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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 Zbigniew Lis, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98784 z dnia 15 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24 (dalej: „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Czesław Najmowicz, Burmistrz Miasta Ostródy (dalej: „Burmistrz Ostródy”) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Burmistrz Ostródy zapewnił Straży Miejskiej (dalej „Straży”) odpowiedzialnej m.in. za 
realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Ostróda 
(dalej: „Miasto” lub „Ostróda”) odpowiednie warunki lokalowe, organizacyjne, 
kadrowe oraz wyposażenie umożliwiające wykonywanie tych zadań, w tym 
odnoszących się do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego 
(pieszych i rowerzystów). Właściwe było również wyszkolenie strażników mające na 
celu należyte wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych2 (dalej „ustawa o strażach gminnych”).  
W badanym okresie3, działania Straży na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego poległy głównie na obecności 
strażników miejskich na drogach i przejściach dla pieszych znajdujących się  
w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych oraz monitorowania ruchu 
drogowego w Mieście. Straż uczestniczyła również w podejmowanych przez  
Komendę Powiatową Policji w Ostródzie (dalej: „Policja” lub „KPP”) działaniach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, poprzez prowadzenie 
wspólnych patroli. Bieżąca współpraca Straży z Policją polegała przede wszystkim 
na comiesięcznych spotkaniach komendantów tych jednostek w celu oceny 
zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w Mieście, a także planowania oraz realizacji wspólnych zadań i patroli. 
W wyniku wspólnej inicjatywy Straży, Policji oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej  
nr 2 zatrudniono w Szkole pracownika do przeprowadzania uczniów przez przejście 
dla pieszych, zlokalizowane przy tej placówce oraz zainstalowano 17 oświetleń 
przejść dla pieszych, a na dwóch z nich zamontowano po dwa systemy doświetlenia 
ostrzegania kierowców o przejściach dla pieszych. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania Straży ukierunkowane jedynie na 
realizacje powyższych zadań ograniczały możliwości istotnej poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Stwierdzono bowiem, że Komendant 

                                                      
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 Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm. 
3 Kontrolą objęto lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po ww. okresie, jeżeli miały bezpośredni związek  
z przedmiotem kontroli 
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Straży m.in. nie określił kryteriów wyboru lokalizacji niebezpiecznych dla pieszych  
i rowerzystów oraz nie ustalił takich miejsc, nie prowadził analiz dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: „brd”), a także nie pozyskiwał danych 
dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, zwłaszcza od 
Policji. Tym samym nie dysponował bieżącymi informacjami o stanie  
i występujących tendencjach w ruchu drogowym oraz o faktycznych zagrożeniach 
dla pieszych i rowerzystów. W ocenie NIK, brak obiektywnej wiedzy o stanie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (w szczególności zidentyfikowanie miejsc  
o dużym ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych z punktu widzenie brd),  
utrudniał rzetelne planowanie i realizowanie działań przez strażników miejskich,  
a także monitorowanie wpływu tych działań na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.     

