
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
LRZ.410.014.02.2016 

P/16/037 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1, 
Cezary Paciura – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LRZ/88/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, 
REGON 690316970, zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia Komendą  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie (Komendantem) od dnia 12 stycznia 
2016 r. jest nadinspektor Krzysztof Pobuta. Poprzednio Komendantem był w  okresie 
od 14 lutego 2012 r. do 24 grudnia 2015 r. nadinspektor Zdzisław Stopczyk 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości ocenia2 
działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie na rzecz organizacji 
zabezpieczenia i przygotowania do działań ratowniczych na autostradzie A4 
i drodze ekspresowej S19 w latach 2015 – 2016 (do 30 czerwca). 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę Komendy z zarządcą 
autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, tj. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie, a także z przedstawicielami Państwowej Straży 
Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego i Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. 

W kontroli ustalono, iż w czerwcu 2014 r. Komendant określił zasady realizacji 
zadań i współdziałania Wydziału z jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie 
czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na autostradzie A4 i drodze 
ekspresowej S19 (A4 i S19). Dotyczyły one pełnienia służby w pasie drogowym, 
a zwłaszcza reagowania na lokalny wzrost zagrożeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz postępowania w razie wypadku drogowego z ofiarami w ludziach 
i kolizji drogowej. 

W styczniu 2015 r. Komendant utworzył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy –
Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad. Jej celem miało być 
wzmocnienie etatowe Wydziału Ruchu Drogowego Komendy, umożliwienie 
całodobowego pełnienia służby na drodze, skrócenie czasu reakcji na zdarzenia 
drogowe oraz poprawienie realizacji zadań związanych z pełnieniem służby na 
                                                      
1 ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 671) 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,       
  negatywna. W przypadku jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według ww. skali, nie dawałoby prawdziwego obrazu  
  funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisowa. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej  
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trasach objętych centralną i wojewódzką koordynacją.  Początkowo Sekcja Kontroli 
Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad liczyła 30 etatów policyjnych, jednak 
po przekazaniu części z nich w październiku 2015 r. do komórek organizacyjnych 
Policji realizujących zadania patrolowo-interwencyjne liczba ta zmniejszyła się do 
17, co skutkowało tym, iż funkcjonariusze prd pełnili służbę w systemie 
dwuzmianowym.  

W kontroli ustalono, iż nowy zakres działania Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy, zwanego dalej Wydziałem, Naczelnik sporządził w lipcu 2016 r., tj. po 18 
miesiącach od utworzenia Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia 
Autostrad.  

W okresie objętym kontrolą działania na A4 i S19 Komenda prowadziła w oparciu 
o ,,Plany działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” opracowane przez Komendę Główną Policji. Na A4 i S19 nie 
prowadzono centralnej i wojewódzkiej koordynacji służby, o której mowa 
w § 5 i § 6 zarządzenia Komendanta Głównego Policji Nr 609 w sprawie pełnienia 
służby na drogach przez policjantów3, ponieważ wypadkowość tam była ,,znikoma” 
w porównaniu do zagrożeń jakie występowały na pozostałych drogach 
województwa.  

W 2015 r. na A4 wydarzyło się 9, a w I półroczu 2016 r. – 6 wypadków drogowych. 
Nie było ofiar śmiertelnych ale odpowiednio 13 i 14 osób zostało rannych.  Na S19 
wydarzyło się łącznie 5 wypadków drogowych (4 w 2015 r. i 1 w I połowie br.). Nikt 
nie zginął, zaś 6 i 1 osoba zostały ranne.   Sytuacja uległa pogorszeniu w II połowie 
br., tj. po oddaniu do użytkowania ostatniego odcinka A4.  W okresie od 1 lipca do 
2 listopada 2016 r. na A4 wydarzyło 10 wypadków drogowych, w których zginęły 
2 osoby, a 11 zostało rannych, natomiast na S19 wydarzył się w jeden wypadek, 
w którym zginęła 1 osoba. 

W kontroli stwierdzono, iż zdarzały się przypadki przekraczania mierników czasu 
reakcji na zdarzenie. Średnia arytmetyczna czasu dojazdu Policji na miejsce 15 
wypadków na A4 wyniosła ok. 22, natomiast dla 5 wypadków na S19 – 13 minut. 
W skrajnych przypadkach czas dojazdu policjantów na miejsce zdarzenia na A4 (od 
momentu przyjęcia powiadomienia) wyniósł od 10 do 45 minut, natomiast na drodze 
ekspresowej od 8 do 19 minut.   
Według Najwyższej Izby Kontroli oddanie do eksploatacji wszystkich odcinków A4, 
stanowi realną podstawę do wzmocnienia etatowego Sekcji Wydział, co powinno 
umożliwić całodobowe wystawianie służby na drogach, a  także skrócić czas reakcji 
na zdarzenia drogowe 

Na koniec I półrocza 2016 r. oprócz Wydziału, działaniami na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku ruchu na A4 i S19, zajmowało się również 6 jednostek organizacyjnych 
garnizonu podkarpackiego Policji. W  jednostkach tych jak i w Wydziale, obsadzono 
wszystkie etatowe stanowiska policyjne. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość dotyczyła niewystarczającego 
przygotowania funkcjonariuszy garnizonu Policji do realizacji zadań 
specjalistycznych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. spośród 445 policjantów, 227 z nich, 
tj. 51,0% ukończyło obligatoryjny kurs specjalistyczny z zakresu ruchu drogowego, 
o którym mowa w § 2 i  § 4 zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji 
w sprawie pełnienia służby na drogach przez policjantów.  
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Spośród 30 funkcjonariuszy Wydziału kurs taki ukończyło 16, co stanowiło 53,3% 
stanu osobowego. Na koniec czerwca br. w jednostkach organizacyjnych Policji4 
działających na A4 i S19, obowiązkowy kurs specjalistyczny z zakresu ruchu 
drogowego posiadało 90 spośród 170 policjantów pionu ruchu drogowego, tj. 52,9%. 
Niewątpliwy na to wpływ miały, możliwości szkoleniowe jednostek policyjnych. 
W kontroli ustalono, iż w latach 2015 – 2016 (I połowa) realizacja zadań związanych 
z organizacją, zabezpieczaniem i przygotowaniem  do działań ratowniczych na A4 
i S19 nie była objęta kontrolą zewnętrzną i audytem. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Udział Policji w zabezpieczeniu działań ratowniczych na 
autostradach i drogach ekspresowych 

1.1. Stan organizacyjno-kadrowy pionu ruchu drogowego  

• Stan organizacyjny i liczebny policyjnego pionu ruchu drogowego (prd), 
w odniesieniu do sieci dróg na obszarze województwa, w tym autostrad 
i dróg ekspresowych 

Na koniec czerwca 2016 r. w 22 jednostkach organizacyjnych garnizonu 
podkarpackiego Policji funkcjonowały komórki właściwe w sprawach ruchu 
drogowego. W komórkach tych na 447 etatach policyjnych zatrudniono 445 
funkcjonariuszy prd5, w tym 30 w Wydziale.  

Według zakresu działania z 19 lutego 2014  r. do zadań Wydziału należało m.in. 
nadzorowanie i koordynowanie działań komórek ruchu drogowego komend 
powiatowych (miejskich) w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na poprawę 
stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast do wchodzącego w skład 
struktury organizacyjnej Wydziału – stanowiska ds. kontroli ruchu drogowego 
należało wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń drogowych ,,zgodnie 
z przepisami prawa i przepisami służbowymi” oraz w porozumieniu z Referatem ds. 
Przestępstw w Ruchu Drogowym.  

Z dniem 12 stycznia 2015 r. Komendant utworzył w Wydziale Sekcję Kontroli Ruchu 
Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad, zwaną dalej Sekcją, która po zakończeniu 
budowy A4 i S19 miała wzmocnić etatowo Wydział, umożliwić całodobowe 
wystawianie służby na drogach, skrócić czas reakcji na zdarzenia drogowe, a także 
poprawić realizację zadań związanych z pełnieniem służby na trasach objętych 
centralną i wojewódzką koordynacją. 

