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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Miejska Policji w Olsztynie (dalej: „KMP” lub „Komenda”) 

 

Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski, od 4 lutego 2017 r. (dalej: 
„Komendant”). W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio 
pełnił Mieczysław Wójcik, Komendant Miejski Policji w Olsztynie, od 28 maja 2015 r. 
do 3 lutego 2017 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 

1. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe i techniczne do przeprowadzania kontroli 
kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu. 

2. Działania w zakresie eliminacji z ruchu drogowego kierujących pojazdami 
w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie 
do alkoholu. 

 

Lata 2017-2020 (do 30 czerwca 2020 r.) 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Marcin Wójcik, Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/94/2020 z 5 października 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Komenda Miejska Policji w Olsztynie podejmowała 
działania zmierzające do zapewnienia skutecznego eliminowania z ruchu 
drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. W tym celu stworzono odpowiednią strukturę organizacyjną KMP, 
a policjantom umożliwiono ukończenie wymaganych przepisami prawa szkoleń. 
Wyposażenie Wydziału Ruchu Drogowego KMP (dalej: „WRD” lub „Wydział”) 
w sprzęt przeznaczony do przeprowadzania badań na zawartość alkoholu lub 
innych środków działających podobnie do alkoholu umożliwiało skuteczną realizację 
zadań Komendy. Stwierdzono jednak przypadki, w których dwa urządzenia 
pomiarowe znajdowały się na wyposażeniu funkcjonariuszy, pomimo, że nie 
posiadały ważnego świadectwa wzorcowania, w tym przy użyciu jednego z nich 
przeprowadzano badania kierujących. W związku z ujawnionym w ramach kontroli 
ww. użyciem urządzenia i posiadaniem na wyposażeniu służby urządzenia bez 
ważnego świadectwa wzorcowania oraz trzema przypadkami nie uzupełnienia 
danych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (dalej: „KSIP”) dotyczących 
zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, zastępca komendanta 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
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polecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających w trybie ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji3 w celu ustalenia okoliczności oraz osób winnych zaistniałej sytuacji. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym miejsca kontroli określano 
korzystając między innymi z opracowywanych przez WRD analiz „stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Oprócz kontroli kierujących, 
przeprowadzanych podczas codziennych służb prowadzono również działania 
ukierunkowane na poddanie badaniu (w celu wykrycia alkoholu bądź środków 
działających podobnie do alkoholu) jak największej liczby kierujących pojazdami. 
Nadzór nad prawidłową realizacją działań funkcjonariuszy wykonywało kierownictwo 
Wydziału. W ocenie NIK organizowane i realizowane przez Komendę działania na 
drogach w zakresie kontroli osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających były podejmowane właściwie, co skutkowało wzrostem liczby 
przeprowadzanych badań na zawartość alkoholu i innych środków zabronionych  
z 60 tys. w 2017 r. do 86 tys. na koniec 2019 r. (wzrost o 36%). W ślad za wzrostem 
liczby kontroli odnotowano również przyrost ujawnionych kierujących pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających z 276 w 2017 r. do 440 na koniec 2019 r. (wzrost 
o 38%).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe i techniczne do 
przeprowadzania kontroli kierujących pojazdami 
w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu 

1.1    Stan kadrowy Komendy według danych ewidencjonowanych w Systemie 
Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (dalej: „SESPol”) na koniec 2017 r. 
wynosił - 585 osób, 2018 r. - 573, 2019 r. - 600 a na koniec I półrocza 2020 r. - 533. 

Za przeprowadzanie kontroli kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości,  
po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, odpowiedzialny 
był Wydział Ruchu Drogowego, na który składały się Referat ds. Kontroli Ruchu 
Drogowego oraz Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych. Dane statystyczne dotyczące 
struktury i stanu etatowego WRD gromadzono w systemie SESPol. W ww. 
referatach zatrudnionych było w: 
– 2017 r. – 69 osób (57 funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach), co 

stanowiło 12% ogółu zatrudnionych w Komendzie, 
– 2018 r. – 67 (63 na drogach), 12% zatrudnionych, 
– 2019 r. – 73 (61 na drogach), 12% zatrudnionych, 
– na dzień 30 czerwca 2020 r. – 69 (62 na drogach), 13% zatrudnionych. 

Według pisma z 24 maja 2013 r.5 zatrudnienie w komórkach ruchu drogowego we 
wszystkich jednostkach województwa warmińsko-mazurskiego powinno stanowić, 
co najmniej 10% etatów komendy. Należało również opracować harmonogram 
przedsięwzięć zmierzających do realizacji polecenia w tym zakresie. W okresie 
objętym kontrolą dokonywano zmian stanu kadrowego w taki sposób, aby był 
zgodny z przyjętymi normami. W ocenie zastępcy komendanta, statystyka zdarzeń 

                                                      
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 360, ze zm. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Pismo Nr RD – 3711/3620/2013 z 24 maja 2013 r. z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dotyczące 

stanu etatowego komórek ruchu drogowego. 
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pozwala zauważyć trend spadkowy w liczbie rejestrowanych wypadków drogowych, 
a założeniem wprowadzonych zmian i rozwiązań organizacyjnych była poprawa 
stanu bezpieczeństwa na drogach oraz skrócenie czasu oczekiwania na obsługę 
zdarzeń drogowych. Obserwowana tendencja malejąca odnotowanych zdarzeń 
drogowych potwierdza, zdaniem zastępcy komendanta, słuszność wprowadzonych 
zmian. Wyraża on również przekonanie, iż stan etatowy WRD jest adekwatny do 
zidentyfikowanych zagrożeń.  

(akta kontroli str.5-19) 

1.2 Zgodnie z decyzją nr 472 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 
2013 r. w sprawie kursu specjalistycznego – część ogólna6 (dalej: „szkolenie 
ogólne”) oraz zgodnie z decyzją nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 
września 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym 
w zakresie ruchu drogowego – część szczególna7 (dalej: „szkolenie szczególne” lub 
„kurs szczególny”) funkcjonariusze Wydziału byli kierowani na szkolenia, w celu 
podniesienia kwalifikacji zawodowych. W toku realizacji szkolenia szczególnego 
ujęto elementy mające na celu poszerzenie wiedzy związane z przeprowadzaniem 
kontroli kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. Przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych na odbycie kursu 
szczególnego wykazała, że: 
– W 2017 r. przeszkolenia wymagało 19 osób. Dla 11 osób złożono wnioski 

o odbycie kursu, z czego WRD otrzymał limit na przeszkolenie 2 osób, które 
następnie je ukończyły. 

– W 2018 r. przeszkolenia wymagały 23 osoby. Dla 14 osób złożono wnioski 
o odbycie kursu, z czego WRD otrzymał limit na przeszkolenie 8 osób, które 
następnie je ukończyły. 