Realizując zadania określone w ustawie o strażach gminnych oraz w jej regulaminie 
organizacyjnym, działania Straży były ukierunkowane przede wszystkim na 
zapewnienie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych w Mieście oraz 
współdziałanie z właściwymi podmiotami odnośnie ochrony obiektów komunalnych  
i użyteczności publicznej, ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu 
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych miejscowych 
zagrożeń.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Straż utworzona została zarządzeniem Burmistrza w sierpniu 1992 r.4, jako 
jednostka administracyjna (organizacyjna) wchodząca w skład struktury 
organizacyjnej Urzędu5. Zgodnie ze statutem, do zadań Straży należało m.in. 
kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), a także 
utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na drogach publicznych. W marcu 2011 r. 
zarządzeniem Burmistrza6 nadano Regulamin Straży, w którym określony zakres jej 
działania odpowiadał zadaniom wykazanym w art. 11 ust. 1 ustawy o strażach 
gminnych. Jednym z tych zadań było m.in. wykonywanie przez Straż kontroli ruchu 
drogowego oraz publicznego transportu drogowego w zakresie określonym  
w przepisach odpowiednio o ruchu drogowym oraz o publicznym transporcie 
zbiorowym.  
Nadzór nad działalnością Straży sprawował Burmistrz Ostródy, zaś w zakresie 
ustawy o strażach gminnych odpowiednio Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przy 
pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji.  
Komendantem Straży jest od dnia 1 sierpnia 2005 r. Jacek Pietrzyk.   
Na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2015 r. w Straży 
zatrudnionych było odpowiednio 12 i 12 oraz 13 pracowników ogółem na pełnych 
etatach, w tym 11 i 11 oraz 12 strażników. W ww. okresach jedna osoba zatrudniona 
była na stanowisku administracyjnym. Na koniec 2015 r. wszyscy strażnicy 
ukończyli szkolenie podstawowe, w tym jeden w Ośrodku Szkoleniowym „GALJAN” 
w Warszawie, czterech w Studium Szkolenia Specjalistycznego ZW NSZZ 
Policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zaś siedmiu  
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Program szkolenia opracowany 
przez organizatorów, obejmował zagadnienia wymienione w pkt. 10 i 14 załącznika 
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 
grudnia 2009 r.7 oraz tematykę z zakresu ruchu drogowego wymienioną  

                                                      
4 Zarządzenie nr 5/92 z dnia 24 sierpnia 1992 r., którym nadano też statut Straży, stanowiący załącznik, określający jej 
strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy Straży. 
5 Zgodnie z zapisem § 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, nadanego Zarządzeniem Burmistrza nr 577/2014 z dnia 31 
stycznia 2014 r. 
6 Zarządzenie nr 56/2011 z dnia 31 marca 2011 r.   
7 Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników miejskich 
(gminnych) Dz. U. z 2013 r., poz. 353 ze zm. 
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w rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r.8 Zagadnienia z kontroli ruchu 
drogowego obejmowały 55 godzin zajęć dydaktycznych i 10 godzin praktycznych  
w Ośrodku „Galjan” oraz po osiem godzin dydaktycznych w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Olsztynie. Wszyscy strażnicy odbyli też 
dodatkowe szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego w Studium Szkolenia 
Specjalistycznego ZW NSZZ Policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji  
w Gdańsku, wg programu określonego w rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 lipca 
2008 r. Ponadto, jeden strażnik ukończył szkolenie w zakresie „Tworzenia i realizacji 
profilaktycznych programów dla dzieci i młodzieży, postępowanie w sprawie 
nieletnich”, a na wniosek Komendanta Straży 8 strażników zostało przeszkolonych 
przez funkcjonariusza KPP w zakresie „Postępowania w sprawach dotyczących 
Kodeksu wykroczeń”.  
Według Komendanta Straży zakres zrealizowanych szkoleń strażników, nie 
wymagał usprawnień lub modyfikacji i w pełni umożliwiał funkcjonariuszom rzetelną 
realizację zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
pieszym i rowerzystom. Podał też, że nie organizował z własnej inicjatywy szkoleń 
strażnikom z zakresu ruchu drogowego, a strażnicy nie zgłaszali potrzeb 
szkoleniowych w tym zakresie. 

   (dowód: akta kontroli str. 3--39)  

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

1.1. W latach 2014-2015, na terenie Ostródy miały miejsce 704 zdarzenia drogowe9,  
w tym 50 zdarzeń z udziałem pieszych (18 wypadków i 32 kolizji) oraz 28  
z udziałem rowerzystów (4 wypadki i 24 kolizji). Nie wystąpiły wypadki śmiertelne  
z udziałem pieszych i rowerzystów. W 18 wypadkach z udziałem pieszych oraz  
4 z udziałem rowerzystów, rannych zostało odpowiednio 18 oraz 4 osoby. Według 
danych uzyskanych z KPP w Ostródzie, głównymi przyczynami wypadków  
z udziałem pieszych były: nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub 
nagłe wejście pieszego na jezdnię przed jadącym pojazdem.  