(dowód: akta kontroli str. 7 - 78) 

Według zakresu działania z 29 lipca 2016 r. do zadań Wydziału należało m.in. 
koordynowanie i nadzorowanie komórek ruchu drogowego w  zakresie realizacji 
zadań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu oraz czuwanie 
nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach województwa poprzez 
dyslokowanie do służby patroli ruchu drogowego. Do zadań Sekcji należało 
natomiast pełnienie służby na drogach, w tym na A4 i S19, współdziałanie 
i wspieranie komórek organizacyjnych w trakcie prowadzonych działań na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także wykonywanie czynności na miejscu 
zdarzeń drogowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 87 - 94)  

                                                      
4 w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie i Przemyślu oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy, Ropczycach, 
Przeworsku i Jarosławiu 
5 vacat – w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 

Opis stanu  
faktycznego 
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Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan etatowy Wydziału i Sekcji był w pełni obsadzony. 
W Wydziale zatrudniono 30 policjantów prd, w tym 17 w Sekcji 17 (kierownik, 
ekspert, asystent - 8, kontroler ruchu drogowego - 4 i referent - 3). 
Siedzibą Wydziału jest budynek Komendy, natomiast Sekcja mieści się w budynku 
Wydziału Prewencji Komendy w Zaczerniu, tj. w pobliżu węzła A4 Rzeszów-Północ.  

(dowód: akta kontroli str. 7 - 13, 60 - 78, 284 - 286) 

Na koniec I półrocza 2016 r. oprócz Wydziału, działaniami na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku ruchu na podkarpackim odcinku A4, zajmowało się również 6 jednostek 
organizacyjnych garnizonu podkarpackiego Policji, tj. Komendy Powiatowe Policji 
w Dębicy, Ropczycach, Przeworsku i Jarosławiu oraz Komenda Miejska Policji 
w Przemyślu i w Rzeszowie6. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie obsługiwała 
również odcinek S19. W  jednostkach tych obsadzono wszystkie 132 etaty 
policyjne7. 

(dowód: akta kontroli str. 11 - 13, 60 - 78, 250 - 262)  

Z informacji Wydziału wynika, iż na dzień 30 czerwca 2016 r. sieć dróg publicznych 
na terenie województwa  liczyła 19.516 km, w tym 112 km A4 i 11 km S19. 

(dowód: akta kontroli str. 161 - 163) 

Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą terminu sporządzenia zakresu działania 
Wydziału po utworzeniu Sekcji. Zakres działania Wydziału, Naczelnik sporządził 29 
lipca 2016 r., tj. po 18 miesiącach od jej utworzenia. 

Naczelnik Wydziału mł. insp. Zdzisław Sudoł wyjaśnił, że opóźnienie w sporządzeniu 
zakresu działania wynikło z ,,niedopatrzenia”. Nie miało to żadnego wpływu na 
właściwe funkcjonowanie Wydziału, gdyż ,,podstawowe zadania policjantów Sekcji 
zostały określone w regulaminie z lutego 2014 r.” Policjanci mieli aktualne Karty 
opisu stanowiska pracy, z których wynikało jakie zadania mają realizować, co 
potwierdzili własnoręcznym podpisem. 

(dowód: akta kontroli str. 79 - 101) 

• Zmiany wielkości i struktury etatowej prd, w wyniku analiz stanu 
bezpieczeństwa na drogach 

W 2015 r. jednostki prd garnizonu podkarpackiego Policji odnotowały na drogach 
publicznych 17.391 zdarzeń drogowych, z tego 1.708 wypadków i 15.683 kolizji. 
W porównaniu do 2014 r. liczba zdarzeń i kolizji wzrosła odpowiednio o 869 oraz 
o 913, natomiast o 44 (o 2,6%) zmalała liczba wypadków drogowych.  
W wypadkach śmierć poniosło 136 osób (mniej o 8 niż w 2014 r.), z tego 98 osób 
(więcej o 13) zmarło bezpośrednio na miejscu wypadku zaś 38 (mniej o 21) w ciągu 
30 dni od wypadku. Rannych zostało 2.125 osób, tj. o 60 mniej niż w 2014 r.  

W I półroczu 2016 r. zarejestrowano 8.833 zdarzenia na drogach publicznych, 
z tego 743 wypadki i 8.090 kolizji. W wypadkach śmierć poniosło 56 osób, z tego 17 
bezpośrednio na miejscu zdarzenia zaś 39 zmarło w ciągu 30 dni od wypadku. 
Rannych zostało 886 osób.  

W 2015 r. na A4 wydarzyło się 108 zdarzeń drogowych, z tego 9 wypadków i 99 
kolizji, tj.  odpowiednio o 12, 1 i 11 więcej niż w 2014 r.  W zdarzeniach tych nikt nie 
zginął, ale 13 osób zostało rannych. 

                                                      
6 Decyzja Nr 267/2014 Komendanta z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zasad realizacji zadań i współdziałania Wydziału  
  Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i Przemyślu,  
  Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Dębicy, Przeworsku i Jarosławiu w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem  
  i porządkiem ruchu na odcinkach autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 woj. podkarpackiego 
7 Komenda Miejska Policji w Rzeszowie i Przemyślu (po 30 etatów), Komenda Powiatowa Policji w Dębicy - 24 etaty,    
  Ropczycach - 12, Przeworsku - 13 i Jarosławiu  - 23 etaty  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W I półroczu br. na A4 wydarzyło się 75 zdarzeń drogowych (6 wypadków i 69 
kolizji), w których rannych zostało 14 osób. 

W 2015 r. na odcinku S19  wydarzyło się 31 zdarzeń drogowych (4 wypadki i 27 
kolizji), tj. o 2 wypadki mniej oraz o 6 kolizji więcej niż w 2014 r. W wypadkach 
w 2014 r. i 2015 r. rannych zostało po 6 osób. W I półroczu br. na S19 wydarzyło się 
13 zdarzeń. W wypadku i 12 kolizjach nikt nie zginął, ale jedna osoba została ranna. 

(dowód: akta kontroli str. 102 - 146) 

Na dzień 1 stycznia 2015 r. Wydział liczył 37 etatów policyjnych. Rozkazem 
organizacyjnym z 12 stycznia 2015 r.8 Komendant wyłączył 24 stanowiska etatowe 
oraz włączył do Wydziału – Sekcję wraz z 30 stanowiskami etatowymi policjantów. 
Uzasadnił to m.in. potrzebą zwiększenia liczby policjantów pełniących służbę na 
drodze w związku z rozwojem sieci drogowej i zapewnieniem właściwego stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Kolejnym rozkazem organizacyjnym z 28 października 2015 r.9 Komendant wyłączył 
z Sekcji Wydziału – 13 stanowisk etatowych. Związane to było z wejściem w życie 
zarządzenia Nr 50/15 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. 
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia liczby etatów Policji i pracowników 
Policji w województwie podkarpackim, w którym zmniejszono limit etatów policyjnych 
przesuwając je do komend miejskich i powiatowych, celem wzmocnienia komórek 
wykonujących zadania patrolowo-interwencyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 147 - 160) 

Na dzień 30 czerwca br. Wydział liczył 30 stanowisk etatowych, w tym 17 w Sekcji.  
Sieć dróg publicznych na obszarze województwa podkarpackiego była o 52 km 
dłuższa niż 1 stycznia 2015 r. Długość A4 i S19 nie uległa zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 161 - 163) 

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

1.2. Organizacja i realizacja służby na autostradach i drogach 
ekspresowych 

• Organizowane i realizowane przez prd działania na autostradach i drogach 
ekspresowych 

W okresie objętym kontrolą centralną i wojewódzką koordynacją służby, o której 
mowa w § 5 i § 6 Zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji w sprawie 
sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów10, nie objęto A4 i S19 
przebiegającej przez obszar województwa. 
Centralną koordynacją służby objęto trzy drogi krajowe, zaś wojewódzką 
koordynację służby pełniono na 79 wyznaczonych trasach.  