– W 2019 r. przeszkolenia wymagały 22 osoby. Dla 10 osób złożono wnioski 
o odbycie kursu, z czego WRD otrzymał limit na przeszkolenie 3 osób, które 
następnie je ukończyły. 

– W 2020 r. przeszkolenia wymagało 10 osób, dla których następnie złożono 
wnioski o odbycie kursu. Ze względu na stan epidemiczny szkolenia zostały 
wstrzymane. 

Udziału w szkoleniu ogólnym natomiast: 
– W 2017 r. wymagało 15 osób, z czego złożono wniosek dla 8 funkcjonariuszy. 

Na szkolenie zgodnie z przyznanym limitem skierowano 4 osoby, które 
następnie je ukończyły. 

– W 2018 r. wymagało 20 osób, z czego złożono wniosek dla 11 funkcjonariuszy. 
Na szkolenie zgodnie z przyznanym limitem skierowano 8 osób, które 
następnie je ukończyły. 

– W 2019 r. wymagało 21 osób, z czego złożono wniosek dla 13 funkcjonariuszy. 
Na szkolenie zgodnie z przyznanym limitem skierowano 3 osoby, które 
następnie je ukończyły. 

– W 2020 r. wymagało 10 osób, z czego złożono wniosek na przeszkolenie  
10 funkcjonariuszy. Na szkolenie zgodnie z przyznanym limitem skierowano  
3 osoby, które następnie je ukończyły. 

Zastępca naczelnika wydziału wyjaśnił, iż liczba policjantów wnioskowana do 
przeszkolenia była niższa od zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, ponieważ 
uwzględniała funkcjonariuszy będących na długoterminowych zwolnieniach 

                                                      
6  Decyzja Nr 472 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie programu kursu 

specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część ogólna (Dz. Urz. KGP poz. 95 ze zm.). 
7  Decyzja Nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie programu nauczania na 

kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna (Dz. Urz. KGP poz. 99 ze zm.).  
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lekarskich oraz nowo przyjętych, których z powodu kursów podstawowych oraz 
adaptacji zawodowej nie można było skierować do szkolenia w danym roku. 
Według stanu na koniec 2017 r., 2018 r., 2019 r. oraz dzień 30 czerwca 2020 r.  
w WRD zatrudnionych było odpowiednio 57, 63, 61 oraz 62 funkcjonariuszy 
pełniących służbę na drodze, z czego na koniec 2017 r. 27 posiadało szkolenie 
szczególne oraz ogólne (47% ogółu), 3 osoby były po szkoleniu ogólnym,  
a 27 funkcjonariuszy wyłącznie po szkoleniu zawodowym podstawowym dla 
policjantów. Na koniec 2018 r. 29 funkcjonariuszy posiadało zarówno szkolenie 
szczególne oraz ogólne (49% ogółu), 2 osoby były po szkoleniu ogólnym,  
a 32 osoby wyłącznie po szkoleniu zawodowym podstawowym dla policjantów. Na 
koniec 2019 r. 28 osób posiadało zarówno szkolenie szczególne oraz ogólne (46% 
ogółu), 2 osoby były po szkoleniu ogólnym, a 31 funkcjonariuszy wyłącznie po 
szkoleniu zawodowym podstawowym dla policjantów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. 
29 funkcjonariuszy posiadało zarówno szkolenie szczególne oraz ogólne (47% 
ogółu), 1 osoba była po szkoleniu ogólnym, a 32 osoby wyłącznie po szkoleniu 
zawodowym podstawowym dla policjantów.  

Zdaniem zastępcy komendanta, szkolenie podstawowe uprawnia między innymi do 
podejmowania czynności kontrolnych wobec kierujących, w tym przeprowadzania 
badań kierujących, znajdujących się „pod wpływem”. Na podstawie art. 129 ust. 1 i 2 
pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1087, ze zm.) policjant posiada uprawnienia do żądania poddania się przez 
kierującego pojazdem lub inną osobę, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że osoba mogła kierować pojazdem, w celu ustalenia zawartości w jej 
organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Badanie takie 
nie jest obligatoryjne i to policjant decyduje czy ma wątpliwości do stanu trzeźwości 
kierującego. 

(akta kontroli str. 20-44) 

1.3  Urządzenia do pomiaru na zawartość alkoholu oraz innych środków działających 
podobnie do alkoholu w badanym okresie były przekazywane KMP na podstawie 
asygnaty Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Po odnotowaniu w księgach 
ewidencyjnych oraz zaewidencjonowaniu w elektronicznym spisie stanów 
posiadania sprzęt był przekazywany do właściwych jednostek KMP. W badanym 
okresie w celu wykrycia osób pod wpływem alkoholu korzystano z alkomatów 
przesiewowych takich jak Alkometr, Alcolive, Alcoblow czy Iblow, które za pomocą 
zielonej lub czerwonej diody wskazywały czy w organizmie badanego kierowcy 
został wykryty alkohol, czy nie. Wydział na koniec 2017 r. posiadał 5 takich 
urządzeń (z 22 urządzeń w KMP), w 2018 r. – 9 (z 39), w 2019 r. – 8 (z 35) oraz na 
dzień 30 czerwca 2020 r. – 8 (z 35). Bardziej zaawansowane alkomaty podręczne 
pokazywały wynik w promilach na ledowym wyświetlaczu. Jeżeli podczas 
rutynowego badania alkomat przesiewowy lub pierwsze badanie alkomatem 
podręcznym wykazywało zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, 
funkcjonariusz przeprowadzał kolejny pomiar, używając urządzenia podręcznego. 
W okresie objętym kontrolą WRD korzystał z alkomatów podręcznych typu  
Alco-Sensor IV, Alcostop oraz Drager 9510IR. Na koniec 2017 r. Wydział posiadał 
15 urządzeń tego typu (z 29 urządzeń w KMP), w 2018 r. – 14 (z 28), w 2019 r.  
– 14 (z 25), na dzień 30 czerwca 2020 r. – 14 (z 24). Na wyposażeniu KMP 
znajdowało się również jedno urządzenie stacjonarne Drager 5000.  