                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 40-46. 74-102)  

Pomimo tego, że w latach 2014-2015 na terenie Ostródy piesi i rowerzyści byli 
uczestnikami 78 zdarzeń drogowych, Komendant Straży nie ustalił, w sposób 
sformalizowany, obowiązku typowania na terenie Miasta miejsc szczególnie 
niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów oraz kryteriów (ilościowych lub 
jakościowych) ich wyboru. Komendant Straży podał, że powyższe wynikało z braku 
prawnego obowiązku podjęcia takich działań. W ocenie NIK, brak obiektywnej 
wiedzy odnośnie identyfikowania miejsc o dużym ryzyku wystąpienia zdarzeń 
niepożądanych z punktu widzenie brd, utrudniał rzetelne planowanie i realizowanie 
działań przez strażników miejskich, a także monitorowanie wpływu tych działań na 
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.     

Odnotowania wymaga jednak, że miejsca takie typowane były na podstawie bieżącej 
wymiany informacji pomiędzy Policją a Strażą. Wymiana tych informacji następowała 
na comiesięcznych roboczych spotkaniach w KPP10, a także poprzez łączność 
radiową i telefoniczną. Bieżąca konsultacja oraz kontrola wykonywanych zadań 
polegała na przesyłaniu wyników działań prewencyjnych oraz zbiorczym rocznym 
sprawozdaniu z działalności Straży. Sprawozdania te nie zawierały działań Straży 
dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego, wykazano natomiast 

                                                      
8 Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 ze zm.) 
9 Według danych z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.   
10 W dokumentacji Straży znajdują się pisma KPP informujące Komendanta Straży o spotkaniach, celem omówienia 
współpracy Policji i Straży, osiągniętych wynikach i planowanych wspólnych służb. W Straży brak było udokumentowania  
danych o wynikach tych spotkań.  

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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m.in. dane o wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 
(m.in. liczbę zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego oraz liczbę  
i kwoty udzielonych mandatów).       

(dowód: akta kontroli str. 40-46, 74-102) 

1.2. W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży nie sporządzał analiz 
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta. Sprawy związane  
z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Ostródzie, w tym dla 
pieszych i rowerzystów, omawiane były natomiast na comiesięcznych spotkaniach 
przedstawicieli Straży i KPP oraz codziennych odprawach strażników. W wyniku tych 
spotkań, decydowano o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, które podejmowali strażnicy miejscy podczas patroli samodzielnie lub 
wspólnie z funkcjonariuszami KPP. Komendant Straży wyjaśnił, że protokoły z tych 
spotkań11 sporządzano w Policji. Na spotkaniach analizowano stan bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie działania KPP oraz określano kierunki działań, które 
w przypadku Straży dotyczyły prowadzenia wspólnych patroli, w tym w zakresie 
kontroli ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 25-39, 45-46)  

1.3. Komenda Straży w okresie objętym kontrolą nie otrzymywała od organu 
stanowiącego Gminy i Burmistrza Ostródy, Policji oraz z innych podmiotów, 
wytycznych i zaleceń w zakresie działań na rzecz poprawy brd w Mieście, w tym 
pieszych i rowerzystów. W badanym okresie celem i zadaniem priorytetowym Straży 
była działalność w zakresie poprawa czystości i estetyki Miasta. Pozostałe zadania 
dotyczyły m.in. współpracy ze społecznością lokalną, w tym doskonalenie 
reagowania na zgłaszane przez mieszkańców uwagi i sugestie, zabezpieczenia 
przebiegu uroczystości państwowych i kościelnych oraz imprez publicznych  
w Mieście we współpracy z Policją oraz organizacjami i instytucjami.  

                                                                                               (dowód: akta kontroli str. 25-39, 101-105)  

