadkach: 
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− do zdarzenia, które zgłoszono i do którego został zadysponowany patrol Policji 
sporządzono kartę zdarzenia drogowego, 

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

− dane zawarte w kartach zdarzenia drogowego były zgodne z danymi 
zarejestrowanymi w systemie SEWiK, 

− wypełniona karta zdarzenia drogowego została wprowadzona do systemu 
SEWiK w terminie od jednego do pięciu dni od jej sporządzenia, tj. zgodnie z § 4 
ust. 5 Zarządzenia nr 635, 

− lokalizacja GPS zdarzenia drogowego wpisana w karcie zdarzenia drogowego  
i zarejestrowana w systemie SEWiK była zgodna z miejscem, w którym doszło 
do zdarzenia drogowego.  

Analiza dokumentacji dotyczącej wszystkich pięciu zdarzeń, w których były ofiary 
śmiertelne wśród pieszych (czterech) i rowerzystów (jeden) wykazała, że we 
wszystkich przypadkach: 

− do zdarzenia, które zgłoszono i do którego został zadysponowany patrol Policji 
sporządzono kartę zdarzenia drogowego, 

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

− dane zawarte w kartach zdarzenia drogowego były zgodne z danymi 
zarejestrowanymi w systemie SEWiK, 

− wypełniona karta zdarzenia drogowego została wprowadzona do systemu 
SEWiK w terminie od jednego do pięciu dni od jej sporządzenia, tj. zgodnie z § 4 
ust. 5 Zarządzenia nr 635, 

− lokalizacja GPS zdarzenia drogowego wpisana w karcie zdarzenia drogowego  
i zarejestrowana w systemie SEWiK była zgodna z miejscem, w którym doszło 
do zdarzenia drogowego.  

Policjanci zatrudnieni w WPiRD, sporządzający karty zdarzenia drogowego zostali 
przeszkoleni (wg stanu na 31.12.2015 r.) w zakresie ruchu drogowego w ramach 
następujących szkoleń: 

− kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego nadający uprawnienia 
wynikające z § 4 Zarządzenia Nr 609 KGP w sprawie sposobu pełnienia służby 
na drogach przez policjantów – ukończyło ośmiu policjantów, 

− kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego część ogólna – ukończyło 
pięciu policjantów, w tym trzech ukończyło również część szczególną. 

Ponadto wszyscy zatrudnieni w WPiRD policjanci zostali zapoznani z instrukcją  
sporządzania kart zdarzeń drogowych, tj. załącznikiem do Zarządzenia Nr 31 KGP  
z dnia 22 października 2015 r.6 w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję 
statystyki zdarzeń drogowych. Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD, do obsługi 
zdarzeń drogowych typu kolizja zasadne jest jedynie zapoznanie się z ww. 
instrukcją, dlatego do tych zdarzeń może być skierowany każdy policjant. Natomiast 
na każdą zmianę do służby wyjeżdżał przynajmniej jeden policjant WPiRD mający 
odpowiednie przeszkolenie z obsługi zdarzeń typu „wypadek”.    

(dowód: akta kontroli str. 7-22, 112-137) 

Z analizy dokumentacji dotyczącej 30 zdarzeń drogowych (spośród 161 z udziałem 
pieszych i rowerzystów w latach 2014-2015) wynika, że aktualizacje w systemie 

                                                      
6 Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 85 
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SEWiK dokonywane są przez pracowników Zespołu Wykroczeń i Postępowań 
Administracyjnych. W przypadku kolizji drogowych zaktualizowano jedno zdarzenie, 
w którym sprawca wpisany do SEWiK jako „nieznany” został ustalony. Natomiast  
w dwóch przypadkach dotyczących wypadków drogowych aktualizacji dokonano, 
gdy były znane wyniki badania stanu trzeźwości. W jednym przypadku aktualizacja 
została wprowadzona po uzyskaniu opinii biegłego i dotyczyła obrażeń ciała.    