W celu wykrycia kierujących pojazdami pod wpływem środków działających 
podobnie do alkoholu korzystano z narkotestów do badania śliny kierowców oraz 
wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania 
w ślinie środków działających podobnie do alkoholu Narco 6. W latach 2017-2020  
(I połowa) KMP posiadała 74 testy do badania śliny oraz 10 urządzeń typu Narco 6, 
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z czego Wydział otrzymał 32 testy do badania śliny (22 w 2017 r. oraz 10 w 2020 r.). 
Ponadto od 2019 r. WRD dysponował analizatorem Aquilascan, który umożliwiał 
przeprowadzenie wstępnego testu na obecność narkotyków w organizmie badanej 
osoby po zatrzymaniu kierującego do kontroli. W przypadku stwierdzenia obecności 
niedozwolonych substancji badany był kierowany na pobranie krwi lub moczu w celu 
potwierdzenia wyniku. W ocenie zastępcy komendanta wyposażenie 
funkcjonariuszy WRD oraz liczba urządzeń będących na stanie wydziału było 
wystarczające do realizowania nałożonych zadań w zakresie kontroli ruchu 
drogowego, w tym przeprowadzania badań kierujących, znajdujących się pod 
wpływem, a posiadane wyposażenie w latach 2017-2020 było zgodne z realnymi 
możliwościami wyposażenia jednostki KMP przez jednostki nadrzędne Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Głównej Policji. Ponadto, WRD za 
pośrednictwem referatu Administracyjno-gospodarczego komendy w powyższym 
zakresie, co roku występował z zapotrzebowaniem o uzupełnienie wyposażenia 
oraz urządzeń lub ich odnowienie w miejsce starych i wysłużonych. 

(akta kontroli str.75-86) 

1.4  W toku kontroli analizie poddano dokumenty wszystkich urządzeń pomiarowych 
na zawartość alkoholu znajdujących się na wyposażeniu WRD. Ustalono, że: 

− Każde urządzenie posiadało odrębne świadectwo wzorcowania zgodne 
z numerami fabrycznymi na urządzeniu oraz instrukcję obsługi, 

− Każdy analizator dowodowy posiadał również książkę dowodowego analizatora 
wydechu oraz rejestr badań analizatorem wydechu, 

− W przypadku, gdy mijał termin wzorcowania urządzenia nie były używane 
podczas służby, za wyjątkiem użycia analizatora ALCO-SENSOR IV nr 
fabryczny 056091 w dniach 3 luty 2018 oraz 5 luty 2018 r. (opisano w sekcji: 
„Stwierdzone nieprawidłowości”). Po upływie terminu lub gdy dobiegał on końca 
urządzenia przekazywano do Referatu Administracyjno-gospodarczego 
komendy odpowiedzialnego za przekazanie urządzenia do ponownego 
wzorcowania. 

− W okresie objętym kontrolą wystąpiły sytuacje, w których analizatory nie 
posiadały ważnego wzorcowania od kilku do maksymalnie 74 dni. Jednakże 
każdorazowo Komenda zgłaszała potrzebę ponownego wzorcowania przed 
jego wygaśnięciem Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.  

− Certyfikaty kalibracji alkomatów przesiewowych nie określały kolejnej daty 
kalibracji. Termin kolejnej kalibracji wynikał z instrukcji obsługi i wynosił od 6 do 
12 miesięcy.  

Podczas weryfikacji urządzeń do pomiaru osób pod wpływem środków 
działających podobnie do alkoholu ustalono, że: 

− Na dzień 20 listopada 2020 r. Wydział posiadał pięć testerów na obecność 
narkotyków z terminem ważności do kwietnia 2021 r. 

− Analizator Aquilascan WDTP – 10, pomimo, iż w dniu 4 października 2020 r. 
upłynął termin ważności kalibracji, był w dniu 4 listopada 2020 r. na 
wyposażeniu ogniwa wypadkowego, a prośba o zgodę Komendy Wojewódzkiej 
na ponowną kalibrację została wysłana w dniu 9 listopada 2020 r. Ponadto  
ww. urządzenie nie było ujęte w prowadzonym przez wydział rejestrze sprzętu 
pobieranego podczas służby (opisano w sekcji: „Stwierdzone 
nieprawidłowości”). 

− Wydział prowadził wewnętrzną ewidencję dotyczącą przeprowadzonych badań 
przy użyciu narkotestów. 

 (akta kontroli str.45-47, 87-135) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Urządzenie do badania na zawartość alkoholu ALCO-SENSOR IV nr fabryczny 1.
056091, w związku z upływem terminu ważności świadectwa wzorcowania 
149/3/08/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., od 2 lutego 2018 r. nie spełniało 
warunków niezbędnych do prowadzenia badań, a mimo tego w dniach 3 oraz 5 
lutego 2018 r. używano je do badań kierujących podczas rutynowych działań. 
W ww. dniach funkcjonariusze dokonali sześciu pomiarów od nr 516 do nr 5228, 
których wynik był negatywny. Wniosek o zgodę na przeprowadzenie 
wzorcowania wysłano do Komendy Wojewódzkiej Policji 24 stycznia 2018 r.,  
a świadectwo nr 35/14/02/2018 uzyskano 21 lutego 2018 r. Jak wyjaśnił 
zastępca komendanta nie są mu znane przyczyny nie przekazania urządzeń 
(ALCO-SENSOR IV nr fabryczny 056091 oraz Analizator Aquilascan WDTP - 
10 o numerze seryjnym 14000732) do „legalizacji”9. Mogły one wynikać z braku 
zgody na wcześniejsze przesłanie sprzętu do serwisanta lub przeoczenia 
policjantów, a dopilnowanie ważności „legalizacji” urządzeń należy do 
obowiązków wydziału, na którego stanie znajduje się urządzenie, tj. WRD. 
Dodał, że policjant odprawiający sprzęt do służby, powinien wydać jedynie 
urządzenie posiadające aktualne „świadectwo legalizacji”, natomiast policjant 
pobierający takie urządzenie ma obowiązek sprawdzić aktualność „legalizacji”. 
NIK zwraca uwagę, że używanie alkomatu, w którym został przekroczony 
termin dokonania kolejnego, wymaganego prawem wzorcowania alkomatu10, 
nie pozwala wykorzystać go, jako alkomatu dowodowego. W takim przypadku 
sąd nie dopuści wyników przeprowadzonego przez Policję pomiaru stężenia 
alkoholu w wydychanym powietrzu, jako dowodu w sprawie. Ponadto brak 
przeprowadzenia okresowego wzorcowania powoduje, że pokazywane przez 
urządzenie wyniki pomiaru stanu trzeźwości mogą nie być wiarygodne.  

(akta kontroli str.102-105, 604-629) 

 Analizator Aquilascan WDTP - 10 o numerze seryjnym 14000732 zgodnie 2.
z punktem 4 instrukcji obsługi, do właściwego funkcjonowania urządzenia 
wymaga cyklicznego serwisowania minimum raz na 12 miesięcy. Zgodnie z 
kartą gwarancyjną ostatni przegląd urządzenia miał miejsce 4 października 
2019 r. W dniu 4 listopada 2020 r. podczas kontroli NIK okazało się, że 
urządzenie znajdowało się na wyposażeniu ogniwa wypadkowego WRD i do 
dnia 4 listopada 2020 r. nie zostało wysłane do ponownej kalibracji. Ostatnie 
badanie urządzeniem dokonano 28 lipca 2020 r., a więc w okresie ważności 
kalibracji. Ponadto urządzenie nie było ujęte w wewnętrznym rejestrze 
urządzeń wydawanych podczas służby prowadzonym przez Wydział.  