 (dowód: akta kontroli str. 164 - 201) 

I Zastępca Komendanta insp. Zbigniew Sowa wyjaśnił, że z analizy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego za lata 2015 – 2016 (I połowa) wynika, iż na 
użytkowanych odcinkach A4 (ze względu na małe natężenie ruchu) oraz na S19 
zagrożenie wypadkowością było ,,znikome” w porównaniu do tego jakie 
występowało na innych drogach województwa. Na A4 i S19 koncentrowano się 
na działaniach określonych przez Komendę Główną Policji w ,,Planach działań 
kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

                                                      
8 Rozkaz organizacyjny Komendanta Nr 1/15 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych 
9 Rozkaz organizacyjny Komendanta Nr 14/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych 
10 Zarządzenie Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na  
   drogach przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm.)  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Prowadzono je pod kryptonimem Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Pasy, Trucki & Bus, 
Bezpieczny weekend czy Bezpieczne wakacje (ferie)”. Egzekwowano 
przestrzeganie ograniczeń prędkości, jazdy w pasach bezpieczeństwa, przewożenia 
dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa, porządku 
i płynności w ruchu drogowym podczas długich weekendów i wzmożonych 
przejazdów wakacyjnych.  
Służbę prewencyjną na A4 i S19 pełnili policjanci z Wydziału, w tym Sekcji, a także 
funkcjonariusze z jednostek organizacyjnych Policji, którym Komendant powierzył 
realizację zadań w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem na A4 
i S1911.   
W 2015 r. do 359 służb na A4 i S19 skierowano 718 funkcjonariuszy Wydziału, 
a w I połowie 2016 r. do 186 służb – 373 policjantów. Policjanci pełnili służbę 
w systemie dwuzmianowym – 8 godzinnym (7-15 i 14-22). Patrolowanie A4 i S19 
odbywało się przy pomocy dwóch pojazdów nieoznakowanych wyposażonych 
w wideorejestrator oraz trzech radiowozów oznakowanych. Dodatkowo na S19 – 
511 policjantom Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie (KMP w Rzeszowie) 
wyznaczono 259 służb w systemie 8 godzinnym. 

W 2015 r. policjanci pełniący służbę na A4 nałożyli 77 mandaty karne, a w I półroczu 
2016 r. – 152, w tym funkcjonariusze Wydziału i Sekcji odpowiednio 20 i 119. Na 
S19 w 2015 r. i w I półroczu 2016 r. funkcjonariusze nałożyli 133 i 108 mandatów, 
z czego 77 i 98 policjanci Wydziału. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78, 202 - 249)   

• System oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego na 
autostradach i drogach ekspresowych 

Zasady pełnienia służby przez policjantów na A4 i S19 Komendant określił w decyzji 
Nr 267/201412. W Instrukcji stanowiącej załącznik do decyzji, Komendant ustalił 
zasady pełnienia służby w pasie drogowym, a zwłaszcza reagowanie na lokalny 
wzrost zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprzez czasową 
redyslokację sił i środków własnego prd bądź użycie sił i środków sąsiedniej 
jednostki Policji. Decyzje w tych sprawach mieli podejmować komendanci jednostek 
organizacyjnych Policji w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału. 
Komendant określił także zasady postępowania w przypadku zaistnienia wypadku 
drogowego z ofiarami w ludziach i kolizji drogowej, w sprawach o  wykroczenia, 
naruszeń w transporcie drogowym oraz usuwania pojazdów z drogi na koszt 
właściciela. Ustalił również zasady postępowania w razie ujawnienia kierującego 
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środkach działających 
podobnie do alkoholu oraz w przypadku zatrzymania dokumentów uprawniających 
do kierowania pojazdem lub do jego używania.  
Ww. zadania miały realizować właściwe komendy w granicach swojego obszaru 
działania. Istniała  możliwość wydłużenia tego obszaru oraz skierowania patrolu na 
sąsiednie odcinki A4, będące w gestii odpowiedzialności innej jednostki 
organizacyjnej Policji. Decyzję w tej sprawie miał podejmować dyżurny Komendy. 
Powyższą decyzję Komendant zmienił 5 lipca 2016 r.13  

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78, 250 - 262)  

                                                      
11 vide poz. 6 
12 vide poz. 6 
13 Decyzja Nr 312/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję Nr 267/2014 Komendanta z dnia 27 czerwca    
    2014 r. w sprawie zasad realizacji zadań i współdziałania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
    w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i Przemyślu, Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Dębicy,  
    Przeworsku i Jarosławiu w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na odcinkach autostrady A4 i drogi   
    ekspresowej S19 woj. podkarpackiego 
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Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą decyzji Komendanta Nr 312/2016 z dnia 
5 lipca 2016 r. w sprawie realizacji zadań i współdziałania jednostek 
organizacyjnych Policji w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem 
ruchu na A4 i S19. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż w decyzji tej Komendant nie powierzył 
komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie (KPP w Łańcucie) realizacji 
zadań w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na odcinku 
A4 oraz nie wymienił komendy w tytule decyzji pomimo, iż ujął ją w wykazie komend 
działających na autostradzie i wyznaczył dla niej rejon działania ,,droga A4 km 
588+600 do 608+000 (łącznie 19,4 km). 
Powyższą decyzję Komendant zmienił w trakcie kontroli. Decyzją Nr 461/2016 
z dnia 25 października 2016 r.14 powierzył komendantowi KPP w Łańcucie realizację 
zadań na A4. 

(dowód: akta kontroli str. 259 - 273) 

Przygotowujący decyzje ekspert Wydziału nadkom. Wojciech Szczepański wyjaśnił, 
że w tytule decyzji ,,omyłkowo” nie wpisano KPP w Łańcucie. Brak tego zapisu ,,nie 
skutkował” realizacją  zadań na A4. 

(dowód: akta kontroli str. 274) 

• Dyslokacja służby prd na autostradzie i drogach ekspresowych 

W latach 2015 – 2016 (I połowa) przy planowaniu dyslokacji i sposobie pełnienia 
służby kierowano się bieżącą analizą stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na A4 
i S19. Według I Zastępcy Komendanta analiza ta wskazywała na małe zagrożenie 
wypadkowością dlatego też na A4 i S19 nie wyszczególniono miejsc szczególnie 
niebezpiecznych. Co miesiąc sporządzano grafiki służby policjantów Sekcji wraz 
z dyslokacją jej pełnienia. Przekazywano je jednostkom organizacyjnym Policji 
działającym na autostradzie i drodze ekspresowej, które w zależności od potrzeb 
określonych w § 7 zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji w sprawie 
sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów – mogły dyslokować tam 
swoje patrole. 

W okresie objętym kontrolą w siedmiu przypadkach kierowano policjantów do 
obsługi zdarzeń ,,na sąsiednich obszarach działania” na A4. Policjanci z KMP 
w Rzeszowie w 4 przypadkach w wykonywali czynności na obszarze Komendy 
Powiatowej Policji w Ropczycach (KPP w Ropczycach), policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Dębicy obsługiwali 2 kolizje na obszarze działania KPP 
w Ropczycach, a policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku wykonywali 
czynności na obszarze działania KPP w Łańcucie. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78) 

• Zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa na 
autostradzie i drogach ekspresowych przez policjantów 

Policjanci pełniący służbę patrolową za wyjątkiem funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Dębicy (KPP w Dębicy) nie zgłaszali uwag i propozycji 
odnośnie przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa 
i porządku ruchu, w tym infrastruktury drogowej na A4 i S19 (§ 15 ust. 1 pkt 
7 zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji w sprawie pełnienia służby na 
drogach przez policjantów). 