(dowód: akta kontroli str. 112-137)     

Analiza dokumentacji 43 spraw dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych i rowerzystów, mających miejsce na terenie Powiatu w okresie od 1 
kwietnia do 30 września 2015 r., w tym 21 zdarzeń z ich winy (w 17 sprawcami byli 
rowerzyści, a w czterech piesi) wykazała, że we wszystkich 43 przypadkach 
zdarzenia te zostały umieszczone w SEWiK, a także sporządzono karty zdarzenia 
drogowego (w wersji papierowej). W 39 analizowanych sprawach, zdarzenia 
drogowe wykazano w systemie SEWiK jako kolizje (również w papierowej wersji 
karty zdarzenia), zaś w 4 przypadkach – jako wypadek (wszystkie sprawy dotyczące 
wypadków były objęte działaniami przez Wydział Kryminalny KPP). Ponadto notatki 
urzędowe policjantów sporządzono w 19 przypadkach. We wszystkich badanych  
sytuacjach dane opisane w kartach zdarzenia były tożsame z tymi zawartymi  
w SEWiK oraz notatkach urzędowych.   

(dowód: akta kontroli str. 112-137)     

1.7. Badania notatek służbowych policjantów dotyczących wybranych losowo  
11 zdarzeń drogowych, w których w latach 2014-2015 sprawcami byli piesi lub 
rowerzyści wykazały, że w każdym przypadku, jako środek prawny zastosowano 
„pouczenie”, po uprzednim przyznaniu się sprawcy do popełnienia wykroczenia.   

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

1.8. W badanym okresie, na terenie działania KPP, nie wystąpiły zdarzenia 
drogowe, w których śmiertelne ofiary wypadków, w tym piesi i rowerzyści, nie 
zostały zakwalifikowane w systemie SEWiK jako ich faktyczne ofiary, z uwagi iż 
zgon – według danych posiadanych przez Policję – nastąpił w wyniku samobójstwa 
(osoba rzuciła się pod pociąg).  

(dowód: akta kontroli str. 140) 

1.9. Z analizy dokumentacji wybranych 20 osób (pieszych i rowerzystów) biorących 
w latach 2014-2015 udział w 20 zdarzeniach drogowych, u których obrażenia i urazy 
nie wystąpiły, bądź w systemie SEWiK (w części XI) ich uczestnicy zostali 
zakwalifikowani, jako osoby lekko ranne wynika, że w 14 przypadkach, zgodnie  
z opinią powołanych przez Policję biegłych, osoby te odniosły obrażenia ciężkie, tj. 
powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej 
niż 7 dni. Pomimo tych ustaleń, zapis w SEWiK nie został zaktualizowany,  
co w ocenie NIK świadczy o braku należytego nadzoru nad prawidłowością 
wprowadzania danych do tego systemu Tymczasem przepis § 4 ust. 1 i 5a 
Zarządzenia KGP Nr 635 z 30 czerwca 2006 r. stanowi, że zdarzenia drogowe 
rejestruje się w karcie zdarzenia drogowego, którą wprowadza się do systemu 
komputerowego nie później niż 5 dnia od daty zgłoszenia zdarzenia drogowego.  
W przypadku otrzymania informacji o zgonie uczestnika wypadku lub wynikach 
badań przeprowadzonych w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub 
środka działającego podobnie do alkoholu oraz innych informacji, należy 
niezwłocznie uzupełnić kartę zdarzenia drogowego i zaktualizować dane w systemie 
komputerowym. Zgodnie natomiast z § 4 ust. 5 Zarządzenia Nr 31 KGP z dnia 22 
października 2015 r., w przypadku uzyskania nowych informacji na temat zdarzenia 
drogowego policjant, niezwłocznie aktualizuje informacje zawarte w karcie zdarzenia 
drogowego i na tej podstawie aktualizuje informacje zawarte w SEWiK. Dopuszcza 
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się aktualizacje informacji zawartych w SEWiK na podstawie dokumentu innego niż 
karta zdarzenia, w szczególności notatki służbowej albo urzędowej lub opinii 
biegłego.  

Jak wyjaśniła Naczelnik WPiRD zmiany dotyczące obrażeń ciała nie zostały 
zaktualizowane w SEWiK ze względu na fakt, iż w trakcie prowadzenia 
postępowania przygotowawczego przez Wydział Kryminalny KPP oraz po jego 
zakończeniu osoby odpowiedzialne za wprowadzanie i modyfikacje zdarzeń 
drogowych w SEWiK nie uzyskały informacji, iż w wyniku prowadzonego 
postępowania należało zmienić obrażenia na ciężkie. Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika 
Wydziału Kryminalnego ww. dane były przekazywane do WPiRD w sytuacji, gdy się 
o to zwrócono z wnioskiem. 