(akta kontroli str.45-50, 102-117) 

Do realizacji zadań w zakresie eliminowania z ruchu drogowego kierujących 
pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zapewniono 
odpowiednią strukturę organizacyjną Komendy, a policjanci mieli ukończone 
wymagane przepisami prawa szkolenia. Wyposażenie Wydziału w sprzęt 
przeznaczony do przeprowadzania badań na zawartość alkoholu lub innych 
środków działających podobnie do alkoholu, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości umożliwiało prawidłową realizację zadań Komendy w tym 
zakresie. 

                                                      
8 Na podstawie rejestru badań analizatorem wydechu (nr 5383) prowadzonym od 1 stycznia 2018 r. dla 

urządzenia ALCO SENSOR IV nr 056091.  
9 Do 2008 r. analizatory wydechu podlegały legalizacji. Natomiast od 2008 r. podlegają kalibracji lub/oraz 

wzorcowaniu (w zależności od rodzaju urządzenia) 
10 § 11 ust. 1 pkt 8 zarządzenia w sprawie pełnienia służby na drogach. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Działania w zakresie eliminacji z ruchu drogowego 
kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, po 
spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie 
do alkoholu 

2.1  Wydział w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w badanym okresie 
opracowywał miesięczny, kwartalny oraz roczny raport „Stan Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym na Terenie Powiatu Olsztyńskiego i Miasta Olsztyna”. 
Z powyższych analiz prowadzonych przez Komendę wynikało, że: 

− Prowadzono odrębne analizy dla powiatu olsztyńskiego oraz miasta Olsztyna 
z uwzględnieniem danych z dwóch lat poprzedzających badany okres, 

− Największe zagrożenia zidentyfikowano w obszarze dotyczącym „nadmiernej 
prędkości” oraz niechronionych uczestników ruchu, w tym zwłaszcza pieszych. 
Kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu zakwalifikowano do zagrożeń, które 
w pośredni lub bezpośredni sposób przyczyniają się do zaistnienia wypadku 
drogowego lub rzutują na rodzaj oraz rozmiar doznanych obrażeń ciała, 

− Największe zagrożenie zdarzeniami z udziałem nietrzeźwych występowało w 
piątek, sobotę oraz niedzielę w godzinach: 22.00 – 05.59, 18.00 – 21.59, 14.00 
– 17.59, 

− Najwięcej nietrzeźwych sprawców zdarzeń drogowych poruszało się 
samochodami osobowymi, 

− Do największej liczby zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących 
dochodziło w czerwcu, lipcu oraz grudniu, 

− Analiza uwzględniała również obszary miasta najbardziej zagrożone 
zdarzeniami drogowymi z udziałem nietrzeźwych,  

− Opracowywane analizy nie uwzględniały danych dotyczących zdarzeń 
drogowych spowodowanych przez osoby pod wpływem środków działających 
podobnie do alkoholu, gdyż jak wyjaśnił zastępca naczelnika WRD wynikało to 
z bardzo małej liczby zdarzeń tego typu, 

− Na terenie miasta Olsztyna nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami: 

• W 2017 r. 56 zdarzeń (8 – wypadków oraz 48 kolizji), w wyniku, których  
8 osób odniosło obrażenia. Nie było ofiar śmiertelnych. 

• W 2018 r. 71 zdarzeń (13 – wypadków oraz 58 kolizji), w wyniku, których 
14 osób odniosło obrażenia. Nie było ofiar śmiertelnych. 

• W 2019 r. 64 zdarzeń (13 – wypadków oraz 51 kolizji), w wyniku, których 
15 osób odniosło obrażenia. Nie było ofiar śmiertelnych. 

• W 2020 r. (I połowa) 16 zdarzeń (2 – wypadki oraz 14 kolizji), w wyniku, 
których 2 osoby odniosły obrażenia. Nie było ofiar śmiertelnych. 

− Na terenie powiatu olsztyńskiego nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami: 

• W 2017 r. 59 zdarzeń, (20 – wypadków oraz 39 kolizji), w wyniku, których 
25 osób odniosło obrażenia, w tym dwie ofiary śmiertelne. 

• W 2018 r. 71 zdarzeń (13 – wypadków oraz 58 kolizji), w wyniku, których 
37 osób odniosło obrażenia, w tym trzy ofiary śmiertelne. 

• W 2019 r. 70 zdarzeń (28 – wypadków oraz 42 kolizji), w wyniku, których 
24 osoby odniosły obrażenia, w tym jedna ofiara śmiertelna. 

