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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Powiatowa Policji w Iławie, ul. Wiejska 4, 14-200 Iława (dalej: KPP)  

 

Podinspektor Waldemar Pankowski – Komendant Powiatowy Policji w Iławie (dalej: 
Komendant) od 20 listopada 2020 r. Poprzednio, tj. od 28 czerwca 2016 r. do 
4 września 2020 r. Komendantem był podinspektor Robert Mikusik, a od 5 do 27 
września 2020 r. młodszy inspektor Marcin Radtke. Podinspektor Rafał Żubertowski 
pełnił obowiązki Komendanta od 28 września 2020 r. do 19 listopada 2020 r.  
 

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 (I połowa) z wykorzystaniem dowodów przed tym okresem, jeśli 
miały bezpośredni związek z przedmiotem kontroli.  

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

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

 

Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/93/2020 z 1 października 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-11) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Komenda Powiatowa Policji w Iławie była przygotowana organizacyjnie i kadrowo do 
realizacji zadań związanych z eliminowaniem z ruchu drogowego kierujących 
pojazdami w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie jak alkohol. Wszyscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego (WRD) 
pełniący służbę na drogach byli wyszkoleni w sposób pozwalający na 
przeprowadzanie kontroli w tym zakresie. Poziom wyposażenia w urządzenia do 
wykrywania alkoholu i środków działających jak alkohol był wystarczający, pomimo 
że nie wszystkie urządzenia w całym okresie objętym kontrolą posiadały świadectwa 
wzorcowania. Wszystkie urządzenia dowodowe wyposażone były w instrukcje 
obsługi, książki dowodowe oraz rejestry badań. Prawidłowo były zorganizowane  
i realizowane działania KPP w zakresie kontroli na drogach osób będących pod 
wpływem ww. środków. Pozyskiwane przez policjantów informacje dotyczące 
kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających 
środków były niezwłocznie przekazywane do Centralnej Ewidencji Kierowców. 
Wyposażenie w odpowiedni sprzęt umożliwiało dostęp do tych informacji podczas 
służby na drodze. Zatrzymane przez policjantów (z powodu prowadzenia pojazdu 

                                                      
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 

opisowej. 
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pod wpływem alkoholu lub innych działających podobnie do alkoholu środków) 
prawa jazdy również były przekazywane do właściwych organów bez zbędnej 
zwłoki. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym miejsca kontroli 
określano przy użyciu opracowywanych przez WRD analiz stanu bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. Oprócz kontroli kierujących podczas codziennych służb 
prowadzono również działania ukierunkowane na poddanie badaniu w celu wykrycia 
alkoholu bądź środków odurzających jak największej liczby kierujących pojazdami. 
Działania funkcjonariuszy dotyczące przeprowadzania kontroli na zawartość 
alkoholu i innych środków zabronionych, podlegały nadzorowi kierownictwa 
Wydziału.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W całym okresie objętym kontrolą w KPP w grupie funkcjonariuszy zatrudniano 
od 158 do 162 osób, a w grupie pracowników cywilnych 30 osób. W WRD 
zatrudnionych było 19 osób, w tym 17 faktycznie pełniących służbę4.   

 (akta kontroli str.12) 

1.2. Jak stwierdził Komendant, nie ma potrzeby zwiększania obsady kadrowej WRD, 
stan kadrowy jest adekwatny do potrzeb.  

(akta kontroli str. 13) 

1.3. Zgodnie z decyzją nr 472 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 
2013 r. w sprawie kursu specjalistycznego – część ogólna5 (dalej: szkolenie ogólne) 
oraz decyzją nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r.  
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu 
drogowego – część szczególna6 (dalej: szkolenie szczególne lub kurs szczególny) 
funkcjonariusze WRD byli kierowani na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji 
zawodowych. W trakcie realizacji szkolenia szczególnego ujęto elementy 
pozwalające na poszerzenie wiedzy związanej z przeprowadzaniem kontroli 
kierujących znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu lub innych podobnie 
działających środków. Przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych na odbycie 
kursu szczególnego wykazała, że w latach 2017 – 2020 (do 30 czerwca) potrzeby 
szkoleniowe w tym zakresie zgłoszone przez KPP obejmowały dziewięciu 
policjantów: 
− W 2017 r. przeszkolenia wymagały dwie osoby. WRD otrzymał limit dla dwóch 

osób na odbycie kursu, z czego obie go ukończyły. 