1.4. W działaniu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ostródzie, Straż 
szczególną uwagę zwracała na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych. 
Uwzględniając powyższe uwagi, Straż wspólnie z KPP i po konsultacji z naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu (odpowiedzialnym za 
zarządzanie drogami gminnymi w Mieście, w tym za ich stan techniczny  
i infrastrukturę) oraz z dyrektorami placówek oświatowych, jako potencjalne miejsca 
niebezpieczne12 wytypowała w Mieście trzy ulice, tj. Olsztyńską, Bolesława Chrobrego 
i Tetzlaffa13. Straż nie posiadała jednak udokumentowanego potwierdzenia wyboru 
tych ulic jako miejsc szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza kryteriów tego wyboru. 
Nie występowała również do Policji o przekazanie danych z Systemu Ewidencji 
Wypadków i Kolizji (dalej: „SEWIK”). W latach 2014-2015 do Straży nie wpłynęły 
informacje dotyczące miejsc szczególnie niebezpiecznych. W Straży prowadzono 
własną bazę danych w wersji elektronicznej i papierowej, która dotyczyła również 
zdarzeń drogowych w Mieście, w tym rejestr: 

− „Ujawnionych wykroczeń przez KSM Ostróda”,  

− „Spraw o wykroczenia”, które KSM kierowała do sądu rejonowego, 

                                                      
11 Dotyczyło protokołów z posiedzenia w KPP zespołu zadaniowego przy koordynatorze działań zewnętrznych w celu 
organizacji i dyslokacji służb oraz koordynacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym na terenie powiatu 
ostródzkiego  
12 Dotyczyło wyłącznie przejść dla pieszych, nie typowano natomiast lokalizacji miejsc niebezpiecznych dla rowerzystów. 
13 Naczelnik tego Wydziału potwierdził powyższe konsultacje prowadzone m.in. przez Straż. 
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− „Sporządzonych kart rejestracyjnych PRD 5/1” i przekazywanych do KPP,  
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego14,  

− „Interwencji KSM w Ostródzie”, w tym w zakresie zdarzeń drogowych na 
wniosek mieszkańców i różnych instytucji oraz podmiotów. 

Wymieniona ewidencja zawierała informacje dotyczące m.in.: daty, godziny  
i miejsca oraz rodzaju ujawnionego wykroczenia, danych i adresu sprawcy, daty  
i sposobu załatwienia interwencji, numeru i kwoty mandatu, danych 
interweniującego strażnika, daty rozprawy i danych oskarżyciela oraz daty i treści 
rozstrzygnięcia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 25-39, 47-66) 

1.4.1. W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, na niektórych odcinkach wytypowanych trzech ulic tych, z inicjatywy 
również Straży, zarządca drogi podjął następujące działania, tj. na ulicy: 

• Olsztyńskiej i Bolesława Chrobrego w 2015 r. ustawiono po dwa dodatkowe 
systemy doświetlania i ostrzegania kierowców o przejściu dla pieszych.  

• Olsztyńskiej przy Szkole Podstawowej nr 2, od stycznia 2016 r., uczniowie są 
przeprowadzani przez przejście dla pieszych, przez osobę zatrudnioną przez tą 
placówkę.  

• Tetzlaffa w 2015 r. ustawiono znak pionowy (zakaz ruchu dla pojazdów), w celu 
zabezpieczenia bulwaru (deptaku) zlokalizowanego przy tej ulicy. 

Ponadto Urząd, z inicjatywy m.in. Straży, w celu poprawy widoczności na 11 
przejściach dla pieszych, w 2015 r. zainstalował dodatkowo 17 lamp oświetleniowych  
w okolicach przejść dla pieszych na ulicach w Mieście.  
                                                                                                           (dowód: akta kontroli str. 25-36)  

1.5. W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży nie informował zarządcy dróg  
w Mieście (Burmistrz Ostródy - drogi gminne oraz Starosta Ostródzki - drogi 
powiatowe), o występowaniu niebezpiecznych lokalizacji, w których istniejące 
rozwiązania infrastrukturalne mogły mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów. Informacje ogólne i wnioski wynikające z bieżącej pracy 
strażników w zakresie stanu dróg i oświetlenia oraz zmian oznakowania ulic  
w Mieście, Komendant Straży przekazywał ustnie na spotkaniach podczas odpraw 
organizowanych przez Burmistrza Ostródy oraz spotkań z pracownikiem Wydziału 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu, odpowiedzialnym za stan dróg  
i mostów w Mieście.  