Ponadto w dniu 27 stycznia 2016 r. zostało skierowane do Wydziału Kryminalnego 
oraz Komisariatu Policji w Morągu pismo Komendanta z prośbą o zaktualizowanie  
w SEWiK danych z kart drogowych w przypadkach, w których nastąpiła zmiana 
dotycząca osób zabitych lub rannych w zdarzeniach drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 141-148)  

1.10. Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD, Komendant nie otrzymywał w okresie 
objętym kontrolą informacji od jednostek służby zdrowia i firm ubezpieczeniowych  
o zdarzeniach drogowych w szczególności z udziałem pieszych oraz rowerzystów.  
Nie podejmował również działań w celu ich uzyskania, gdyż takie informacje 
dostarczane były przez osoby bezpośrednio uczestniczące w zdarzeniu lub ich 
rodziny. 

(dowód: akta kontroli str. 149 ) 

1.11. KPP przekazywała drogą elektroniczną comiesięczną informację na temat 
zaistniałych zdarzeń drogowych do zarządców dróg. I tak: 

− do Zarządu Dróg Wojewódzkich przesyłany był skan pierwszej strony karty 
zdarzeń drogowych (w tym szkic miejsca zdarzenia),  

− do Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) przesyłany był skan pierwszej strony kart 
zdarzeń drogowych (w tym szkic miejsca zdarzenia).  

Nie przesyłano informacji do zarządców dróg miejskich i gminnych, gdyż jak wyjaśnił 
Z-ca Naczelnika WPiRD, zarządcy tych dróg nie zwracali się o takie dane,  
a ponadto znaczna część dróg w Ostródzie jest drogami powiatowymi, 
wojewódzkimi lub krajowymi.  
Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia 
informacji na temat zdarzeń drogowych. KPP nie dysponuje wiedzą, w jaki sposób 
ww. informacje są wykorzystywane przez zarządców dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 85,125-137) 

1.12. Komendant nie przekazywał do Straży Miejskiej w Ostródzie oraz innych 
podmiotów informacji na temat danych zawartych w SEWiK odnośnie zdarzeń 
dotyczących pieszych i rowerzystów. Żaden podmiot w okresie objętym kontrolą nie 
zwracał się do KPP o przekazanie takich informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 111) 

1.13. Według wyjaśnień Z-cy Naczelnika WPiRD, w badanym okresie Komenda 
Policji nie otrzymywała od GDDKiA O/Olsztyn aktualnych danych, planów i map oraz 
listy miejsc szczególnie niebezpiecznych wymienionych w § 3 Porozumienia  
w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i GDDKiA w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z dnia 21 listopada 2003 r. 
Z informacji uzyskanej od  Dyrektora O/Olsztyn GDDKiA wynika, że : 

− kwartalne dane o zdarzeniach drogowych GDDKiA O/Olsztyn otrzymywała  
z GDDKiA w Warszawie, dane te były weryfikowane w KPP na podstawie kart 
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zdarzeń drogowych, jeżeli nie zawierały precyzyjnych zapisów,  

− na podstawie danych o miejscach koncentracji wypadków, odcinki do kontroli 
stanu technicznego ustalane są wspólnie przez przedstawicieli Wydziału Biura 
Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem GDDKiA i przedstawicielami KWP, 

− przedstawiciele Oddziału dwa razy do roku przeprowadzają wspólnie  
z przedstawicielami Policji kontrole stanu technicznego dróg, oznakowania 
pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
W trakcie tych kontroli, istotna uwagę zwraca się na miejsca szczególnie 
niebezpieczne o dużej intensywności zdarzeń drogowych.  

W okresie objętym kontrolą nie obowiązywały inne porozumienia zawarte przez KPP 
w celu lokalizacji miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów.  

(dowód: akta kontroli str. 149, 151) 

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 KPP 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, nie ustalenie jednak 
kryteriów typowania miejsc niebezpiecznych dla pieszych, ograniczał możliwość 
obiektywnej weryfikacji zasadności i celowości wytypowania konkretnych lokalizacji, 
jako szczególnie niebezpiecznych. Ponadto, brak szczególnych działań w zakresie 
monitorowania i analizy danych dotyczących rowerzystów wynikał z małej liczby 
zdarzeń z ich udziałem.    
Do realizacji zadań w zakresie zapewnienia w Powiecie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego pieszym i rowerzystom odpowiednia była struktura organizacyjna KPP,  
a policjanci mieli też ukończone wymagane przepisami prawa szkolenia. NIK zwraca 
jednak uwagę, że tylko 48% policjantów zatrudnionych w Ogniwie Ruchu 
Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego ukończyło przeszkolenie 
specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego.  
Policja na ogół właściwie posługiwała się Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji 
(„SEWiK”) w celu identyfikacji najistotniejszych zagrożeń dla pieszych i rowerzystów. 
Ustalono jednakże, że nie dokonywano, zgodnie z przepisami, aktualizacji danych 
zapisywanych w SEWiK dotyczących obrażeń poniesionych przez niechronionych 
uczestników ruchu drogowego w efekcie, czego dane w tym zakresie należy uznać 
za nie w pełni wiarygodne. 