• W 2020 r. (I połowa) 33 zdarzeń (5 – wypadków oraz 28 kolizji), w wyniku, 
których 7 osób odniosło obrażenia, w tym jedna ofiara śmiertelna. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ponadto, w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym komendant 
wojewódzki policji, co roku określał plan wzmożonych działań kontrolno – 
prewencyjnych uwzględniający działania krajowe i wojewódzkie pt. „Alkohol 
i narkotyki”. Były one ukierunkowane na przeprowadzenie badań stanu trzeźwości 
jak największej liczby kierujących pojazdami z wykorzystaniem szybkich testów, w 
celu ujawnienia i eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami w stanie 
nietrzeźwości lub po użyciu środków działających podobnie po alkoholu. Wśród 
wytycznych określano między innymi harmonogram działań ze wskazaniem dni,  
w których mają się odbywać działania krajowe oraz wojewódzkie, jak również liczbę 
funkcjonariuszy, jaką należy skierować do ich realizacji. W przypadku działań 
krajowych w okresie objętym kontrolą należało zapewnić od 58% do 63% stanu 
komórek ruchu drogowego skierowanych do służby na drodze. Dla działań 
wojewódzkich WRD powinien skierować od 50% do 55% funkcjonariuszy 
oddelegowanych do działań na drodze. Powyższe działania realizowano zgodnie 
z wytycznymi, za wyjątkiem działań krajowych zrealizowanych w dniu 28 maja  
2017 r., gdy nie zapewniono odpowiedniej liczby funkcjonariuszy11. Jak wyjaśnił 
zastępca naczelnika brak realizacji miernika w tym dniu wynikał z możliwości 
osobowych wydziału. W sezonie wiosenno-letnim na terenie objętym działalnością 
Komendy odbywało się oprócz przedmiotowych działań bardzo dużo imprez na 
drogach jak również nielegalnych wyścigów na drogach, w których zabezpieczeniu 
muszą uczestniczyć policjanci WRD. Oprócz tego realizowano szereg działań 
własnych i zleconych przez jednostki nadrzędne, a pełna realizacja wszystkich 
działań, przedsięwzięć i nałożonych mierników nie zawsze jest możliwa. Ponadto 
funkcjonariusze muszą pełnić służbę zgodnie z przepisami i mieć określoną liczbę 
godzin odpoczynku. NIK potwierdza, że w dniu 28 maja 2018 r. funkcjonariusze 
nieuczestniczący w działaniach przebywali na urlopach, przysługiwał im dzień wolny 
w związku z przerwą przed lub po służbie nocnej lub byli oddelegowani do innej 
służby. Brak realizacji wskaźnika miał charakter jednostkowy i wynikał z realizacji 
innych równie ważnych zadań.  
Komenda na podstawie wytycznych z Komendy Wojewódzkiej Policji, co miesiąc 
opracowywała plan działań uwzględniający działania krajowe, wojewódzkie oraz 
własne, a ich wyniki były przekazywane komendzie wojewódzkiej terminowo, tj. do 
10 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału.  
Lokalizacje miejsc prowadzenia kontroli określano z uwzględnieniem 
opracowywanych analiz bezpieczeństwa, jak również analizy danych dotyczących 
naruszeń w ruchu drogowym, zgromadzonych w ramach funkcjonowania Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przy planowaniu działań oraz realizacji zadań 
związanych z badaniem stanu trzeźwości brano również pod uwagę ewentualne 
informacje przekazywane przez mieszkańców, jak również sugestie przekazywane 
przez samych funkcjonariuszy. W ramach sporządzanych analiz wytypowano 
w 2017 r. 11 ulic miasta Olsztyn najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi 
z udziałem nietrzeźwych. Wykaz ten był systematycznie rozszerzany i w 2019 r. 
zawierał 20 ulic miasta uznanych za najbardziej zagrożone.  
W przypadku wykrycia osoby prowadzącej pod wpływem środków zabronionych 
funkcjonariusze zatrzymywali prawo jazdy, które następnie były przekazywane 
Dyżurnemu Komendy w celu odnotowania w rejestrze zatrzymanych uprawnień oraz 
w KSIP. Wprowadzone dane były zaczytywane automatycznie w Centralnej 
Ewidencji Kierowców (dalej: „CEK”). W komendzie nie obowiązywały wewnętrzne 

                                                      
11 Zgodnie z pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie podczas 

działań krajowych „Alkohol i Narkotyki” należało wykorzystać minimum 58% stanu komórek ruchu drogowego 
faktycznie skierowanych do służby na drodze. W działaniach uczestniczyło 29 z 57 funkcjonariuszy ruchu 
drogowego skierowanych do służby na drodze, co stanowiło 50% skierowanych do służby na drodze.  
Do wymaganych 58% zabrakło uczestnictwa czterech policjantów. 
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procedury opisujące proces wprowadzania danych do CEK. Obowiązek 
wprowadzania danych wykonywano w oparciu o zarządzenie nr 70 z dnia 2 grudnia 
2019 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie krajowego systemu informacyjnego 
policji (Dz. Urz. KGP. poz. 1114) oraz zarządzenie nr 1173 z dnia 10 listopada  
2004 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji służby dyżurnej 
w jednostkach organizacyjnych policji (Dz. Urz. KGP. poz. 73 ze zm.). W toku 
kontroli zweryfikowano wszystkie przypadki zatrzymania uprawnień do kierowania, 
jakie wystąpiły w 2019 r. oraz 2020 r.12 w zakresie przestrzegania procedury 
wprowadzania danych m.in. do systemów informatycznych oraz terminowości 
przekazania zatrzymanych praw jazdy sądowi uprawnionemu do rozpoznania 
sprawy o wykroczenie. Zatrzymane prawo jazdy było przekazywane terminowo, nie 
później niż w ciągu siedmiu dni sądowi, zgodnie z art. 136 ust. 1 Prawa o ruchu 
drogowym. Natomiast dane do KSIP były wprowadzane w dniu zatrzymania 
uprawnień, bądź następnego dnia13. Odnotowano trzy przypadki niewprowadzenia 
danych do KSIP. Jak wyjaśnił zastępca naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Miasta 
KMP, bez przeprowadzenia szeregu czynności sprawdzających nie jest możliwe 
wskazanie przyczyn nieuzupełnienia danych. Mogło to być spowodowane awarią 
systemu lub z powodu błędu czynnika ludzkiego w wyniku natłoku obowiązków 
(opisano w sekcji: „Stwierdzone nieprawidłowości”).  

(akta kontroli str.136-553) 

2.2  Wszyscy funkcjonariusze, którzy byli wyznaczani, w ramach pełnienia służby 
na drogach, do kontroli na obecność alkoholu lub innych środków działających 
podobnie do alkoholu posiadali szkolenie podstawowe dla policjantów. W latach  
2017-2020 kierowano funkcjonariuszy posiadających szkolenie zawodowe na kurs 
specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna, a policjantów, którzy 
posiadali szkolenie ogólne kierowano na kurs specjalistyczny w zakresie ruchu 
drogowego – część szczególna. Był to jedyny kurs po szkoleniu zawodowym, który 
obejmował zagadnienie dotyczące badania zawartości alkoholu oraz środków 
działających podobnie do alkoholu w organizmie człowieka. Liczba policjantów 
posiadających szkolenie szczególne wynosiła na koniec 2017 r. – 27, 2018 r. – 29, 
2019 r. – 28, na dzień 30 czerwca 2020 r. – 29, co stanowiło odpowiednio 47%, 
46%, 49% oraz 47% policjantów Wydziału pełniących służbę na drodze. Pomimo, iż 
w badanym okresie szkolenie szczególne ukończyło 13 funkcjonariuszy Wydziału, 
liczba osób przeszkolonych utrzymywała się na podobnym poziomie, co wynikało ze 
zmian stanu kadrowego, jakie miały miejsce w WRD. Funkcjonariusze, którzy nie 
posiadali szkolenia ogólnego oraz specjalistycznego również byli kierowani do 
kontroli drogowych związanych z badaniami na zawartość alkoholu oraz 
narkotyków, gdyż jak wskazał zastępca komendanta w przypadku, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym to policjant decyduje czy ma wątpliwości do stanu trzeźwości 
kierującego. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez NIK wśród  
43 funkcjonariuszy Wydziału pełniących służbę na drodze 78% ankietowanych 
wskazało odpowiedź, że nie potrafi w każdym przypadku ocenić, czy kierujący 
znajduje się pod wpływem środków odurzających, a 93% ankietowanych wskazało, 
że nie potrafi wskazać różnic pomiędzy objawami zażycia pochodnych amfetaminy, 
LSD, opioidów, NSP, itp., a objawami powodowanymi przez substancje zawarte  
w lekach na receptę.  
W Wydziale w okresie objętym kontrolą nie obowiązywały procedury określające,  
w jaki sposób mają być przeprowadzane kontrole. Zgodnie z zarządzeniem nr 30 