(dowód: akta kontroli str. 25-36)  

1.6. W badanym okresie, poza jednym szkoleniem zorganizowanym przez Policję15,   
Straż nie prowadziła z Policją innych wspólnych szkoleń i ćwiczeń, o których mowa 
w art. 9 ust. 5 ustawy o strażach gminnych. Możliwość organizowania wspólnych 
szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników określona została również w § 2 
Porozumień o współpracy zawartych w dniach: 01.09.2006 r. oraz 27.03.3014 r .  
pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji, a Burmistrzem Ostródy.    

(dowód: akta kontroli str. 70-73)  

1.7. W ww. Porozumieniach nie określono wspólnych przedsięwzięć w zakresie 
działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jego niechronionych 
uczestników. 

                                                      
14 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488) 
15 Zorganizowano je w dniu 22.11.2015 r. z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia – uczestniczyło 8 strażników  
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Na podstawie ww. porozumień oraz wytycznych określonych w § 2 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r.16, 
Komendanci Straży i KPP nawiązali współpracę, o której mowa w art. 9 ust. 5 
ustawy o strażach gminnych. Zakres współpracy ustalano m.in. na comiesięcznych 
spotkaniach komendantów tych jednostek, na których dokonywano m.in. oceny 
zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Ostródy oraz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w Mieście, a także planowano prowadzenie wspólnych służb i patroli.    
Zgodnie z zawartymi porozumieniami, współpraca obu służb polegała m.in. na: 
stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących w zakresie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego w miejscach 
publicznych, zorganizowanych zgromadzeniach, imprezach sportowych  
i artystycznych w Mieście, zorganizowanym systemie łączności telefonicznej przy 
wykorzystaniu telefonu alarmowego (odpowiednio 997 i 986), koordynowaniu 
rozmieszczenia służb patrolowych, organizowaniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń. 
Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Komenda Straży sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2014-2015 
i przekazała je Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ze sprawozdań tych 
wynikało, że w ramach współpracy obu służb m.in.: 

− zorganizowano 13 patroli mieszanych (strażnik i policjant) oraz 104 patrole, 
do których oddelegowano dwóch strażników będących w dyspozycji, 

− przeprowadzono po jednym szkoleniu oraz ćwiczeniu strażników, 
policjantów oraz strażaków, 

− zabezpieczono wspólnie 30 imprez publicznych i 18 pielgrzymek pieszych,  

− uczestniczono wspólnie z policjantami w 17 akcjach prewencyjnych dla 
młodzieży (bezpieczne ferie oraz bezpieczne i zdrowe wakacje, bezpieczna 
droga do szkoły, chrońmy dzieci przed alkoholem, dzień wagarowicza), 

− ujęto 22 osoby naruszające przepisy prawa17 i przekazano je Policji.   
                                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 78-102)  

1.8. Komendant Straży nie posiadał i nie otrzymał od KPP Programu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu ostródzkiego, 
opracowanego na podstawie Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016. Także założenia i cele tego  
programu nie zostały Komendantowi Straży przekazane.  
Funkcjonariusze Straży, w ramach współpracy z KPP, nie uczestniczyli w realizacji 
zadań w zakresie diagnozy miejsc niebezpiecznych w obszarze pieszych pod kątem 
istniejących rozwiązań inżynierii drogowej oraz analizy miejsc wypadków drogowych 
ze skutkiem śmiertelnym. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły wypadki 
śmiertelne z udziałem pieszych i rowerzystów. 

(dowód: akta kontroli str. 25-39)  

W ocenie NIK, w niepełnym zakresie zostały zidentyfikowane i poddane 
monitorowaniu miejsca najbardziej niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. 
Wynikało to w szczególności z braku dysponowania przez Straż całościowymi 
danymi na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym odnośnie ich 
udziału w zdarzeniach drogowych. W konsekwencji ograniczało to możliwość 
skutecznego podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dla 
tych uczestników ruchu drogowego. Pozytywnego odnotowania wymagają 
podejmowane działania Straży na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży szkolnej, na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach 
oświatowych.   