2. Działania KPP na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

2.1. Komendant monitorował i nadzorował realizację działań policjantów w zakresie 
bezpieczeństwa na drogach poprzez codzienne zapoznawanie się z: 
− zestawieniem rezultatów pracy policjantów bezpośrednio pełniących służbę na 

drodze (m.in. ilość skontrolowanych uczestników ruchu drogowego, środki 
represji), 

− zaistniałymi zdarzeniami drogowymi podczas dekretacji dokumentów 
sporządzanych przez policjantów oraz poprzez zapoznawanie się z zapisami  
w Systemie Wspomagania Dowodzenia. 

Ponadto zatwierdzał analizy stanu bezpieczeństwa (półroczna i roczna) oraz 
informacje o stanie bezpieczeństwa (kwartalna). 
Do zadaniowania, jak i rozliczania zadań przez policjantów ruchu drogowego 
wyznaczony był Kierownik ORD. Monitorował on stan bezpieczeństwa w danych 
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punktach określonych, jako miejsca niebezpieczne poprzez codzienny kontakt  
z policjantami realizującymi poszczególne czynności. 
Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD, KPP nie prowadziła ewidencji środków 
represji i analiz bezpieczeństwa w wytypowanych lokalizacjach szczególnie 
niebezpiecznych, gdyż brak było realnych możliwości pozyskania ww. danych.   

(dowód: akta kontroli str. 7-8,152) 

2.2. W celu realizacji zadania „Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego 
pełniących bezpośrednio służbę na drogach” w ramach Priorytetu II Działania Policji 
skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach określonych  
w katalogach mierników dla komend wojewódzkich policji na lata 2014 – 2015  
Komendant podjął następujące działania: 

− kierował do WPiRD (gdzie w 2014 r. było siedem wakatów) w ww. latach 
większości policjantów nowo przyjmowanych do służby. W wyniku tych działań 
na koniec 2015 r. wszystkie etaty były obsadzone, 

− ograniczał do niezbędnego minimum wykonywanie czynności innych niż 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
poprzez ograniczenie delegowania policjantów do innych czynności służbowych. 

Działania te spowodowały, że wartość miernika dotyczącego liczby policjantów 
ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drogach wyniosła 65,15%  
w 2014 r. (przy zakładanym wskaźniku wynoszącym 59,05%) i 50,35% w 2015 r. 
(przy zakładanym wskaźniku wynoszącym 65%). Przyczyną nieosiągnięcia 
zakładanego wskaźnika były czynniki niezależne od Komendanta, tj. m.in. 
długotrwałe zwolnienia lekarskie policjantów. 

(dowód: akta kontroli str. 153-163) 

2.3. W 2015 r. KPP osiągnęła zakładane w Programie cele, tj. zmniejszeniu uległa 
liczba wypadków z udziałem pieszych z 19 w 2014 r. do 13 w 2015 r. (spadek  
o 31,6%). Osiągnięto również minimalny (5%) zakładany próg proporcjonalności 
stosowanych przez policję sankcji wobec kierujących pojazdami w przypadku ich 
wykroczeń wobec pieszych, który wynosił 10% - spośród 8606 wszystkich 
ujawnionych przez policję wykroczeń ruchu drogowego, 862 stanowiły naruszenia 
przepisów przez kierujących wobec pieszych (w 2014 r. spośród 9079 ujawnionych 
wykroczeń ogółem, 22 stanowiły naruszenia przepisów przez kierujących wobec 
pieszych – wartość miernika wyniosła 0,2%). Zgodnie z założeniami Programu 
ocena zagrożeń dokonana przez Naczelnika lub Z-ce WPiRD była raz w miesiącu 
zatwierdzana każdorazowo przez Komendanta. Podawano w niej m.in. liczbę 
zdarzeń z udziałem pieszych i przyczyny zdarzeń. Przykładowo w sprawozdaniu  
za wrzesień 2015 r. podano, że „Na terenie KPP doszło do pięciu zdarzeń  
z udziałem pieszych, w tym dwa zakwalifikowano, jako wypadki, a trzy jako kolizje.”      
W 2014 r. KPP nie realizowała programu poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