                                                      
14 Decyzja Nr 461/2016 Komendanta z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad realizacji zadań i współdziałania   
    Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie  
    i Przemyślu, Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Dębicy, Łańcucie, Przeworsku i Jarosławiu w zakresie czuwania  
    nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na odcinkach autostrady A4 i drogi  ekspresowej S19 woj. podkarpackiego 
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W dniu 1 czerwca 2016 r. KPP w Dębicy wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, zwanej dalej GDDKiA z wnioskiem 
o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 523+800 km A4. Na odcinku tym 
(według zgłoszeń kierowców i zaistniałych zdarzeń drogowych) podczas opadów 
deszczu, w szczególności na pasie w kierunku Rzeszowa dochodziło często do 
poślizgu pojazdów spowodowanych przelewającą się wodą przez jezdnię 
autostrady. 
Pod koniec czerwca GDDKiA przeprowadziła wizję lokalną w terenie, w trakcie 
której Policja wnioskowała o oznakowania tego miejsca znakami ostrzegawczymi. 
Na początku lipca 2016 r. GDDKiA poinformowała, iż odpowiednie oznakowanie 
zostanie wprowadzone po uprzednim opracowaniu i zatwierdzeniu projektu 
organizacji ruchu. GDDKiA wprowadziła zmianę organizacji ruchu na ww. odcinku 
A4, ograniczając prędkość do 110 km/h. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78, 275 - 280) 

• Wykorzystanie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) na potrzeby 
prd 

Zdarzenia drogowe (wypadki i kolizje) z obszaru województwa dokumentowano 
w Karcie zdarzenia drogowego (Mrd-2) oraz rejestrowano w systemie SEWiK, który 
był podstawowym źródłem informacji o przyczynach i skutkach zdarzeń na drogach 
województwa, w tym na A4 i S19. Dane z SEWiK wykorzystywano do sporządzenia 
okresowych informacji (analiz) o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także 
do przygotowywania opinii dla potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego, co do 
zasadności instalowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszanie 
przepisów ruchu drogowego. Informacje o  miejscach niebezpiecznych 
i najczęstszych przyczynach zdarzeń drogowych, policjanci wykorzystywali  
w trakcie profilaktycznych i edukacyjnych spotkań. Prezentowano je opisowo oraz 
w formie tabel, wykresów i diagramów.  
Informacje wygenerowane z systemu wykorzystywali również zarządcy dróg do 
przygotowywania projektów lub zmiany istniejącej organizacji ruchu na drogach. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78, 102 - 146) 

• Czas reakcji jednostek Policji na wypadki zaistniałe na autostradzie 
i drogach ekspresowych 

Komenda Główna Policji zwana w dalszej treści KGP opracowała mierniki czasu 
reakcji na zdarzenie. Dla zdarzeń ,,Pilnych”, które wymagają natychmiastowej 
reakcji Policji, wartość miernika czasu reakcji w 2015 r. określono na 9 minut dla 
terenu miejskiego oraz 14 minut dla terenu wiejskiego. W 2016 r. czas reakcji 
kwalifikowano dla zdarzeń ,,Pilnych” i ,,Zwykłych”. Podstawowym kryterium 
kwalifikacji zdarzeń była informacja przekazywana przez operatora Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Komendant Główny Policji miernik czasu reakcji dla 
zdarzeń ,,Pilnych” określił na poziomie 11 minut. Kierownicy jednostek 
organizacyjnych mieli objąć szczegółowym nadzorem, sposób kwalifikowania 
zdarzeń oraz czasy ich obsługi. 

(dowód: akta kontroli str. 301 - 317, 327 - 340) 

W latach 2015 – 2016 (I połowa) na przebiegającej przez województwo 
podkarpackie A4 i S19 wydarzyło się łącznie 20 wypadków drogowych z udziałem 
30 pojazdów i 47 osób. W wypadkach nikt nie zginął, ale 5 osób zostało ciężko, a 29 
lekko rannych. 
W 15 wypadkach na A4 uczestniczyło 23 pojazdy i 38 osób, z których 2 zostały 
ciężko, a 25 lekko ranne. Na S19 doszło do 5 wypadków z udziałem 7 pojazdów i 9 
osób. Nikt nie zginął, rannych zostało 7 osób, w tym 3 ciężko. 

(dowód: akta kontroli str. 77 - 78) 
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Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą przekroczenia mierników czasu reakcji na 
zdarzenia drogowe na A4 i S19. 
W kontroli ustalono, iż średnia arytmetyczna czasu dojazdu Policji na miejsce 15 
wypadków na A4 wyniosła ok. 22, natomiast dla 5 wypadków na S19 – 13 minut. 
W skrajnych przypadkach czas dojazdu policjantów na miejsce zdarzenia na A4 (od 
momentu przyjęcia powiadomienia) wyniósł od 10 do 45 minut (KPP w Dębicy), 
natomiast na drodze ekspresowej od 8 do 19 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 77 - 78)  

W kontroli stwierdzono, iż Naczelnik Wydziału zwrócił się do komendanta KPP 
w Dębicy o wyjaśnienie przyczyn przekroczenia czasu  reakcji  na zdarzenie15, które 
miało miejsce 24 września 2015 r. na 533 km A4 w miejscowości Żyraków 
z udziałem 2 pojazdów i w którym 2 osoby zostały lekko ranne16.  
W odpowiedzi Zastępca Komendanta wyjaśnił, iż dyżurny KPP w Dębicy informację 
o zdarzeniu otrzymał o godz. 12:14 i przekazał ją dyżurnemu GDDKiA obwodu 
drogowego Pustynia – Tarnów, który potwierdził fakt wypadku drogowego. O godz. 
12:18:52 zgłoszenie przekształcono w zdarzenie i na miejsce niezwłocznie 
skierowano dwa patrole, tj. ruchu drogowego i grupę zdarzeniową. Pierwszy patrol 
,,po zakończeniu wykonywanych czynności służbowych  na terenie gminy Pilzno 
udał się na miejsce zdarzenia drogowego podejmując czynności o godz. 12.45.34. 
Do momentu przybycia patrolu WRD KPP Dębica miejsce wypadku zabezpieczała 
służba drogowa autostrady A4.” 
Zastępca Komendanta KPP w Dębicy poinformował, iż aby wyeliminować podobne 
przypadki ,,zwłoki z podjęciem interwencji przez WRD” omówiono tę sytuację na 
odprawie służbowej 30 września oraz z naczelnikiem WRD i dyżurnymi KPP 
w Dębicy (zlecającymi czynności).  

 (dowód: akta kontroli str. 342 - 356) 

Ze sporządzonego przez Wydział zestawienia działań Policji w odniesieniu do 
wypadków na A4 i S19 na terenie województwa podkarpackiego w okresie 
1 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2016,  wynika natomiast, iż wypadek ten miał 
miejsce w miejscowości Dębica na 534,5 km A4, a policjanci na miejsce zdarzenia 
przybyli o 12:59, tj. po 45 minutach. 

(akta kontroli str. 77 - 78) 

• Wykorzystanie planów działań ratowniczych dla autostrad i dróg 
ekspresowych 

Autostrada A4 przebiegająca przez obszar województwa składa się z 8 odcinków, 
z czego pierwszy o długości 6,950 km oddano do użytkowania 1 sierpnia 2012 r.  
W 2013 r. oddano 5 odcinków o łącznej długości 83,800 km, a pod koniec 
października 2014 r. odcinek o długości 34,753 km (Tarnów Północ – Dębica 
Wschód). Ostatni odcinek o długości 41,200 km (Rzeszów Wschód – Jarosław 
Zachód) oddano do użytkowania 20 lipca 2016 r.  

W kontroli stwierdzono, iż Komenda dysponuje dwoma Planami Działań 
Ratowniczych, zwanych dalej PDR. Obejmowały one wszystkie odcinki A4, z czego 
PDR dla odcinka o długości węzeł Tarnów Północ – Jarosław Zachód dyrektor 
Oddziału GDDKiA w Rzeszowie zatwierdził 16 grudnia 2015 r., a dla odcinka 
Jarosław Zachód – Korczowa (Granica Państwa) – 18 kwietnia 2016 r.  

Droga ekspresowa S19 składa się z 2 odcinków, z czego pierwszy o długości 6,422 
km (węzeł Stobierna – Rzeszów Wschód) oddano do użytkowania 8 sierpnia 2012 r. 