                                                      
16 Rozporządzenie Ministra SWiA 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) 

17 Nie dotyczyło to przepisów praw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

2.1. Z ustaleń kontroli i wyjaśnień Komendanta Straży wynikało, że w Straży 
realizując zadania w zakresie brd, m.in.: 

• Na bieżąco monitorowano i kontrolowano pracę strażników, m.in. podczas 
codziennych odpraw, poprzez sprawdzanie zapisów w notatnikach służbowych 
strażników o wykonaniu powierzonych zadań, kontrolowanie tras przejazdów 
patroli strażników na urządzeniu GPS w pojeździe oraz monitoring tras patroli 
strażników na 17 kamerach zainstalowanych w Mieście. 

• Nie określono mierników/wskaźników skuteczności realizacji zadań 
skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, a także kryteriów 
dokonywania dyslokacji patroli strażników.  

• Nie stwierdzono problemów i trudności (technicznych lub kadrowych) związanych 
z realizacją zadań przydzielonych strażnikom. 

• Czas pracy Straży podzielony był na dwie zmiany, w tym strażnicy pierwszej 
zmiany patrolowali Miasto w wyznaczonych siedmiu rejonach (w godzinach od 
800 do 1600), a strażnicy drugiej zmiany odpowiednio w wyznaczonych czterech 
rejonach (w godzinach od 1600 do 2400).   

• Przebieg tras patroli strażników i ich weryfikacja, ustalana była na podstawie 
własnych spostrzeżeń w codziennej pracy oraz ustnych sugestii z KPP 
przekazywanych podczas comiesięcznych spotkań roboczych obu jednostek,  
a także zgłoszeń mieszkańców i różnych podmiotów. 

• Brak było wniosków dotyczących podjęcia działań w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 25-39, 97-99)  

2.1.1. W badanym okresie, Straż realizowała zadania określone w Ramowym Planie 
Działania Staży Miejskiej na lata 2013-201718, w którym określono cele, w tym 
zadania, sposób i termin ich realizacji oraz osobę odpowiedzialną za ich wykonanie. 
Spośród tych celów i zadań, jednym z nich było egzekwowanie przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego, w tym przez pieszych i rowerzystów, poprzez patrole 
samodzielne i wspólne z Policją (zadanie realizowane przez cały rok, a jako 
realizującego wykazano Komendanta Straży). Kolejnym zadaniem było prowadzenie 
przez Straż działań w ramach akcji „bezpieczna droga do szkoły”, „piesi”, 
„rowerzyści”. Realizowano również program profilaktyczny dla przedszkoli i uczniów 
szkół w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez współpracę  
z dyrekcją placówek oświatowych w trakcie roku szkolnego. Do jego realizacji  
wyznaczono strażnika miejskiego19. Ponadto, w celu nr 5 tego Planu, jako zadanie 
wykazano współpracę z Policją podczas comiesięcznych spotkań komendantów 
tych jednostek.    

 (dowód: akta kontroli str. 100-109) 

2.2. W okresie objętym kontrolą wszyscy strażnicy prowadzili kontrolę ruchu 
drogowego w Mieście i posiadali upoważnienia Burmistrza Ostródy do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego z tego tytułu. Spośród 12 strażników 
upoważnionych do wykonywania kontroli ruchu drogowego, dwóch szkolenie  
w zakresie określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 2008 r. odbyło w ramach szkolenia 
podstawowego, natomiast 10 pozostałych wzięło udział w dodatkowym szkoleniu  
w tym zakresie.  

     (dowód: akta kontroli str. 100) 

                                                      
18 Dokument ten sporządzony prze Komendanta Straży został zatwierdzony w grudniu 2012 r. prze Burmistrza Ostródy.  

19 Prowadzone przez Straż zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, dokumentowano w dzienniku zajęć , w którym wykazano datę, 
temat zajęć, nazwę szkoły, klasy oraz podpisy strażnika i nauczyciela klasy, w której prowadzono zajęcia. 
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2.3. Poza ewidencją, określoną w części III załącznika do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r.20, w Komendzie 
Straży prowadzono rejestr nałożonych przez strażników mandatów karnych  
i pouczeń. Dokument ten, w wersji papierowej i elektronicznej, prowadzony był 
w szczegółowości określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.21 Zawierał on dane 
dotyczące: liczby porządkowej, serii i numer oraz rodzaju mandatu karnego 
(kredytowy, gotówkowy i zaoczny), daty i danych osoby ukaranej, kwoty mandatu  
i danych strażnika. Dane zawarte w tej ewidencji wykorzystywane były przy 
sporządzaniu sprawozdań z działalności Straży. 
                                                                                                      (dowód: akta kontroli str. 110-115)  