− W 2018 r. przeszkolenia wymagały cztery osoby. WRD otrzymał limit dla 
czterech osób na odbycie kursu, z czego cztery go ukończyły. 

− W 2019 r. przeszkolenia wymagały dwie osoby. WRD nie otrzymał zgody na 
przeszkolenie żadnej z nich.  

                                                      
3 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. 
4 W latach 2017-2020 (do 30 czerwca). 
5  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.). 
6  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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−  2020 r. przeszkolenia wymagały trzy osoby7. WRD nie otrzymał zgody na 
przeszkolenie żadnej z nich.  

Pozostałych 11 policjantów zostało przeszkolonych w tym zakresie przed 2018 r. 
Łącznie szkoleniem specjalistycznym - część szczególna objętych zostało wg stanu 
na 30 czerwca 2020 r. 14 spośród 17 funkcjonariuszy WRD, tj. 82,4% ogółu. KPP 
nie otrzymała limitów szkoleniowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
(KWP) na lata 2019 – 2020, pomimo złożenia zapotrzebowania na szkolenie trzech 
osób. W związku z tym, w tym okresie nie przeszkolono w ww. zakresie żadnej 
osoby. Jak wyjaśnił Naczelnik WRD, większość policjantów WRD odbyło szkolenia 
specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, które były organizowane przed 2013 r. 
na podstawie innych decyzji Komendanta Głównego Policji (KGP) niż ww. Ponadto 
zgodnie z zarządzeniem nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia 
służby na drogach w celu wykonywania badania na zawartość w organizmie 
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu nie jest potrzebne 
szkolenie specjalistyczne przeprowadzane na podstawie ww. decyzji KGP z 2013 r.  
i 2018 r.  

Zdaniem  NIK, z badań ankietowych przeprowadzonych wśród policjantów z WRD 
KPP, wynika jednak, że 64% ankietowanych nie potrafi szczegółowo opisać różnic 
pomiędzy objawami po użyciu typowych środków odurzających, a objawami po 
lekach, a 36% nie potrafi ocenić czy kierujący znajduje się pod wpływem środków 
odurzających. Ponadto 82% badanych uznało za konieczne częstsze kierowanie na 
szkolenia w tym zakresie.    

Ogółem w latach 2017 – 2018  w kursach specjalistycznych  – część ogólna8, jak  
i część szczególna9  w ramach realizacji tematu nr 4 pt. Pełnienie służby na 
drogach, brało udział odpowiednio pięciu oraz sześciu policjantów.  

 (akta kontroli str.15-20, 216-220) 

1.4. W okresie objętym kontrolą WRD KPP wyposażony był w sprzęt do badania 
zawartości alkoholu i środków o działaniu podobnym do alkoholu w postaci: 

• W 2017 r.: 
− analizatora Alcoblow – jedna szt., analizatora Iblow – dwie szt., 
− alkometru Alco Sensor IV CM – dwie szt; jedno urządzenie przez cały rok 

posiadało ważne świadectwo wzorcowania, a jedno nie posiadało – w okresie 
styczeń, luty oraz październik, 

− alcostopu P – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania. 

• W 2018 r.: 
− analizatora Alcoblow – jedna szt., analizatora Iblow – dwie szt.,  
− alkometru Alco Sensor IV CM – dwie szt., posiadały ważne świadectwa 

wzorcowania, 
− alcostopu P – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania. 

• W 2019 r.: 
− analizatora Alcoblow – jedna szt., analizatora Iblow – dwie szt., 
− alkometru Alco Sensor IV CM – dwie szt., posiadały ważne świadectwa 

wzorcowania, 
− alcotestera Drager 9510 – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania, 
− alcomatu Alcolife V6 – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania, 

                                                      
7 Dwie z trzech osób zgłoszonych na szkolenie w 2020 r. były również wcześniej zgłoszone w 2019 r. 
8  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.). 
9  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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− alcostopu P – jedna szt., przez okres od czerwca do października nie posiadał 
ważnego świadectwa wzorcowania. 