                                                      
12 W 2019 r. KMP zatrzymała 20 uprawnień do kierowania pojazdami, a w 2020 r. 3 uprawnienia.  
13 18 zatrzymanych uprawnień wprowadzono do CEK w dniu ich zatrzymania, natomiast 3 uprawnienia 

wprowadzono następnego dnia, 3 uprawnienia nie zostały wprowadzone. 
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Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby 
na drogach (Dz. Urz. KGP. poz. 64) dyslokacja służby odbywała się 
z uwzględnieniem liczby zdarzeń, ich przyczyn, obrażeń ofiar wypadków (zwłaszcza 
ciężkich i śmiertelnych), a także w oparciu o wytyczne Komendy Wojewódzkiej 
Policji określone w planach działań kontrolno-prewencyjnych. Ponadto 
uwzględniano wiedzę oraz doświadczenie funkcjonariuszy Policji oraz informacje 
przekazywane przez mieszkańców. W latach 2017 – 2020 (I półrocze) nie ustalano, 
jaka ma być częstotliwość kontroli w ramach rutynowych codziennych kontroli 
drogowych bądź liczba kierujących pojazdami, obowiązkowo poddawanych kontroli 
na zawartość w organizmie alkoholu i innych środków zabronionych. Mimo to 
efektywność pracy funkcjonariuszy, w tym liczba przeprowadzonych badań na 
zawartość alkoholu w stosunku do innych podjętych czynności podczas służby 
oceniano podczas kwartalnej analizy zaangażowania służby policjantów. 
W latach 2017-2020 (I półrocze) prowadzono również działania kontrolne 
ukierunkowane na poddanie badaniu jak największej liczby kierujących pojazdami  
w celu ustalenia obecności w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie 
do alkoholu. Działania odbywały się głównie w ramach akcji „Alkohol i narkotyki”, jak 
również w ramach akcji „Trzeźwy Autobus” czy „Trzeźwe popołudnie”. Wyniki 
przeprowadzonych akcji krajowych i wojewódzkich były przekazywane komendzie 
wojewódzkiej następnego dnia po ich realizacji, natomiast wyniki działań własnych 
do 10 dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału, z czego terminowo się 
wywiązywano. W oparciu o przedstawione dane: 

− W 2017 r. zrealizowano 46 działań w celu przebadania jak największej liczby 
kierujących (5 działań krajowych, 1 wojewódzkie oraz 40 własnych). Podczas 
ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 34 tys. osób, z czego ujawniono 
73 osoby kierujące pod wpływem alkoholu. W trakcie działań przebadano  
7 osób pod kątem narkotyków, z czego badanie 1 osoby dało wynik pozytywny.  

− W 2018 r. zrealizowano 68 działań (4 krajowe, 2 wojewódzkie, 62 własne). 
Podczas ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 42 tys. osób, z czego 
ujawniono 126 osób kierujących pod wpływem alkoholu. W trakcie działań 
przebadano 2 osoby pod kątem narkotyków, z czego badanie 1 dało wynik 
pozytywny. 

− W 2019 r. zrealizowano 82 działania (4 krajowe, 1 wojewódzkie, 77 własnych). 
Podczas ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 49 tys. osób, z czego 
ujawniono 130 osoby kierujące pod wpływem alkoholu. W trakcie działań 
przebadano 7 osób pod kątem narkotyków, z czego badanie 4 zakończyło się 
wynikiem pozytywnym. 

− W 2020 r. (do końca czerwca) zrealizowano 17 działań (5 wojewódzkich  
i 12 własnych). Podczas ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 11 tys. 
osób, z czego ujawniono 26 osób kierujących pod wpływem alkoholu. W trakcie 
działań własnych nie przeprowadzono badań pod kątem narkotyków. Natomiast 
wzór wyników działań wojewódzkich stosowany w 2020 r. nie zawierał statystyk 
dotyczących liczby przebadanych kierujących pod kątem narkotyków. 

Na podstawie pisma z 18 marca 2020 r.14 wszystkie działania profilaktyczne na 
2020 r. zostały wstrzymane w wyniku sytuacji epidemicznej. Wznowienie działań 
nastąpiło w maju, w tym również akcji ukierunkowanych na ustalenie obecności  
w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 

(akta kontroli str. 20-44, 136-444, 694-695) 

                                                      
14 Pismo RD – 1968/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Olsztynie skierowane do Komendanta Miejskiego. 
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2.3  Na podstawie danych ewidencjonowanych w SESPol Wydział przeprowadził 
w 2017 r. łącznie 60 tys. kontroli na zawartość alkoholu wśród kierujących. W 2018 
r. liczba przeprowadzonych kontroli wzrosła o 5% do 63 tys. kontroli. W 2019 r. 
odnotowano kolejny wzrost w stosunku do 2017 r. o 36% do 86 tys. 
przeprowadzonych kontroli. Do 30 września 2020 r. przebadano 26 tys. kierujących. 
Na liczbę przeprowadzonych kontroli w 2020 r. znaczący wpływ miała wspomniana 
już sytuacja epidemiczna.  

Natomiast liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość środka działającego 
podobnie do alkoholu w 2017 r. wyniosła 10 osób, w 2018 r. – 138 osób, w 2019 r. – 
122 osoby, do 30 września 2020 r. – 36 osób. W Wydziale prowadzono rejestr 
badań na zawartość narkotyków w ślinie, w którym odnotowano 12 kontroli15 
przeprowadzonych w badanym okresie. Tylko jeden wynik okazał się pozytywny, 
w wyniku czego kontrolowany został skierowany na badanie krwi. Ponadto od 
grudnia 2019 r. WRD posiadał analizator Aquilascan WDTP-10, który miał 
wbudowany rejestr przeprowadzonych badań. Do 20 listopada 2020 r. 
przeprowadzono 17 badań, z czego w jednym przypadku urządzenie dało wynik 
pozytywny, co skutkowało przeprowadzeniem testu laboratoryjnego badanego. 
W pozostałych przypadkach, gdy kierujących podejrzewano o zażycie narkotyków 
kierowano ich bezpośrednio na badanie krwi. Jak wyjaśnił zastępca naczelnika 
WRD tak niska liczba przebadanych osób wynikała z tego, iż funkcjonariusze 
dokonywali wstępnej oceny zachowań kierującego np. poprzez zaobserwowanie 
powiększonych źrenic u poddawanego kontroli, a w ocenie funkcjonariuszy nie było 
potrzeby poddawania badaniu większej liczby kierujących niż zostało to wykazane w 
statystyce. Zdaniem NIK wyniki badań ankietowych oraz liczba policjantów 
nieposiadających ukończonego kursu specjalistycznego wskazują, że niska liczba 
przebadanych mogła również wynikać z niewystarczających umiejętności 
rozpoznawania przez funkcjonariuszy osób będących pod wpływem środków 
działających podobnie do alkoholu. 