(dowód: akta kontroli str. 153-165) 

2.4. W latach 2014 – 2015 KPP prowadziła działania kontrolno-prewencyjne pod 
nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” („NURD”) W roku 2014 w ramach 
działań NURD w 25 jednodniowych akcjach brało udział łącznie 231 funkcjonariuszy 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w KPP. W jednej akcji uczestniczyło od 7 
do 12 policjantów. Ponadto w 7 akcjach wsparcia policjantom udzielili 
funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej (8 uczestniczyło w 4 akcjach) oraz Straży 
Miejskiej (5 uczestniczyło w 3 akcjach). W ramach ww. działań ujawniono łącznie 
507 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych i rowerzystów,  
a także 326 wykroczeń przez pieszych oraz 106 – przez rowerzystów. 
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W roku 2015 w ramach działań NURD w 29 jednodniowych akcjach brało udział 
łącznie 353 funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w KPP.  
W jednej akcji uczestniczyło od 11 do 13 policjantów. Ponadto w 4 akcjach wsparcia 
policjantom udzielili funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej (5 uczestniczyło w 4 
akcjach). W ramach ww. działań ujawniono łącznie 499 wykroczeń popełnionych 
przez kierowców wobec pieszych i rowerzystów i 435 przez pieszych i 100 przez 
rowerzystów. 

W opinii Komendanta działania podjęte w ramach NURD były wystarczające  
i adekwatne do liczby zaangażowanych funkcjonariuszy.   

(dowód: akta kontroli str. 166-167) 

2.5. W okresie objętym kontrolą KPP brała udział w jednym programie 
profilaktycznym i edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa pieszych na drodze 
„Kieruj się miłością na drodze”, którego organizatorem był proboszcz parafii  
w Waplewie, gm. Olsztynek. W dniu 3 grudnia 2014 r. Komendant wręczył elementy 
odblaskowe 150 uczestnikom programu. Współpraca z placówkami oświatowymi  
z terenu Powiatu w ramach Programu została opisana w pkt 3.3. 

(dowód: akta kontroli str. 168-170 ) 

W II półroczu 2015 r. łączna ilość naruszeń przepisów ruchu drogowego 
określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie postępowania  
z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego7 wyniosła 3755 wpisów 
ostatecznych w tym: naruszeń z kodu A – 475, naruszeń z kodu B – 18, naruszeń 
kodu C – 410, naruszeń kodu F- 81. 

(dowód: akta kontroli str. 171) 

2.6. W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze KPP nie uczestniczyli w wizytach 
studyjnych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, których celem było 
zapoznanie się z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, instytucjonalnymi i prawnymi 
związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego w szczególności pieszych  
i rowerzystów. Komendant nie inicjował takich wizyt. 

(dowód: akta kontroli str. 149) 

2.7. Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD, w okresie objętym kontrolą, Komendant 
nie kierował wytycznych lub zaleceń dotyczących opiniowania projektów organizacji 
ruchu, gdyż policjanci opiniujący te zmiany dysponują wieloletnim doświadczeniem 
oraz wiedzą służbową i na tej podstawie zostali wyznaczeni do sporządzania opinii. 
Komendant nie otrzymał w latach 2014 - 2015 wniosków policjantów oraz ich 
przełożonych dotyczących potrzeb szkoleniowych w tym zakresie, a także nie 
wyznaczył policjanta, który zajmowałby się problematyką bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego, gdyż jego zdaniem na szczeblu KPP 
byłoby to niezasadne. Nie wpłynęły też w tej sprawie żadne wnioski od instytucji 
pozarządowych i osób fizycznych.    
W okresie objętym kontrolą KPP nie wydała żadnej negatywnej opinii dotyczącej 
organizacji ruchu drogowego. Również nie było skarg dotyczących opiniowania 
przez policjantów ww. projektów. 