• W 2020 r. (stan na 30 września): 
− analizatora Alcoblow – jedna szt., analizatora Iblow – dwie szt.,  
− alkometru Alco Sensor IV CM – dwie szt.; jedno urządzenie przez cały okres 

posiadało ważne świadectwo wzorcowania, drugie nie posiadało świadectwa 
wzorcowania w okresie od maja do czerwca 2020 r., 

− alcotestera Drager 9510 – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania, 
− alcomatu Alcolife V6 – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania, 
− alcostopu P – jedna szt., posiadał ważne świadectwo wzorcowania, 
− analizatora Aguilascan do narkotyków (przenośny) – jedna szt. 

Analizatory przesiewowe Alcoblow oraz Iblow (do wykrywania alkoholu) oraz 
analizator Aguilascan (do wykrywania narkotyków)  nie podlegały wzorcowaniu, były 
natomiast corocznie w okresie objętym kontrolą poddawane kalibracji. 

Spośród sześciu w latach 2017 – 2018 i ośmiu w latach 2019 – 2020 (do 30 
czerwca) będących na wyposażeniu WRD urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu 
w organizmie, pięć posiadało świadectwa wzorcowania w całym badanym okresie. 
Dwa Alkometry Alco Sensor IV CM takiego świadectwa wzorcowania nie posiadały 
w latach 2017 i 2020, a jedno urządzenie  Alcostop P w 2017 i 2019 r10.  Jak wynika 
z analizy rejestrów ww. alkometrów Alco Sensor IV CM oraz Alcostop P w okresie,  
w którym nie posiadały one ważnych świadectw wzorcowania były wyłączone  
z użytkowania. Wzorcowanie użytkowanych urządzeń odbywało się po złożeniu 
wniosku do KWP (każdorazowo KPP zgłaszała potrzebę ponownego wzorcowania 
przed jego wygaśnięciem KWP w Olsztynie) i po wyrażeniu przez nią zgody 
urządzenia były wysyłane do wzorcowania. Jak wynika z wyjaśnień Komendanta, 
przyczyną braku wzorcowania wymienionych wyżej alkometrów były przyczyny 
finansowe11. Komendant stwierdził jednocześnie, że wyłączenia tych urządzeń  
z użytkowania nie powodowały utrudnień w normalnym funkcjonowaniu WRD. 
Analiza zapisów12 w grafikach służb policjantów WRD wykazała, że liczba patroli 
pełniących służbę na drogach była niższa niż liczba sprawnych w danym czasie 
alkometrów.    

W celu wykrycia kierujących pojazdami pod wpływem środków działających 
podobnie do alkoholu korzystano z narkotestów do badania śliny kierowców oraz 
urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków 
działających podobnie do alkoholu. W latach 2017 – 2020 (do 30 czerwca) WRD  
posiadała 52 takie urządzenia. Ponadto, od 2020 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. 

 (akta kontroli str.21-60, 213-215, 221-233) 

                                                      
10 Urządzenia Alco Sensor IV CM i Alcostop P nie posiadały świadectw wzorcowania odpowiednio przez 90 dni  

i 30 dni w 2017 r. Urządzenie Alcostop P nie posiadało świadectwa wzorcowania przez 151 dni w 2019 r. 
Urządzenie Alco Sensor IV CM nie posiadało świadectwa wzorcowania przez 153 dni w 2020 r.  
(do 30 września). 

11 Wiadomości przesłane pocztą elektroniczną do KPP z Wydziału Zaopatrzenia KWP (dotyczące braku 
możliwości dokonania wzorcowania alkometrów) w dniach: 25 stycznia 2017 r., 21 września 2017 r.,  
30 kwietnia 2018 r., 29 sierpnia 2018 r., 19 września 2018 r., 14 listopada 2018 r., 12 czerwca 2019 r.,  
13 września 2019 r., 17 września 2019 r., 15 października 2019 r. i 14 maja 2020 r. 