W wyniku kontroli na zawartość alkoholu oraz środków działających podobnie do 
alkoholu ujawniono: 

– W 2017 r. 276 kierujących znajdujących się pod wpływem, z czego: 

• 199 osób, którym zarzucono naruszenie art. 178a § 1 kk - w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (prowadziły pojazd 
mechaniczny), 

• 60 osób, którym zarzucono naruszenie art. 87 § 1 kw - po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka (prowadziły pojazd mechaniczny), 

• 14 osób, którym zarzucono naruszenie art. 87 § 1a kw - w stanie 
nietrzeźwości lub podobnie działającego środka (prowadziły inny pojazd), 

• 3 osoby, którym zarzucono naruszenie art. 87 § 2 kw - po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka (prowadziły inny pojazd). 

– W 2018 r. 310 kierujących (218 osób z art. 178a § 1 kk, 68 osób z art. 87 § 1 
kw, 18 osób z art. 87 § 1a kw, 6 osób z art. 87 § 2 kw), 

– W 2019 r. 440 kierujących (267 osób z art. 178a § 1 kk, 86 osób z art. 87 § 1 
kw, 64 osoby z art. 87 § 1a kw, 23 osoby z art. 87 § 2 kw) 

– do 30 września 2020 r. 263 kierujących (149 osób z art. 178a § 1 kk, 32 osoby 
z art. 87 § 1 kw, 69 osób z art. 87 § 1a, 13 osób z art. 87 § 2 kw). 

Z powyższych danych wynika, że w celu wykrycia jednego kierowcy pod wpływem 
w 2017 r. należało przebadać 220 kierowców, w 2018 r. – 204, w 2019 r. – 195, 
a w 2020 r. – 97 kierowców. W badanym okresie nie prowadzono statystyk 

                                                      
15 W 2017 r. -1, w 2018 r. – 8, w 2019 r. – 1, w 2020 r. – 2. 



 

12 

pozwalających dokładnie określić ile osób wśród ujawnionych kierowców pod 
wpływem było po użyciu alkoholu a ile pod wpływem podobnie działającego środka. 
W latach objętych kontrolą codziennie pobierano sprzęt pomiarowy do badania na 
zawartość alkoholu. W 2017 r. odnotowano 3821 pobrań, w 2018 r. – 3752,  
w 2019 r. – 3644, a w 2020 r. do 30 września - 457. Spadek liczby pobrań wynikał  
z decyzji z 2 marca 2020 r. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Olsztynie w zakresie zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
MSWIA w celu zaprzestania badań stanu trzeźwości kierujących pojazdami przy 
użyciu urządzeń nieposiadających jednorazowych ustników (alkomatów 
przesiewowych). Z badania rejestrów analizatorów dowodowych wynika, iż 
wykorzystywano je średnio około 71 dni w roku, zazwyczaj, gdy wykonanie badania 
alkomatem przesiewowym dawało wynik pozytywny. W przypadku urządzeń do 
badania trzeźwości pobierano wyłącznie sprzęt posiadający ważne wzorcowanie. 
Testy jednorazowe na zawartość środków zabronionych ze względu na ich 
ograniczoną ilość były przypisane do określanych policjantów, którzy mieli je 
podczas codziennej służby do momentu ich wykorzystania. Testy były przyznawane 
zarówno funkcjonariuszom po szkoleniu zawodowym jak również szczególnym. 
Na podstawie rejestrów analizatorów wydechu, dokumentacji organizacji służby oraz 
wpisów w notatnikach służbowych dokonano badania porównawczego na próbie 
20% stanu osobowego funkcjonariuszy WRD pełniących służbę na drodze, tj.  
16 losowo wybranych osób czy dane z powyższej dokumentacji dotyczące użycia 
sprzętu oraz wyników badań na zawartość alkoholu i innych niedozwolonych 
środków, są zgodne z informacjami zawartymi w zestawieniu XIII/2 – Karta 
statystyczna policjanta ruchu drogowego. Badanie ograniczono do weryfikacji 
jednego dnia z każdego miesiąca za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 
2020 r. Ustalono, że funkcjonariusze uzupełniali w systemie sprawozdawczym dane 
w należyty sposób. Również dochowywano terminu wprowadzenia danych, który 
wynosił pięć dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie, zgodnie z zał. 3 
Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie 
metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP. poz. 1782 ze 
zm.). 

(akta kontroli str. 554-650, 696-699) 

2.4  Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród  
43 funkcjonariuszy WRD, 14 ankietowanych zgłaszało przełożonym uwagi 
dotyczące niedostatecznej, dla skutecznej kontroli na obecność środków 
odurzających, liczby narkotestów. Jak potwierdził kierownik Referatu ds. Kontroli 
Ruchu Drogowego policjanci informowali przełożonych, że ich zdaniem testery do 
sprawdzania środków odurzających, które mają do dyspozycji w służbie są słabej 
jakości i nie wskazują prawidłowego wyniku badania, nawet w przypadkach gdy 
osoba przyznała się do zażywania środków odurzających, a jej zachowanie na to jak 
najbardziej wskazywało. Kolejnym problemem, jaki zgłaszano była zbyt mała liczba 
testów, a co za tym idzie dokonywano bardzo mało badań wyrywkowych.  

Funkcjonariusze Wydziału zgłaszali również, że nie mogli w pełni realizować zadań 
dotyczących np. kontroli stanu trzeźwości kierujących z uwagi na brak urządzeń 
podczas służby. Mała liczba urządzeń procesowych w służbie do kontroli stanu 
trzeźwości (alcosensor) jak i urządzeń służących do wstępnych badań (alcoblow) 
była spowodowana upłynięciem terminu ważności określonego w świadectwie 
wzorcowania bądź kalibracji urządzeń oraz długim czasem oczekiwania na wysyłkę 
w celu uzyskania nowego świadectwa wzorcowania lub przeprowadzenia kalibracji. 
Kierownictwo wydziału zgłaszane potrzeby starało się adresować dalej w celu 
eliminacji zidentyfikowanych problemów. 
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Wśród problemów, jakie ankietowani zaznaczyli w przeprowadzonej przez NIK 
ankiecie: 
– 30 osób wskazało brak na wyposażeniu każdego pojazdu Policji prostego 

urządzenia kontrolnego, umożliwiającego szybką ocenę kierującego pod 
wpływem środków odurzających, 

– 27 osób wskazało możliwości kadrowe i techniczne Policji (np. niewielka liczba 
urządzeń pomiarowych). 