 (dowód: akta kontroli str. 168,172) 

2.8. Z analizy dziesięciu, spośród 179 sporządzonych przez KPP w latach 2014-
2015 opinii w sprawie projektów organizacji ruchu wynika, że: 
− opinie dotyczyły w dwóch przypadkach remontu chodnika, w trzech zmian 

oznakowania pionowego, w dwóch budowy sieci energetycznej i gazowej,  

                                                      
7 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488)  



 

14 

a także zmiany organizacji ruchu, ograniczenia tonażu poruszających się 
pojazdów, modernizacji nawierzchni, 

− w każdym analizowanym przypadku opinie sporządził Kierownik ORD KPP 
mający 18 lat stażu pracy w policji (16 lat w ruchu drogowym, brak 
przeszkolenia w zakresie inżynierii ruchu drogowego) oraz odbyte szkolenie 
specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, 

− w żadnym z analizowanych przypadków nie przeprowadzono przed wydaniem 
opinii oględzin miejsca, którego dotyczyła, 

− w żadnym z analizowanych przypadków nie podane zostało uzasadnienie opinii. 

Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD nie sporządzano uzasadnienia opinii, gdyż  
z reguły były one pozytywne lub pozytywne z zaleceniami (nie było opinii 
negatywnych). Niesporządzane były również oględziny miejsca (w przypadku 
czasowej organizacji ruchu), którego dotyczyło wydanie opinii, gdyż do wydania 
opinii najważniejszy był sporządzony projekt organizacji ruchu. Ponadto w sytuacji, 
gdy projekt dotyczył stałej organizacji ruchu zdarzało się, że przez Dyrektora ZDP 
była powoływana z udziałem Policji komisja, która miała obowiązek zaopiniowania 
takiego projektu (negatywnie lub pozytywnie). Komendant opiniował projekty 
organizacji ruchu na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury8 w sprawie  
z szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 172-174) 

2.9. Komendant nie wyznaczył policjanta odpowiedzialnego za zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, gdyż jak 
wyjaśnił Z-ca Naczelnika WPiRD, na szczeblu KPP nie było to zasadne. W tej 
sprawie nie wpłynęły również żadne wnioski od instytucji pozarządowych.  

(dowód: akta kontroli str. 85 ) 

2.10 Komendant nie kierował w latach 2014 – 2015 policjantów do służby patrolowej 
z wykorzystaniem roweru, z uwagi na braki sprzętowe.  

(dowód: akta kontroli str. 149) 
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 oceny skuteczności Policji w tym zakresie. 
Należy jednak podkreślić, że w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. na terenie Powiatu 
zmniejszeniu uległa liczba wypadków z udziałem pieszych, co stanowiło jeden  
z celów Programu bezpieczeństwa pieszych.  
Osiągnięto minimalny (5%) zakładany próg proporcjonalności stosowanych przez 
Policję sankcji wobec kierujących pojazdami w przypadku ich wykroczeń wobec 
pieszych, który wynosił 10%. Policja prowadziła również działania profilaktyczne 
wobec dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych dotyczące b.r.d. 
Dokonując oceny działań Policji na rzecz niechronionych uczestników ruchu 
drogowego zwrócić należy uwagę, iż w latach 2012-2015 w stosunku do kierujących 
zastosowano dziesięciokrotnie więcej środków prawnych9 niż do pieszych10, 
podczas gdy w okresie tym kierujący spowodowali jednak 55 razy więcej zdarzeń11 
i 13 razy więcej wypadków drogowych12. 
                                                      
8 Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 23 września 2003 r. 
9 pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie 
10 Zastosowane środki prawne w stosunku: do kierujących – 27378 i do pieszych – 2580 
11 Zdarzenia drogowe spowodowane przez: kierujących – 3593 i pieszych – 65 
12 Wypadki drogowe spowodowane przez: kierujących – 251 i pieszych – 19 

Ocena cząstkowa 
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3. Współpraca Policji z podmiotami zewnętrznymi  

3.1. Komendant nie otrzymywał i nie wydawał wytycznych w sprawie możliwych lub 
zalecanych form oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi. Współpraca ze Strażą Miejską w Ostródzie 
realizowana była na podstawie porozumienia Komendanta z Burmistrzem Ostródy z 
27 marca 2014 r. Określono w nim, że współpraca ma polegać na organizowaniu 
wspólnych działań oraz wystawianie wspólnych patroli. Jak wyjaśnił Z-ca 
Naczelnika, nie podpisywano porozumień, ani nie prowadzono współpracy z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa pieszych oraz 
rowerzystów, przy czym Komendant nie odmawiał udziału we wspólnych  
z podmiotami pozapolicyjnymi działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 150,175) 