12 Grafiki służb wszystkich policjantów WRD KPP za okres - sierpień 2017 r., sierpień 2018 r., sierpień 2019 r. 
oraz maja 2020 r. 
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1.5. W okresie objętym kontrolą wszystkie będące w użytkowaniu przez WRD 
alkometry i analizator do wykrywania narkotyków, tj. dwie szt. alkometrów Alco 
Sensor IV CM, Alcotester Drager 9510 – jedna szt., Alcomat Alcolife V6 – jedna szt., 
Alcostop P – jedna szt. posiadały książki dowodowe, instrukcje obsługi oraz rejestr 
badań zgodne z numerami fabrycznymi. Świadectwa wzorcowania posiadały  
w okresie 2017 – 2020 (do 30 września) wszystkie urządzenia z wyjątkiem urządzeń 
opisanych w punkcie 1.4. niniejszego wystąpienia. Analizatory przesiewowe 
Alcoblow i Iblow oraz Aguilascan do wykrywania narkotyków  posiadały wymagane 
instrukcje obsługi.  

(akta kontroli str. 61) 

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

KPP była przygotowana organizacyjnie i kadrowo do realizacji zadań związanych  
z kontrolami kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub 
środka działającego podobnie do alkoholu. Wszyscy policjanci WRD pełniący służbę 
na drogach byli wyszkoleni w sposób pozwalający na przeprowadzanie kontroli  
w tym zakresie. Poziom wyposażenia w urządzenia do wykrywania alkoholu  
i środków działających podobnie do alkoholu był wystarczający do przeprowadzania 
kontroli w tym zakresie, pomimo że nie wszystkie urządzenia w całym okresie 
objętym kontrolą posiadały świadectwa wzorcowania. Podkreślić należy, że te 
urządzenia nie były w tym czasie wykorzystywane do przeprowadzania badań. 
Wszystkie alkometry natomiast dysponowały instrukcjami obsługi, książkami 
dowodowymi oraz rejestrami badań.  

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

2.1. Zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym13, jednym z uprawnień Policji jest żądanie poddania się przez kierującego 
pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości  
w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Przedmiotowe 
badania zostały również szczegółowo opisane w rozdziale 6 zarządzenia nr 30 
Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku w sprawie pełnienia 
służby na drogach „Badanie w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub 
obecności środka działającego podobnie do alkoholu”. Jak wyjaśnił Naczelnik WRD, 
podczas odpraw do służby policjantom nie narzuca się konkretnej liczby rutynowych 
kontroli drogowych. W związku z powyższym nie ma też limitów wykonywanych 
badań. Kontrole stanu trzeźwości prowadzone są podczas każdej służby przy 
dokonywaniu kontroli drogowych. Wynika to z postawionych im zadań do służby 
podczas codziennej odprawy. 

Miejsca do kontroli drogowych wyznaczane były zgodnie z § 4 zarządzenia nr 30 
Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r.14 w sprawie pełnienia 
służby na drogach na podstawie: 
• sporządzanych analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
• natężenia ruchu drogowego, na głównych ciągach komunikacyjnych; 
• w miejscach, gdzie dochodzi do zdarzeń drogowych; 
• harmonogramu wojewódzkiej koordynacji służby; 

                                                      
13 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 
14 Dz. Urz. KGP poz. 64. 
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• poszczególnych planów działań oraz planów zabezpieczeń imprez 
z wykorzystaniem drogi w sposób szczególny; 

• zgłaszanych uwag i wniosków zarówno przez różne instytucje, jak i osoby 
prywatne; 

• zgodnie ze zgłoszeniami, które pojawiają się na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 

Sporządzane analizy stanu bezpieczeństwa dotyczące naruszeń w ruchu drogowym 
zgromadzonych w ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń były 
dodatkowym elementem pomocniczym podczas dyslokowania patroli z uwagi na 
możliwość codziennego sprawdzenia wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym nanoszonych przez społeczeństwo na ww. mapę.  

 (akta kontroli str. 62) 

W wyniku analizy 60 zatrzymanych przez funkcjonariuszy WRD KPP praw jazdy  
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2020 r. (spośród 330) ustalono, że: 
− w przypadku wszystkich zatrzymanych praw jazdy przekazano je do 

prokuratury, sądu lub starostwa w terminie określonym w art. 136 ust. 1 Prawa  
o ruchu drogowym, tj. od  jednego do siedmiu dni od momentu ich zatrzymania, 

− dane dotyczące zatrzymanych praw jazdy wprowadzono do Centralnej 
Ewidencji Kierowców (CEK) w okresie od jednego do dwóch dni od momentu 
zatrzymania dokumentów. 