2.4. Analiza zapisów w ewidencji prowadzonej przez Komendę Straży wykazała, że 
umożliwia ona ustalenie liczby zgłoszeń, interwencji i zastosowanych środków 
prawnych w stosunku do kierowców, pieszych i rowerzystów naruszających przepisy 
ustawy Prawo o ruch drogowym. Stwierdzone wykroczenia dotyczyły w przypadku: 
pieszych – przechodzenia przez jezdnię i torowisko w niedozwolonym miejscu (poza 
przejściem dla pieszych), rowerzystów – jazdy po chodniku i przejściu dla pieszych 
oraz kierowców – parkowanie pojazdów w niedozwolonym miejscu.  
Kontrola wykazała, że w 2015 r. w stosunku do 2014 r.: 

• o 61,4 % (odpowiednio z 1.230 do 1.986) zwiększyła się liczba zastosowanych 
przez strażników środków prawnych za wykroczenia popełnione w ruchu 
drogowym, w tym o 26,3 % (ze 110 do 139) zwiększyła się liczba wystawionych 
mandatów karnych z tego tytułu. 

• o 13,9 % (ze 101 do 87) zmniejszyła liczba zastosowanych przez strażników 
środków prawnych za wykroczenia popełnione przez pieszych i rowerzystów,  
w tym o 63,5 % (z 41 do 10) zmniejszyła się liczba wystawionych mandatów 
karnych z tego tytułu. 

• o 37,8 % (z 2.991 do 4.122) zwiększyła się liczba podjętych interwencji przez 
strażników ogółem, w tym o 61,4 % (z 1.230 do 1.986) wzrosły interwencje 
dotyczące bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. W porównaniu do 
interwencji strażników ogółem w 2014 r. i 2015 r., stanowiły one odpowiednio 
41,1 % i 48,1 %. 

W rejestrach wykroczeń Komendy Straży w latach 2014-2015 zarejestrowano 
łącznie:  

• 152 wykroczenia z udziałem pieszych, w tym w 51 przypadkach ukarano 
sprawców grzywną w drodze mandatu na łączną kwotę 3.750 zł, a 101 
pieszych pouczono ustnie. 

• 35 wykroczeń z udziałem rowerzystów, w tym 34 rowerzystów pouczono,  
a jednego rowerzystę nietrzeźwego, na wniosek Straży, sąd ukarał grzywną  
w wysokości 400 zł. 

• 3.029 wykroczeń z udziałem kierowców, w tym 198 ukarano grzywną w drodze 
mandatu na łączną kwotę 19.900 zł, 2.804 kierowców pouczono ustnie,  
a w stosunku do 27 kierowców skierowano wnioski do sądu o ukaranie. 

                                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 40 i 116)  

2.5. Strażnicy z Komendy Straży w latach 2014-2015 nie uczestniczyli w: 

• Wizytach studyjnych (w kraju lub zagranicą), mających na celu zapoznanie się  
z rozwiązaniami infrastrukturalnymi dotyczącymi brd. 

                                                      
20 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. 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) 

21 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z 
kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488)  
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• W programach prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych o zasięgu 
ogólnokrajowym lub lokalnym.  

• Opiniowaniu projektów organizacji ruchu w Mieście. To zadanie należało do 
członków Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego22. W jej 
skład powołani byli przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie 
(ZDP), KPP oraz Urzędu Miejskiego. Posiedzenie Komisji zwoływał dyrektor 
ZDP i nie zapraszał na jej obrady przedstawicieli Straży. 