3.2. W roku 2014, w ramach działań NURD w siedmiu jednodniowych akcjach brali 
udział funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej (ośmiu uczestniczyło w czterech 
akcjach) oraz Straży Miejskiej (pięciu uczestniczyło w trzech akcjach). W ramach 
ww. działań ujawniono łącznie 86 wykroczeń popełnionych przez pieszych (od 10 do 
44 w jednej akcji) oraz 20 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów.  
 W roku 2015, w ramach działań NURD w czterech jednodniowych akcjach wsparcia 
policjantom udzielili funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej (pięciu uczestniczyło w 
czterech akcjach). W ramach ww. działań ujawniono łącznie 85 wykroczeń 
popełnionych przez pieszych (od czterech do 30 w jednej akcji) oraz 25 wykroczeń 
popełnionych przez rowerzystów (od jednej do ośmiu w jednej akcji). 
Zdaniem Komendanta ww. współpraca nie wpłynęła znacząco na efekty 
prowadzonych działań. Komendant nie formułował uwag lub zastrzeżeń, co do 
zakresu i form współpracy z podmiotami zewnętrznymi.    

(dowód: akta kontroli str. 166 ) 

3.3. W okresie objętym kontrolą KPP współpracowała z placówkami oświatowymi  
z terenu powiatu ostródzkiego w ramach Programu w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Policjanci przeprowadzili w 184 szkołach 
226 pogadanek dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pogadankach 
uczestniczyło łącznie 8774 uczniów szkół. Przykładowo w 2014 i 2015 r. 
przeprowadzono odpowiednio 16 i 45 pogadanek w szkołach z terenu powiatu 
ostródzkiego w ramach akcji „Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły”. Ponadto 
policjanci brali udział w organizacji konkursów powiatowych i miejskich 
„Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, w którym uczestniczyło łącznie 26 szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-183) 

3.4. W ramach realizacji zadania „Wzmocnienie współpracy z podmiotami 
pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach” KPP 
współpracowała z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miejskiej. 
Współpraca polegała na wspólnych służbach oraz zabezpieczaniu imprez 
odbywających się na drogach. W zaleceniu KWP o stosowaniu miernika „Ocena 
współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi” nie były narzucone dla komend 
powiatowych konkretne wartości dotyczące tego miernika. Jak wynika ze 
sprawozdań wygenerowanych w ramach systemu SESPOL, dotyczących obszarów 
do szczegółowego monitorowania dla KPP, w 2014 r. przypadków takiej współpracy 
było 46, a w 2015 r. – 25. Dane powyższe były przekazywane do KWP. 
Ponadto Komendant nie otrzymywał za lata 2014-2015 od KWP oceny jego działań 
w zakresie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 184-186)  

Opis stanu 
faktycznego 
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3.5. Komendant nie miał wiedzy o ustanowieniu w Urzędzie Miasta w Ostródzie 
pełnomocnika ds. rowerzystów i pieszych, a także na temat działalności na terenie 
powiatu ostródzkiego organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem 
ruchu drogowego związanych z pieszymi i rowerzystami. W związku z powyższym 
nie współpracował z takimi organizacjami.   

 (dowód: akta kontroli str. 168 ) 
3.6. W badanym okresie KPP nie dysponowała środkami finansowymi na 
działalność prewencyjną i edukacyjną. Według Z-cy Naczelnika WPiRD, nie 
zrezygnowano z udziału w programach profilaktycznych i edukacyjnych, gdyż  
KPP nie jest inicjatorem takich programów, gdzie wymagany jest wkład finansowy.  

(dowód: akta kontroli str. 168,187 ) 

Policja 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 Policję. 

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 Kontroli13, wnosi o: 
1) Ustalenie kryteriów wyboru miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych  

i rowerzystów, co umożliwi prawidłowe ukierunkowanie działań Policji oraz  
pełniejszą ocenę jej skuteczności w tym zakresie.   

2) Podjęcie działań w celu bieżącej aktualizacji danych w Systemie Ewidencji 
Wypadków i Kolizji. 

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 14 czerwca 2016 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Dyrektor 
 Wojciech Dąbrowski 

Specjalista kontroli państwowej 

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

                                                      
13 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 
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