 (akta kontroli str. 63-66) 

2.2.  W okresie objętym kontrolą, spośród 17 funkcjonariuszy WRD pełniących 
służbę na drogach, trzech posiadało tylko przeszkolenie podstawowe. 
Funkcjonariusze ci byli kierowani do kontroli drogowych związanych z badaniami na 
zawartość alkoholu oraz narkotyków. Jednakże jak wyjaśnił Naczelnik WRD, 
każdorazowo byli dołączani do funkcjonariuszy posiadających szkolenie 
specjalistyczne w tym zakresie. Ponadto stwierdził również, że już na kursie 
podstawowym każdy policjant uczestniczył w zajęciach praktycznego 
i teoretycznego posługiwania się urządzeniami do badania stanu trzeźwości.  

W trakcie badania ankietowego, przeprowadzonego wśród 11 funkcjonariuszy WRD, 
9 odpowiedziało, że jest w stanie określić zakres czynności podczas 
przeprowadzania badań z użyciem każdego typu narkotestu znajdującego się na 
wyposażeniu KPP. Jednocześnie również 9 spośród nich uważa za konieczne 
częstsze kierowanie do odbycia okresowych szkoleń uzupełniających dotyczących 
poszerzania wiedzy w zakresie przeprowadzania pomiaru na zawartość alkoholu lub 
innych środków działających podobnie do alkoholu. 

(akta kontroli str. 16-20, 213-215) 

W WRD w okresie objętym kontrolą nie obowiązywały procedury określające, w jaki 
sposób mają być przeprowadzane kontrole. Na każdy rok (2017-2019) sporządzany 
był natomiast plan działań pn. „Alkohol i narkotyki”, w którym były opisane 
zasady/procedury postępowania w trakcie takich działań. Znajdowały się tam m.in.: 
o cele działań - m.in. ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami, 

będących pod wpływem działania alkoholu lub podobnie działających środków, 
służące zmniejszeniu liczby zdarzeń drogowych z udziałem takich sprawców, 

o organizacja działań – m.in. terminy prowadzenia działań, liczba policjantów 
biorących udział w działaniach pn. „Alkohol i narkotyki”,  

o zadania realizowane przez policjantów, w tym sposoby łączności, główne 
zadania do realizacji oraz sposób rozliczenia z efektów akcji.      

W roku 2020 KPP realizowała natomiast plany z 5 marca, 12 i 20 maja  
Wzmożonych Wojewódzkich Działań Kontrolno - Prewencyjnych pn. „Trzeźwy 
i bezpieczny uczestnik ruchu drogowego na drogach Warmii i Mazur”. Plany te 



 

8 

odnośnie eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających zakładały m.in: 
− wyposażenie policjantów w sprawne urządzenia kontrolno-pomiarowe do 

wykrywania alkoholu i narkotyków, posiadające aktualne świadectwa legalizacji 
oraz instrukcje obsługi, 

− skontrolowanie maksymalnej liczby kierujących pojazdami, 
− kontrolowanie stanu trzeźwości podczas każdej kontroli drogowej. 

Wśród wytycznych zawartych w ww. planach 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. 

Przedmiotowe plany nadsyłane były z WRD KWP w Olsztynie i na ich podstawie 
były wykonywane w powiecie Iławskim. Ponadto, jak wyjaśnił Naczelnik WRD 
dodatkowo przedmiotowe działania wynikały z poleceń KGP, które za 
pośrednictwem KWP były przesyłane do KPP.  

(akta kontroli str.67-126) 

W latach 2017-2020 (do 30 czerwca) 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 KWP 
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 ustalono, że: 

− W 2017 r. zrealizowano 30 działań w celu przebadania jak największej liczby 
kierujących (5 działań krajowych, 1 wojewódzkie oraz 24 własne). Podczas ich 
realizacji przebadano pod kątem alkoholu 19,9 tys. osób, z czego ujawniono 24 
osoby kierujące pod wpływem alkoholu. W trakcie działań przebadano jedną 
osobę pod kątem narkotyków, badanie dało wynik negatywny.  