                                                      
15 SWD: JED-6058T-20150924-9250 
16 pismo Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 25 września 2015 r. (R-
173/94/15) 
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zaś drugi o dł. 4,546 km (węzeł Rzeszów Zachód – Świlcza) w dniu 14 grudnia 
2013  r. 
Kopie zatwierdzonego PDR dla S19, Komenda otrzymała w wersji papierowej 
i elektronicznej w dniu 21 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 162 - 163, 411 - 424)  

Naczelnik Wydziału mł. insp. Zdzisław Sudoł wyjaśnił, iż początkowo czynności 
podczas zdarzeń drogowych na A4 i S19 policjanci wykonywali w oparciu o ogólnie 
obowiązujące przepisy prawne. Z uwagi na specyfikę autostrady (brak możliwości 
zawracania pomiędzy węzłami) oraz potrzebę szybkiego dotarcia na miejsce 
zdarzenia, Komendant w czerwcu 2014 r. wydał decyzję w sprawie zasad realizacji 
zadań i współdziałania jednostek organizacyjnych Policji w zakresie czuwania nad 
bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na A4 i S19.  
Wprowadzone do stosowania PDR na A4 i S19 stworzyły warunki organizacyjne dla 
zapewnienia sprawnego współdziałania służb, w tym zarządcy drogi z pozostałymi 
podmiotami biorącymi udział w działaniach ratowniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 284 - 286)  

• Trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
przygotowania jednostek Policji do prowadzenia działań na autostradach 
i drogach ekspresowych 

I Zastępca Komendanta insp. Zbigniew Sowa wyjaśnił, iż w okresie objętym kontrolą 
właściwe miejscowo jednostki Policji nie wnosiły uwag w zakresie prowadzenia 
działań na A4 i S19.  
Natężenie ruchu oraz zauważalny wzrost zdarzeń drogowych na A4 nastąpił po 
oddaniu do użytkowania w lipcu br. ostatniego odcinka Rzeszów Wschód – Jarosław 
Zachód. Wskazane jest w związku z tym doposażenie  jednostek organizacyjnych 
Policji w sprzęt specjalistyczny umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie 
czynności na miejscu zdarzeń drogowych na A4 i S19, a także zwiększenie szkoleń 
w zakresie obsługi zdarzeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez 
policjantów prd.  

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78) 

Z informacji Wydziału wynika, iż w okresie od 1 lipca do 2 listopada 2016 r. na 
podkarpackim odcinku A4 wydarzyło się łącznie 87 zdarzeń drogowych, z tego 10 
wypadków i 77 kolizji drogowych. W wypadkach drogowych zginęły 2 osoby, a 11 
zostało rannych.  
W tym samym okresie na S19 wydarzyło się 7 zdarzeń drogowych, w tym 6 kolizji. 
W wypadku drogowym zginęła 1 osoba, nikt nie został natomiast ranny. 

(dowód: akta kontroli str. 281 - 283) 

W działalności kontrolowanej jednostki, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła 
nieprawidłowości. 

Według Najwyższej Izby Kontroli pozytywnie należy ocenić działania Komendanta 
odnośnie ustalenia zasad realizacji zadań i współdziałania Wydziału z jednostkami 
organizacyjnymi garnizonu w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem 
ruchu na A4 i S19. W styczniu 2015 r. Komendant utworzył w Wydziale Sekcję, 
która miała umożliwić całodobowe pełnienie służby oraz skrócić czas reakcji na  
zdarzenia drogowe. Na koniec czerwca br. stan etatowy i osobowy Wydziału oraz 
jednostek organizacyjnych działających na obszarze A4 i S19  był w pełni 
obsadzony. 
W kontroli ustalono, iż zakres działania Wydziału, Naczelnik opracował 18 miesięcy 
po utworzeniu Sekcji. Początkowo Sekcja liczyła 30, a po zmianie w październiku 
2015 r. – 17 etatów. Zmniejszenie etatów skutkowało tym, iż służbę policjanci pełnili 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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w systemie dwuzmianowym (7-15, 14-22). Zdarzały się przypadki przekraczania 
mierników czasu reakcji na zdarzenie drogowe na A4 i S19. 
W latach 2015 – 2016 (I połowa) w wypadkach na A4 i S19 nikt nie zginął. Sytuacja 
uległa zmianie w II połowie 2016 r. Od lipca do listopada w 10 wypadkach na A4 
zginęły 2 osoby, a w wypadku na S19 zginęła 1 osoba. Komenda dysponowała PDR 
dla wszystkich odcinków A4 i S19. 
Według Najwyższej Izby Kontroli oddanie do eksploatacji wszystkich odcinków A4, 
stanowi realną podstawę do wzmocnienia etatowego Sekcji Wydział, co powinno 
umożliwić całodobowe wystawianie służby na drogach, a  także skrócić czas reakcji 
na zdarzenia drogowe, 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Policją, a służbami 
prowadzącymi działania ratownicze 

2.1. Współpraca Policji z jednostkami organizacyjnymi innych służb 
i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie 
ratownictwa na drogach 

W zakresie ratownictwa na A4 i S19 Policja współpracowała z GDDKiA (zarządcą 
autostrady i drogi ekspresowej) oraz z przedstawicielami Państwowej Straży 
Pożarnej,  Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewodą Podkarpackim 
i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Do zadań Policji w zakresie 
usuwania skutków zdarzeń drogowych na A4 i S19 należało m.in. przyjęcie 
zgłoszenia, pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji poszkodowanych i udzielaniu 
pomocy przedmedycznej, nadzór nad organizacją ruchu, w tym na trasach 
wprowadzonych objazdów, a także utrzymywanie łączności z Punktem Informacji 
Drogowej oraz współpraca z innymi służbami ratowniczymi. Szczegóły tej 
współpracy określono w PRD. 
W latach 2015 – 2016 Policja nie zawierała porozumień o współpracy w zakresie 
ratownictwa na A4 i S19. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78) 

2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań Policji na autostradach 
i drogach ekspresowych 

Schemat organizacji łączności na potrzeby działań Policji na A4 i S19 określały 
PDR. Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Komendy mł. insp. Wiesław 
Libuszowski poinformował, że wzdłuż A4 funkcjonuje cyfrowa łączność radiowa, 
która  umożliwia (w oparciu o roaming) nawiązanie łączności ze stanowiskiem 
kierowania w Komendzie bez jakichkolwiek czynności ze strony funkcjonariusza.  
Funkcjonuje także łączność analogowa, która pozwala na prowadzenie 
korespondencji radiowej na kanale pracy jednostki Policji. Odbywa się to poprzez 
radiotelefony noszone, które zasięgiem obejmują obszar działań ratowniczych. 
Radiotelefony przewoźne zamontowane w pojazdach służbowych umożliwiają 
utrzymywanie łączności radiowej ze stanowiskiem kierowania właściwej miejscowo 
jednostki Policji.  
W jednostkach Policji prowadzony jest również nasłuch na kanale radiowym 
w Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSWA), który umożliwia 
przekazywania sygnałów lub krótkich informacji oraz nawiązywanie łączności 
pomiędzy służbami w celu współdziałania lub alarmowania. 
Na miejscu działań ratowniczych na A4 i S19 istnieje także możliwość nawiązania 
bezpośredniej łączności analogowej (w oparciu o Zasady organizacji 
i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych) na ogólnopolskim kanale radiowym B112, którego użytkownikami  
jest m.in. Policja, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo 
Medyczne i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zorganizowano ją w celu zwiększenia 
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operatywności współdziałania, w tym koordynacji działań służb i Policji w rejonie 
działań ratowniczych. Kanał B112 umożliwia Policji prowadzenie bezpośredniej 
korespondencji z kierującym działaniem ratowniczym (KRD) oraz jednostkami 
wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego.  

Naczelnik Wydziału mł. insp. Zdzisław Sudoł wyjaśnił, iż funkcjonariusze prd 
garnizonu podkarpackiego Policji w trakcie prowadzonych działań na A4 i S19 nie 
korzystali z ogólnopolskiego kanału radiowego B112., który jest przeznaczony do 
zapewnienia łączności pomiędzy służbami w sytuacji klęsk  żywiołowych, katastrof 
i innych nadzwyczajnych zdarzeń powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi. 
Policjanci w trakcie prowadzonych działań korzystali z łączności policyjnej i poprzez 
swojego dyżurnego kontaktowali się z kierującymi działaniami ratowniczymi. 

(dowód: akta kontroli str.60 - 78, 284 - 289)  

W działalności kontrolowanej jednostki, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wymianę informacji i koordynację 
działań pomiędzy Policją, a służbami ratowniczymi prowadzącymi działania 
ratownicze na A4 i S19.  