                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 25-39, 117-122)  

2.6. W ramach zawartych porozumień pomiędzy Policją i Burmistrzem Ostródy 
(Porozumienia z 2006 r. i 2014 r.), Straż na bieżąco współpracowała z Policją, 
poprzez m.in. wspólne patrole funkcjonariuszy, udział w akcjach „Bezpieczna droga 
do szkoły”, „Bezpieczne ferie i wakacje”, wymianę informacji oraz cykliczne 
spotkania komendantów raz w miesiącu. Strażnicy i funkcjonariusze KPP w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w Mieście, wspólnie uczestniczyli 
każdego roku w kontrolach pod nazwą: „Wrzesień na przejściach dla pieszych przy 
szkołach” i „Bezpieczne wakacje i ferie” oraz „Pieszy i rowerzysta”. Straż nie wspierała 
KPP w realizacji zadań określonych w Planie działań kontrolno-prewencyjnych 
wskazanych dla obszaru „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. 
Komendant nie zgłaszał uwag i zastrzeżeń do KPP, dotyczących zakresu i form 
współpracy z Policją w sprawie brd.    

(dowód: akta kontroli str. 25-39)  

2.7. W ocenie Komendanta Straży Miejskiej, na poziomie jednostki nie zachodziła 
potrzeba wyznaczenia strażnika odpowiedzialnego tylko za sprawy bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów w Mieście. W związku z małą ilością zdarzeń drogowych 
w Ostródzie i małym stanem etatowym, nie było możliwe wyznaczenie pracownika 
tylko do jednego zadania, a założeniem było, aby jak najwięcej strażników 
pracowało na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście. Osoby 
fizyczne i organizacje pozarządowe w latach 2014-2015 nie wnosiły do Komendy 
Straży wniosków w sprawie poprawy brd w Mieście. 

(dowód: akta kontroli str. 25- 39)  

2.8. W budżecie Straży, w latach 2014-2015, nie było wyodrębnionych środków 
finansowych na działalność prewencyjną i edukacyjną. Udział strażników  
w działaniach prewencyjno-kontrolnych odbywał się w ramach nałożonych na nich 
obowiązków i nie wymagał dodatkowych środków finansowych.   

                                                                                                      (dowód: akta kontroli str. 123-128)  

2.9. W okresie objętym kontrolą Komenda Straży nie posiadała na wyposażeniu 
rowerów i nie organizowała patroli rowerowych strażników. 

(dowód: akta kontroli str. 78-102)  

Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, obejmujące zwłaszcza monitorowanie dróg i przejść dla pieszych przy 
placówkach oświatowych, a także prowadzenie wśród młodzieży szkolnej zajęć 
profilaktycznych z bezpieczeństwa ruchu drogowego, miały charakter stały  
i systemowy. W ocenie NIK, działania te były prowadzone rzetelnie i mogły mieć 
niewątpliwy wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przy czym brak 
określonych mierników skuteczności realizacji zadań skierowanych na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa na drogach uniemożliwia dokonanie oceny w tym 
zakresie.     

 

                                                      
22  Powołanej Zarządzeniem Starosty Ostródzkiego zarządzeniem nr 45/2013 z dnia 2.12.2013 r. 
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3. Współpraca Straży z podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz ich monitorowanie 

W okresie objętym kontrolą, Komenda Straży nie występowała z propozycją i nie 
nawiązała współpracy z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Kontrola wykazała ponadto, że: 

• W Urzędzie nie powołano pełnomocnika ds. pieszych i rowerzystów, a na 
terenie Ostródy nie funkcjonowały organizacje pozarządowe zajmujące się 
problematyką brd. 

• Komendant Straży nie otrzymywał wniosków od podmiotów zewnętrznych 
dotyczących współpracy w zakresie brd i nie występował do nich z propozycją 
takiej współpracy. 

• Strażnicy z Komendy Straży nie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji ds. 
Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ostródzie oraz 
wojewódzkiej rady brd, a także w innych inicjatywach lokalnych oraz 
ponadlokalnych dotyczących brd. 

                                                                                               (dowód: akta kontroli str. 25-39, 129-131)  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.  

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli23, 
Burmistrzowi Ostródy 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. 

 

Ostróda, dnia 20 kwietnia 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
 Zbigniew  Lis 

Główny specjalista kp NIK 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

                                                      
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 
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