− W 2018 r. zrealizowano 46 działań (5 krajowych, 1 wojewódzkie, 40 własnych). 
Podczas ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 27,7 tys. osób, z czego 
ujawniono 35 osób kierujących pod wpływem alkoholu. W trakcie działań 
przebadano jedną osobę pod kątem narkotyków, badanie dało wynik 
negatywny. 

− W 2019 r. zrealizowano 34 działania (2 krajowe, 1 wojewódzkie, 31 własnych). 
Podczas ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 21,3 tys. osób, z czego 
ujawniono 19 osób kierujących pod wpływem alkoholu. W trakcie działań 
przebadano dwie osoby pod kątem narkotyków, z czego badanie jednej 
zakończyło się wynikiem pozytywnym. 

− W I półroczu 2020 r. zrealizowano 14 działań (5 wojewódzkich i 9 własnych). 
Podczas ich realizacji przebadano pod kątem alkoholu 5,7 tys. osób, z czego 
ujawniono 13 osób kierujących pod wpływem alkoholu. W trakcie działań 
własnych przeprowadzono jedno badanie pod kątem narkotyków, które dało 
wynik negatywny.  

(akta kontroli str.127-170 ) 
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W przypadku prowadzenia wzmożonych działań kontrolno - prewencyjnych 
związanych z eliminacją z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących zasadą było, 
jak stwierdził Naczelnik WRD, że należy wykonać jak największą liczbę badań, 
jednak nie było to określane liczbowo, nikt nie narzucał policjantom ile kontroli 
pojazdów i badań kierujących mieli wykonać.   
„Ustosunkowując się do pytania jak mają być przeprowadzone kontrole tzn. czy  
z obowiązkiem użycia testów na środki działające podobnie do alkoholu czy metodą 
uproszczoną” Naczelnik WRD stwierdził, że „pierwszym krokiem takich kontroli 
drogowych jest sprawdzenie zachowania kierującego w tym także sposobu 
wysławiania się, poruszania, a także określenia wyglądu źrenic. Opis objawów  
i okoliczności uzasadniających podejrzenie użycia środka działającego podobnie do 
alkoholu został opublikowany jako załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 30 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku w sprawie pełnienia służby na 
drogach. Wszyscy policjanci podczas codziennych odpraw do służby byli 
zapoznawani z zasadami i procedurami dotyczącymi badań stanu trzeźwości – na 
obecność w organizmie alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu”.  

 (akta kontroli str.62, 124-126) 

2.3. Na podstawie analizy dokumentów z lat 2017 – 2020 (do 30 września) ustalono, 
że w WRD: 

• w 2017 r.– funkcjonariusze policji pobrali sprzęt do przeprowadzania badań 
1884 razy, przeprowadzili 42 296 badań kierowców na zawartość alkoholu,  
3 badania na zawartość środków innych niż alkohol (przy użyciu testów), 69 
osób skierowano na pobranie krwi, u 292 kierujących wykryto alkohol lub 
narkotyki15, 

• w 2018 r. – funkcjonariusze policji pobrali sprzęt do przeprowadzania badań 
1857 razy, przeprowadzili 50 427 badań kierowców na zawartość alkoholu,  
11 badań na zawartość środków innych niż alkohol (przy użyciu testów),  
61 osób skierowano na pobranie krwi, u 277 kierujących wykryto alkohol lub 
narkotyki, 

• w 2019 r. – funkcjonariusze policji pobrali sprzęt do przeprowadzania badań 
1838 razy, przeprowadzili 35 681 badań kierowców na zawartość alkoholu,  
3 badania na zawartość środków innych niż alkohol (przy użyciu testów),  
54 osoby skierowano na pobranie krwi, u 284 kierujących wykryto alkohol lub 
narkotyki, 

• w 2020 r. (do 30 września) – funkcjonariusze policji pobrali sprzęt do 
przeprowadzania badań 1379 razy, przeprowadzili 16 074 badań kierowców na 
zawartość alkoholu, 9 badań na zawartość środków innych niż alkohol (przy 
użyciu testów), 41 osób skierowano na pobranie krwi, u 175 kierujących wykryto 
alkohol lub narkotyki. 