Ponadto w Komendzie w latach 2017-2020 prowadzono badania odnośnie 
satysfakcji z warunków pracy zlecane przez Komendę Główną Policji w formie 
anonimowej ankiety. Jak wyjaśnił zastępca komendanta, z ankiety przeprowadzonej 
w grudniu 2019 r. jednoznacznie wynika, że w KMP organizowane są adekwatne do 
potrzeb odprawy służbowe kadry kierowniczej z pracownikami w celu omówienia 
problemów i spraw bieżących, które dają możliwość swobodnego sygnalizowania 
problemów i zagrożeń w realizacji wyznaczonych im zadań (100% zaspokojenia wg 
ankietowanych). Ponadto przepływ informacji w relacjach, przełożony – podwładny 
wynik wykazał 96,9% satysfakcji. 

(akta kontroli str. 639-642, 652-672, 694-695) 

2.5  Funkcjonariusze podczas kontroli, w celu uzyskania niezbędnych informacji 
o kierującym, łączyli się z systemem CEK bezpośrednio przy pomocy przenośnych 
terminali, pobieranych każdorazowo podczas rozpoczęcia służby. Na dzień 
zakończenia kontroli NIK Wydział używał 12 urządzeń Bluebird EF500R oraz  
3 urządzeń Zebra. Urządzenia te wprowadzano systematycznie od października 
2017 r. w miejsce wcześniej używanych urządzeń HTC Pro 2 (19 urządzeń) oraz 
Motorola MC7506 (5 urządzeń), które również posiadały możliwość bezpośredniego 
połączenia z CEK. W trakcie kontroli dokonano oględzin czynności użycia 
urządzenia typu Bluebird oraz Zebra. Po wprowadzeniu danych kierującego 
funkcjonariusz uzyskał w ciągu trzech sekund dostęp do informacji o kontrolowanym 
umieszczonych między innymi w CEK, KSIP czy Interpolu. Dzięki szerokiemu 
wachlarzowi danych takich jak data ważności uprawnienia, zatrzymanie uprawnień, 
cofnięcie uprawnień, zakaz prowadzenia pojazdów, czy informacja o kierowaniu 
pojazdem w stanie nietrzeźwości bądź w stanie po użyciu kontrolujący uzyskiwał 
wszystkie niezbędne informacje w celu przeprowadzenia kontroli. 

 (akta kontroli str.673-685) 

2.6  W jednostce nie opracowywano wewnętrznych procedur dotyczących systemu 
kontroli. Prowadzone przez Wydział we własnym zakresie kontrole nie były 
sformalizowane. Warto jednak podkreślić, że mimo braku regulacji w badanym 
okresie były prowadzone regularnie. Prowadzone kontrole dotyczyły takich 
czynności jak: 

− Weryfikacja poprawności prowadzonych rejestrów analizatorów dowodowych, 

− Kontrola funkcjonariuszy podczas pełnionej służby. Kierownictwo Wydziału 
przeprowadzało niezapowiedziane kontrole funkcjonariuszy w miejscu, w którym 
powinni odbywać służbę, 

− Dokonywano kwartalnej oceny efektywności pracy funkcjonariuszy, która 
uwzględniała liczbę przeprowadzonych badań w celu wykrycia kierujących pod 
wpływem, 

− Weryfikacja kart statystycznych XIII/2 wprowadzanych przez funkcjonariuszy 
przez kierowników wydziału w maksymalnym terminie 5 dni od zakończenia 
służby. 

W Wydziale prowadzono książkę nadzoru służby, w której opisywano wszelkie 
nieprawidłowości stwierdzone podczas służby funkcjonariuszy. 
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W badanym okresie Komenda nie prowadziła kontroli wewnętrznych w zakresie 
eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających. Odnotowano jedną kontrolę w powyższej tematyce 
przeprowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, podczas której 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.686-692) 

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

Weryfikacja wszystkich 20 przypadków zatrzymania uprawnień do kierowania, jakie 
wystąpiły w 2019 r. oraz 2020 r. w zakresie wprowadzania danych m.in. do 
systemów informatycznych wykazała, że prawa jazdy: 

– nr 01789/00/2801 zatrzymane w dniu 16 czerwca 2019 r. 
– nr 00564/17/2815 zatrzymane w dniu 19 grudnia 2019 r. 
– nr 00444/14/2862 zatrzymane w dniu 1 czerwca 2020 r.  

nie zostały wprowadzone do KSIP, a co za tym idzie do CEK. Jak wyjaśnił Zastępca 
Komendanta, nadzór nad obiegiem dokumentacji sprawuje Dyżurny Komendy. 
Ponadto dokumentacja jest weryfikowana także przez naczelnika Wydziału 
Zabezpieczenia Miasta lub jego zastępcę podczas codziennych rozliczeń służby. 
Jak stwierdził brak uzupełnienia danych mógł nastąpić z uwagi na awarię systemu 
lub w wyniku błędu czynnika ludzkiego. W celu wyeliminowania podobnych sytuacji 
wydano polecenie o konieczności drukowania potwierdzenia rejestracji 
zatrzymanego dokumentu i dołączenia go do dokumentacji głównej.  

(akta kontroli str. 102-105, 445,548-553) 

Organizowane i realizowane przez Komendę działania na drogach w zakresie 
kontroli osób znajdujących się „pod wpływem” były podejmowane właściwie pomimo 
stwierdzonej nieprawidłowości. W ich wyniku w badanym okresie odnotowano 
wzrost liczby przeprowadzanych badań w celu wyeliminowania nietrzeźwych 
uczestników ruchu drogowego z 60 tys. w 2017 r. do 86 tys. na koniec 2019 r. 
(wzrost o 36%). W ślad za wzrostem liczby kontroli odnotowano również przyrost 
ujawnionych kierujących będących pod wpływem z 276 w 2017 r. do 440 na koniec 
2019 r. (wzrost o 38%). Prowadzone kontrole podlegały nadzorowi kierownictwa 
Wydziału, a funkcjonariusze zgłaszali przełożonym uwagi dotyczące problemów 
technicznych, jakie napotykali podczas pełnienia służby w celu ich wyeliminowania. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, nie 
formułuje uwag, a na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujący wniosek: 

Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przypadków wydawania do 
służby urządzeń pomiarowych nieposiadających ważnego świadectwa wzorcowania.  

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Olsztyn, 10 grudnia 2020 r. 
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