3. Wyposażenie jednostek Policji oraz wyszkolenie policjantów w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych 

3.1. Stan wyposażenia policjantów prd w pojazdy i sprzęt 

• Wyposażenie prd w pojazdy, specjalistyczny sprzęt policyjny, sprzęt 
telekomunikacyjny i telekomunikacyjny oraz wyposażenie do udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 

Na dzień 30 czerwca 2016 r. prd podkarpackiego garnizonu Policji dysponował 112 
samochodami osobowymi, z tego 91 oznakowanymi, w tym 14 z wideorejestratorem 
oraz 21 samochodami nieoznakowanymi (5 z wideorejestratorem).  Na wyposażeniu 
garnizonu było także 31 motocykli i 8 furgonów, z tego 2 Ambulanse Pogotowia 
Ruchu Drogowego ,,APRD”, 3 Ekip Techniki Drogowej i Ekologii ,,ETDiE”, 
1 Profilaktyczno-Edukacyjny (PE) oraz 2 furgony nieoznakowane.  

Prd garnizonu posiadał również 58 zestawów znaków do zabezpieczenia miejsca 
wypadku drogowego, w tym 23 przystosowane do oznakowania miejsc wypadków 
w nocy, 132 szt. sprzętu teleinformatycznego (mobilne terminale przewoźne 
i noszone), 350 szt. sprzętu telekomunikacyjnego (radiotelefony przewoźne, 
noszone, zestawy podkaskowe motocyklisty) oraz 79 zestawów ratowniczych ,,R”.  

Wydział dysponował 5 samochodami (3 oznakowanymi i 2 nieoznakowanymi 
z wideorejestratorem), 1 furgonem PE, 6 szt. sprzętu teleinformatycznego, 13 szt. 
sprzętu telekomunikacyjnego i 1 zestawem ratowniczym ,,R”.   
Pion ruchu drogowego KMP w Rzeszowie był w posiadaniu 16 samochodów (13 
oznakowanych, w tym 2 z wideorejestratorem i 3 nieoznakowanych 
z wideorejestratorem), 2 furgonów, tj. APRD i ETDiE, 4 motocykli, 3 zestawów 
znaków przystosowanych  do zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego w nocy, 
16 szt. sprzętu teleinformatycznego, w tym 14 noszonych, 42 szt. sprzętu 
telekomunikacyjnego (20 radiotelefonów przewoźnych, 18 noszonych i 4 zestawów 
podkaskowych motocyklisty) oraz 6 zestawów ratowniczych. 
Prd KPP w Dębicy miał na stanie 4 samochody (3 oznakowane, w tym 
1 z wideorejestratorem i 1 nieoznakowany z wideorejestratorem), 2 motocykle, 
3 zestawy znaków do zabezpieczenia miejsca wypadku, 7 szt. sprzętu 
teleinformatycznego, 22 szt. sprzętu telekomunikacyjnego i 5 zestawów 
ratowniczych, KPP w Ropczycach – 4 samochody osobowe, w tym 3 oznakowane, 
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2 motocykle, 4 zestawy znaków przystosowanych do oznakowania miejsca wypadku  
w nocy, 3 szt. sprzętu teleinformatycznego, 12 szt. sprzętu telekomunikacyjnego 
i 3 zestawami ratowniczymi, a KPP w Przeworsku – 5 samochodów osobowych 
(4 oznakowane i 1 nieoznakowany), 3 zestawy znaków do zabezpieczenia miejsca 
wypadku drogowego, 5 szt. sprzętu teleinformatycznego oraz 5 zestawów 
ratowniczych. 
Pion ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu użytkował 
7 samochodów osobowych (5 oznakowanych i 2 nieoznakowane z których jeden 
wyposażono w  wideorejestrator), 2 motocykle, 5 zestawów znaków 
przystosowanych do oznakowania miejsc wypadków w nocy, 5 szt. sprzętu 
teleinformatycznego, 16 szt. sprzętu telekomunikacyjnego i 6 zestawów 
ratowniczych. Komenda Miejska Policji w Przemyślu posiadała natomiast 
7 samochodów osobowych, z tego 6 oznakowanych, w tym 1 z widerejestratorem 
oraz 1 nieoznakowany z widerejestratorem, 1 furgon ETDiE, 2 motocykle, 
5 zestawów znaków do zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego, 11 szt. 
sprzętu teleinformatycznego, 29 szt. sprzętu telekomunikacyjnego i 11 zestawów 
ratowniczych ,,R”.  

(dowód: akta kontroli str. 365 - 373) 

• Potrzeby w zakresie wyposażenia prd 

Na podstawie Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Policji z 5 maja 2015 r.17 
w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz 
policjantów w sprzęt transportowy, Naczelnik Wydziału Transportu Komendy 
sporządził w dniu 22 marca 2016 r. tabelę norm wyposażenia w sprzęt transportowy 
dla garnizonu. 

Według tej tabeli prd garnizonu podkarpackiego Policji winien posiadać 112 
pojazdów samochodowych (102 osobowe i 10 furgonów) oraz 32 motocykle. 
Spośród 102 pojazdów osobowych, 84 z nich to samochody oznakowane, zaś 18 
nieoznakowane. Z 10 furgonów, 5 to APRD, 3  ETDiE, 1 nieoznakowany PE oraz 
furgon patrolowy.  

Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą norm wyposażenia w sprzęt transportowy 
jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze A4 i S19.  

Z analizy tabel norm wyposażenia w sprzęt transportowy sporządzonych 22 marca 
2016 r. przez Naczelnika Wydziału Transportu Komendy oraz wyposażenia 6 
jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze A4 i S19 wynika, iż  na 
dzień 30 czerwca 2016 r., jednostki te powinny posiadać 38 samochodów 
osobowych, z tego 31 oznakowanych i 7 nieoznakowanych. Faktycznie posiadały 43 
samochody (34 oznakowane i 9 niezonakowanych). Nadwyżki w sprzęcie w 
stosunku do norm wyposażenia stwierdzono w KMP w Rzeszowie i Komendzie 
Powiatowej Policji w Przeworsku (więcej o 2 samochody) oraz (więcej o 1 samochód 
w stosunku do norm) w KPP w Ropczycach i Jarosławiu i Komendzie Miejskiej 
Policji w Przemyślu. Mniej o 2 samochody w stosunku do norm stwierdzono 
natomiast w KPP w Dębicy.  

(dowód: akta kontroli str. 365 - 381) 

3.2. Szkolenia policjantów prd 

• Stan wyszkolenia prd 

Na dzień 30 czerwca 2016 r. spośród 445 policjantów prd garnizonu podkarpackiego 
Policji, 227 z nich, tj. 51,0% ukończyło obowiązkowy kurs specjalistyczny z zakresu 

                                                      
17 (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 29) 
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ruchu drogowego18, o którym mowa w § 2 i § 4 zarządzenia Nr 609 Komendanta 
Głównego Policji w sprawie pełnienia służby na drogach przez policjantów.  
Spośród 30 funkcjonariuszy Wydziału kurs taki ukończyło 16, tj. 53,3%, w tym 
7 funkcjonariuszy Sekcji, co stanowiło 41,2% jej stanu osobowego.  
Na koniec czerwca br. w 6 jednostkach organizacyjnych Policji19 działających na A4 
i S19, specjalistycznym kursem z zakresu ruchu drogowego dysponowało 90 
spośród 170 policjantów prd, co stanowiło 52,9%.  

(dowód: akta kontroli str. 382 - 393) 

Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowość ocenia niewystarczające 
przygotowanie 49 % funkcjonariuszy prd garnizonu podkarpackiego Policji do 
realizacji zadań z zakresu ruchu drogowego, gdyż nie ukończyli obowiązkowego 
przeszkolenia w tym zakresie. 

Policjanci prd uczęszczali także na kursy fakultatywne. Kurs specjalistyczny dla 
policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD) 
ukończyło 50, tj. 35,7% spośród 140 policjantów, którzy powinni posiadać takie 
przeszkolenie. Na koniec czerwca br. kursem takim w Wydziale dysponowało 
4 funkcjonariuszy, w tym 1 w Sekcji, co stanowiło odpowiednio 13,3% i 5,9% stanu 
osobowego tych komórek.  
W 6 jednostkach organizacyjnych Policji działających na A4 i S19, kurs 
specjalistyczny RWD posiadało 33 spośród 170 policjantów prd, co stanowiło 
19,4%.  

Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem (TJS) 
posiadało 22 (7,6%) z 289 policjantów prd, którzy takie przeszkolenie winni 
posiadać. Technikę jazdy samochodem doskonalił 1 policjant Wydziału, co stanowiło 
3,3% obsady etatowej. 
Na dzień 30 czerwca br. spośród jednostek organizacyjnych zajmujących się 
realizacją zadań na A4 i S19, kurs specjalistyczny TJS ukończyło 5 funkcjonariuszy, 
z tego po 2 z KMP w Rzeszowie i z KPP w Dębicy oraz 1 z KPP w Przeworsku. 
Stanowiło to odpowiednio 2,9%, 8,3% i 7,7% policjantów prd w tych jednostkach. 

Na koniec I półrocza 2016 r. kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem 
szosowym (TJMS) posiadało 34 policjantów prd (44,7%) spośród 76 którzy 
przeszkolenie takie powinni posiadać. W Wydziale kursem takim dysponowało 
5, a w Sekcji Wydziału 2 policjantów prd, co stanowiło 16,7% i 11,8 % stanu 
osobowego.  

Aktualne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy miało 67, tj. 
26,5% z 253 funkcjonariuszy, którzy takie przeszkolenie według Naczelnika 
Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy powinni posiadać. 

(dowód: akta kontroli str. 382 - 393)  

W 2015 r. Komenda zgłosiła potrzebę przeszkolenia 195 funkcjonariuszy z  
garnizonu podkarpackiego Policji, z tego 123 na część ogólną (RDo) oraz 2 na 
część szczególną (RDs) obligatoryjnego kursu specjalistycznego z zakresu ruchu 
drogowego, 26 na kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na 
miejscu zdarzenia drogowego (RWD), 31 na kurs specjalistyczny w zakresie 
doskonalenia techniki jazdy samochodem (TJS) oraz 15 na kurs specjalistyczny dla 
policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS).  
Dla garnizonu przydzielono łącznie 70 miejsc, co stanowiło 35,9% zgłoszonych 
potrzeb, z tego 31 na kurs RDo do Szkoły Policji w Katowicach i Słupsku, co 
                                                      
18 ukończony łącznie kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna (RDo) i część szczególna (RDS) albo 
inny równoważny, w tym kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RD) 
19 w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie i Przemyślu oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy, Ropczycach, 
Przeworsku i Jarosławiu 
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stanowiło 25,6% zgłoszonych potrzeb, 22 na kurs RDs do Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie (CSP) – 1.100% zgłoszonych potrzeb, 13 na kurs RWD (50% 
zgłoszonych potrzeb), 2 na kurs TJS (6,5% zgłoszonych potrzeb) oraz 2 miejsca na 
kurs TJMS, co stanowiło 13,3% zgłoszonych potrzeb. 

W 2016 r. Komenda zgłosiła potrzebę przeszkolenia 209 funkcjonariuszy, z tego 136 
na część ogólną (RDo) oraz 3 na część szczególną (RDs) obligatoryjnego kursu 
specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego, 28 na kurs RWD, 32 na kurs TJS 
oraz 10 na kurs TJMS.  
W I połowie 2016 r. dla garnizonu podkarpackiego Policji przydzielono 37 miejsc 
szkoleniowych, co stanowiło 17,7% zgłoszonych potrzeb, z tego 31 na kurs RDo 
i 4 na kurs RDs do Szkoły Policji w Katowicach (22,8% i 133,3% zgłoszonych 
potrzeb), a także 2 miejsca  na kurs TJS w CSP w Legionowie (6,3% potrzeb). 
W II połowie br. garnizon otrzymał 79 miejsc szkoleniowych, z tego 49 na kurs RDo 
w Szkole Policji w Katowicach i CSP w Legionowie, 25 na kurs RDs (SP w  
Katowicach) oraz 2 miejsca na kurs TJS i 3 na kurs TJMS w CSP w Legionowie. 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy mł. insp. Zdzisław Gancarz wyjaśnił, 
iż z uwagi na ,,ograniczone możliwości realizacyjne jednostek szkoleniowych Policji 
zaspokajanie wszystkich potrzeb szkoleniowych, zarówno obligatoryjnych jak 
i fakultatywnych, jest niemożliwe”. Zgodnie z § 54 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji20 - w przypadku gdy liczba policjantów oczekujących na kurs 
specjalistyczny jest większa od limitu miejsc przewidzianych na ten kurs, komendant 
jednostki szkoleniowej Policji określa dla poszczególnych jednostek 
organizacyjnych, limity miejsc proporcjonalnie do zgłaszanych przez nie potrzeb 
szkoleniowych. Podyktowane jest to m.in. optymalizacją wykorzystania dostępnej 
bazy dydaktycznej jednostek szkoleniowych. Potrzeby szkoleniowe zgłaszano 
w formie wykazu właściwego i wykazu rezerwowego. Funkcjonariusze ujęci w  
wykazie rezerwowym brali udział w szkoleniu gdy policjanci z wykazu właściwego 
nie mogli w nim uczestniczyć. 

(dowód: akta kontroli str. 394 - 398) 

• Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze garnizonu podkarpackiego Policji 
uczestniczyli w ćwiczeniach ratowniczych zorganizowanych przez Wojewodę 
Podkarpackiego w ramach Regionalnego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej.  
W dniu 16 czerwca 2015 r. podczas ćwiczeń ,,Funkcjonowanie i rozwój systemu 
ratowniczego”, jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz 
jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Jarosławiu doskonaliły na A4 (w rejonie przejścia granicznego 
w Korczowej), koordynowanie medycznych działań ratowniczych w sytuacji 
katastrofy komunikacyjnej z dużą ilością poszkodowanych i z udziałem materiałów 
niebezpiecznych. W ćwiczeniach uczestniczyło 142 osoby, w tym 6 policjantów 
i 3 pojazdy policyjne z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 68)  

Podkarpacki garnizon Policji posiadał wyposażenie pozwalające prowadzić w miarę 
skuteczne działania ratownicze na A4 i S19. Według Najwyższej Izby Kontroli za 
niewystarczające należy uznać wyszkolenie policjantów prd odnośnie 
obowiązkowego kursu specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego, a także 

                                                      
20 Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm.  
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w zakresie specjalistycznych kursów doskonalących. 

 

 

4. Współpraca Policji z podmiotem zarządzającym autostradą i drogą 
ekspresową 

• Uzgodnienia dokonane przez Komendanta na etapie projektowania 
autostrady 

Komenda na etapie projektowania dokonywała uzgodnień warunków 
bezpieczeństwa dla odcinków A4 i S19 (§ 98 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych.21) 

W dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie GDDKiA odbyło się posiedzenie X Rady 
Technicznej w sprawie wykonania koncepcji programowej budowy drogi S19 odc. 
Granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz – bez węzła) wraz 
z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Z protokołu 
z posiedzenia wynika, iż przedstawiciel Komendy zwrócił uwagę na potrzebę 
wykonania na MOP-ach Bukowa 4 miejsc postojowych dla pojazdów służb 
uprawnionych do kontroli, tj. Policji, ITD, Straży Granicznej i Służby Celnej,  bram 
wjazdowych ,,na pilota”, a także zapewnienie dojazdu dla znajdujących się na 
granicy województw MOP-ów. W toku dyskusji GDDKiA zaaprobowała zmianę 
miejsc postojowych i dojazdów do MOP-ów, zaś postulat bram otwieranych 
automatycznie, przeniesiono na etap opracowania projektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 399 - 410) 

• Współpraca Komendy z zarządzającymi autostradą i drogami na etapie 
realizacji zadań ustawowych 

W okresie objętym kontrolą Policja na bieżąco współpracowała z GDDKiA przy 
realizacji zadań ustawowych. Współpraca polegała na wymianie informacji 
o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na A4 i S19, 
a także na uzgadnianiu warunków bezpieczeństwa działań podjętych przez Policję.  

W ramach współpracy, policjanci prd uczestniczą w pracach komisji terenowych 
powołanych przez GDDKiA, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w ciągu dróg A4 i S19. W 2016 r. komisję taką powołano na wniosek 
KPP w Dębicy w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na 523+800 km A4.   