(akta kontroli str.171-172) 

Analiza dokumentacji16 (dotyczącej przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości 
kierujących pojazdami) 36 spraw prowadzonych przez trzech wybranych losowo 
policjantów WRD w okresie 12 miesięcy17 (z 12 wybranych losowo dni z tego 
okresu) wykazała, że dane na temat m.in.:  
− zatrzymanych praw jazdy, z tego za kierowanie po spożyciu alkoholu i środka 

działającego podobnie,  
− ujawnionych przestępstw dotyczących kierujących w stanie nietrzeźwości, 
                                                      
15 Brak możliwości podania liczby przypadków z podziałem na kierujących pod wpływem alkoholu i pod wpływem 

narkotyków lub innych  środków w latach 2017-2020.  
16 Notatniki służbowe policjantów, zestawienia XIII/2-Karta statystyczna policjanta ruchu drogowego.  
17 Od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 
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− ujawnionych wykroczeń kierujących w stanie po użyciu alkoholu,  
− liczby kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu i środka 

działającego podobnie,  
− ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu lub po użyciu środka 

działającego podobnie,  
zapisane w notatnikach służbowych policjantów w trakcie patrolu na drodze zostały 
wprowadzone do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol) -
zestawienia XIII/2-Karta statystyczna policjanta ruchu drogowego w ciągu 3-5 dni od 
momentu zdarzenia na drodze opisanego w notesie służbowym tj. zgodnie z zał. 3 
zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z 6 lutego 2017 r. w sprawie metod  
i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 8 ze zm.). 

(akta kontroli str.173-181) 

2.4. Jak wyjaśnił Naczelnik WRD, funkcjonariusze realizujący działania kontrolne na 
drogach nie informowali w latach 2017 – 2020 (do 30 września) przełożonych  
o trudnościach związanych z wykryciem u kierujących poddanych kontroli stanów po 
użyciu alkoholu lub środków odurzających w tym m.in. powodowanych  
niedostateczną liczbą narkotestów.  
Jak wynika natomiast z ankiet wypełnionych przez 11 funkcjonariuszy WRD 
skuteczne wykrywanie kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
innych środków działających podobnie najbardziej utrudnia lub uniemożliwia:  
• duża liczba zadań nałożonych na funkcjonariuszy WRD – dziewięć odpowiedzi, 
• możliwości kadrowe i techniczne – trzy odpowiedzi, 
• brak na wyposażeniu każdego pojazdu policji prostego urządzenia kontrolnego 

umożliwiającego szybką ocenę kierującego pod wpływem środków odurzających 
– trzy odpowiedzi.  

(akta kontroli str. 182, 213-215) 

2.5. Do 2017 r. na wyposażeniu WRD znajdowały się urządzenia przenośne firmy 
HTC umożliwiające m.in. dostęp do bazy danych CEK. W czerwcu 2018 r. WRD 
otrzymał pięć urządzeń typu mobilny terminal noszony MTN Bluebird EF500R.  
W okresie objętym kontrolą podczas pełnienia służby każdy z patroli na drodze 
posiadał jedno urządzenie umożliwiające dostęp do bazy CEK. Jak wyjaśnił 
Naczelnik WRD, urządzenia te spełniały wymogi technologiczne dla kolejnych 
aktualizacji systemowych.   

Oględziny czynności funkcjonariuszy Policji przeprowadzane w trakcie kontroli 
kierowców m.in. na zawartość alkoholu18 wykazały, że we wszystkich dziesięciu 
przypadkach po wpisaniu do systemu terminala przez funkcjonariusza danych 
zatrzymanego kierowcy (imię i nazwisko, PESEL) po upływie niecałej minuty  
dostępna była informacja, że kierujący pojazdem nie ma zatrzymanego, ani 
cofniętego prawa jazdy. W trakcie kontroli policjanci korzystali ponadto (przy 
sprawdzaniu dowodu osobistego kierującego) z Rejestru Dowodów Osobistych 
(RDO) oraz Centralnej Ewidencji Ludności (CEL) – w żadnym przypadku nie 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczących danych osobowych kierującego.  

 (akta kontroli str.183-190 ) 

2.6. W latach 2017 – 2020 (do 30 czerwca) w KPP obowiązywały decyzje 
Komendanta19 w sprawie określenia systemu nadzoru nad wykonywaniem zadań 
przez policjantów pełniących służbę zewnętrzną. 

                                                      
18 Oględziny z udziałem funkcjonariuszy WRD KPP zostały przeprowadzone na drodze w dniach 20 i 22 

października oraz 13 listopada 2020 r. 
19 Nr 43/2019 z dnia 21 lipca 2019r., Nr 8/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. Wcześniej zagadnienia nadzoru i kontroli 
regulowały: decyzja nr 69/2016 z 22 września 2016 r. w sprawie nadzoru nad służbą dzielnicowych, decyzje nr 
29/2017 z 21 lipca 2017 r. i nr 37/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołów kontrolnych 
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W okresie objętym kontrolą nie był przeprowadzany audyt odnoszący się do 
tematyki „eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających”. Zagadnienia dotyczące problematyki 
dotyczącej kontrolowanych kierujących na zawartość alkoholu lub środków 
działających podobnie do alkoholu były codziennie monitorowane przez 
bezpośrednich przełożonych policjantów podczas  każdorazowego rozliczenia po 
wykonanej służbie.  

Dodatkowo dane dotyczące tematyki eliminowania z ruchu drogowego kierujących 
będących pod działaniem alkoholu lub narkotyków, jak stwierdził Naczelnik WRD, 
były wprowadzone do systemu SESPol – „karta statystyczna policjanta ruchu 
drogowego” i na bieżąco były monitorowane przez właściwych przełożonych.   
Oprócz kontroli patroli przeprowadzanych przez Naczelnika i Kierownika WRD bądź 
„Oficerów” kontrolnych wyznaczonych przez Komendanta zgodnie z comiesięcznym 
harmonogramem służb kontroli i nadzoru, w KPP od 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. 
odbywały się, jak wyjaśnił Naczelnik WRD, również kontrole patroli przeprowadzane 
przez funkcjonariuszy z KWP w Olsztynie. 

Jak wyjaśnił Naczelnik WRD, każdy z funkcjonariuszy pełniących nadzór nad służbą 
zewnętrzną dokonywał kontroli służb zewnętrznych, w tym sprawdzania 
sporządzanej dokumentacji czy sposobu pełnienia służby, w tym również tematyki 
dotyczącej eliminacji z ruchu drogowego kierujących będących pod działaniem 
alkoholu lub narkotyków. Fakt przeprowadzania kontroli przez przełożonych z KPP 
w Iławie odnotowywany był w książce kontroli służby – nadzoru nad służbą KPP  
w Iławie.   

Kontrole zewnętrzne wykonane przez policjantów z KWP w Olsztynie 
odnotowywane były w książce kontroli jednostki KPP. 
Podczas tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących tematyki 
eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających. 

 (akta kontroli str. 191-212) 

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

Działania KPP w zakresie kontroli na drogach osób będących pod wpływem 
alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu były podejmowane właściwie. 
Pozyskiwane przez policjantów informacje dotyczące kierujących pojazdami, w tym 
czy byli pod wpływem alkoholu lub innych podobnie do alkoholu działających 
środków przekazywane były niezwłocznie do Centralnej Ewidencji Kierowców. 
Wyposażenie funkcjonariuszy pełniących służbę na drodze umożliwiało dostęp do 
informacji o kierowcach i pojazdach gromadzonych w różnych rejestrach  
i ewidencjach. Zatrzymane przez policjantów (z powodu prowadzenia pojazdu pod 
wpływem alkoholu lub innych działających podobnie do alkoholu środków) prawa 
jazdy były przekazywane do właściwych organów niezwłocznie. Działania 
funkcjonariuszy dotyczące przeprowadzania kontroli na zawartość alkoholu i innych 
środków zabronionych, podlegały nadzorowi kierownictwa Wydziału.    

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

                                                                                                                                       
upoważnionych do rozliczania i nadzoru nad przekazaniem służby na stanowisku kierowania oraz nadzoru nad 
służbą zewnętrzną. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Olsztyn, 18 grudnia 2020 r. 

 

VI. Pozostałe  
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się  
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