Pod koniec lutego 2016 r.22 Komendant zwrócił się do GDDKiA z zapytaniem czy dla 
potrzeb Policji możliwe jest użyczenie budynku w Obwodzie Utrzymania Autostrady 
(OUA) Dębica w miejscowości Żyraków, 4 pomieszczeń w budynku OUA Rzeszów 
(Mrowla) oraz pomieszczenia w budynku OUA Jarosław (Wierzbna) oraz 
o przekazanie informacji czy doprowadzono do nich kable światłowodowe.  
Ewentualne zawarcie umowy użyczenia, Komendant uzależnił od kosztów 
niezbędnych do poniesienia oraz od zgody Komendanta Głównego Policji. 

W odpowiedzi z 4 maja 2016 r. GDDKiA23 poinformowała, iż budynek OUA Dębica 
i pomieszczenie w budynku OUA Jarosław może być użyczone nieodpłatnie na 
podstawie umowy. Policja będzie ponosiła opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, 
kanalizację oraz podatek od nieruchomości. Szacunkowy koszt najmu budynku OUA 
Dębica (o pow. 648,63 m2 i garażu o pow. 69 m2) GDDKiA wyliczyła na ok. 35 tys. zł, 

                                                      
21 Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm. 
22 pismo Komendanta z dnia 29 lutego 2016 r., adresowane do dyrektora GDDKiA Oddziału w Rzeszowie, znak IR-425/2016 
23 znak pisma O.Rz.Z-1.4201.30.5.2016.tb 
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a pomieszczenia w budynku OUA Jarosław (o pow. 102,54 m2 i garażu o pow. 37 m) 
na 28 tys. zł rocznie. Kwota ta nie zawiera kosztów sprzątania, wywozu śmieci oraz 
opłat za telefon i internet. GDDKiA nie użyczy budynku OUA Rzeszów ponieważ 
będzie mieściło się w nim Centrum Zarządzania Ruchem.  
Budynki UOA Dębica i Jarosław nie posiadają przyłączy (światłowodów). 
Podłączenie jest planowane ale w dalszej perspektywie czasowej w ramach budowy 
Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Według GDDKiA istnieje możliwość 
doprowadzenia światłowodu, a szacunkowy koszt takiej inwestycji do UOA Dębica 
wyniósłby ok 187,5 tys. zł, a do UOA Jarosław – 450 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 322 - 325, 433 - 436) 

I Zastępca Komendanta insp. Zbigniew Sowa wyjaśnił, iż przejęcie budynków UOA 
Dębica i Jarosław będzie  możliwe po doprowadzeniu do nich światłowodów. 

(dowód: akta kontroli str. 326) 

Zgodnie z § 3 pkt 1b Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie 
współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego24 - GDDKiA przekazała Komendzie plany liniowe A4 z pikietażem oraz 
zaznaczonymi obiektami inżynierskimi. 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 78)  

• Usuwanie z autostrady i drogi ekspresowej unieruchomionych tam 
pojazdów 

W okresie objętym kontrolą policjanci prd garnizonu podkarpackiego Policji wydali 5  
administracyjnych dyspozycji usunięcia pojazdów z A4 i S19 na podstawie art. 130a 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruch drogowym25, tj. w przypadku pozostawienia 
pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób 
zagraża bezpieczeństwu. KMP w Rzeszowie wydała 3 takie dyspozycje zaś po 
jednej KPP w Dębicy i Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu. 

Policjanci wydali również 16 dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie (procesowym) 
określonym w art. 50a w ustawie Prawo o ruchu drogowym, z tego  11  KMP 
w Rzeszowie i 5 KPP w Dębicy.  

Zasady usuwania pojazdów Komendant określił w decyzjach w sprawach zasad 
realizacji zadań i  współdziałania Wydziału z jednostkami organizacyjnymi Policji 
w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na A4 i S19.  
W razie zaistnienia konieczności usunięcia lub unieruchomienia pojazdu z przyczyn 
określonych w art. 130a policjant prd winien to zgłosić dyżurnemu właściwej 
miejscowo komendy, który niezwłocznie kieruje na miejsce podmiot uprawniony do 
usuwania pojazdów. Policjant oczekuje na miejscu na jego przybycie. Po zgłoszeniu 
uprawnionego podmiotu, policjant wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu i sporządza 
zawiadomienie do właściciela pojazdu lub osoby uprawnionej o skutkach 
nieodebrania pojazdu z parkingu strzeżonego w terminie określonym w art. 130a 
ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oryginał dyspozycji usunięcia 
i zawiadomienia właściciela lub osoby uprawnionej, policjant przekazuje właściwemu 
miejscowo dyżurnemu komendy, który potwierdza ich odbiór na kopiach. Kopię ww. 
dokumentów policjant przekazuje również bezpośredniemu przełożonemu lub 
osobie przez niego wskazanej.  

(dowód: akta kontroli str. 290 - 300, 318 - 321) 

                                                      
24 Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 124 
25 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) 
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W działalności kontrolowanej jednostki, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie współpracę Policji z GDDKiA na etapie 
projektowania A4 i S19 oraz w trakcie realizacji zadań ustawowych. 

5. Działania Policji związane z rozładowywaniem korków i zatorów na 
autostradzie lub drodze ekspresowej 

W okresie objętym kontrolą policjanci prd Wydziału nie byli angażowani  do 
rozładowywania długotrwałych korków i zatorów na A4 i S19 oraz udzielania 
pomocy osobom tam uwięzionym.  

 (dowód: akta kontroli str. 290 - 300)  

• Działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem objazdów 
celem sprawnego rozładowania korków lub zatorów drogowych na 
autostradzie lub drodze ekspresowej 

Z wyjaśnienia I Zastępcy Komendanta insp. Zbigniewa Sowy wynika, iż w okresie 
objętym kontrolą policjanci prd garnizonu podkarpackiego Policji nie podejmowali 
i nie byli angażowani do działań związanych z kierowaniem ruchem 
i organizowaniem objazdów w celu sprawnego rozładowania korków lub zatorów 
drogowych na A4 i S19. 

(dowód: akta kontroli str. 290 - 300) 

• Zasady współdziałania z zarządzającymi autostradą lub drogą ekspresową 
przy rozładowywaniu korków lub zatorów drogowych 

Zasady współdziałania z GDDKiA przy rozładowywaniu korków lub zatorów 
drogowych Komendant określił w decyzjach określających realizację zadań 
i współdziałanie Wydziału oraz jednostek organizacyjnych Policji w zakresie  
czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem na odcinku A4 i S19. Określały je 
również PDR.  

Do zadań Policji należało m.in. przekazanie do Punktu Informacji Drogowej  
informacji o potrzebie zamknięcia odcinka autostrady i drogi ekspresowej, 
kierowanie i nadzór nad organizacją ruchu, w tym na trasach wprowadzonych 
objazdów oraz kontrolowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu 
drogowego. 
Dla zamkniętych odcinków A4 i S19 wprowadzano trasy objazdów oraz czasową 
organizację ruchu. Wyznaczone objazdy uwzględniały ograniczenia wynikające 
z infrastruktury drogowej (ograniczenia tonażowe, skrajnie pionowe) i zostały 
zaakceptowane przez zarządcę drogi. 

W wyniku zdarzeń drogowych i utrudnień z tym związanych  organizowano 
krótkotrwałe objazdy. Z informacji otrzymanej od dyżurnego UOA Rzeszów wynika, 
iż w okresie objętym kontrolą w przypadku 3 zdarzeń wdrożono PDR w celu dotarcia 
służb ratowniczych na miejsce zdarzenia poprzez przekierowywanie pojazdów lub 
otwarcie przejazdów/wjazdów awaryjnych na A4. Dotyczyło to kolizji z 9 maja na 
565+300 km, wypadku z 6 czerwca (554+000 km) i 8 września 2016 r. (550+700 
km). 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 68, 250 - 273) 

W działalności kontrolowanej jednostki, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż w okresie objętym kontrolą policjanci prd nie 
byli angażowani do rozładowywania długotrwałych korków i zatorów na A4 i S19. 

6. Działania kontrolne w Policji 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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• Przedsięwzięcia w zakresie nadzoru, audytu i kontroli, ich wyniki oraz ich 
wykorzystanie 

W latach 2015 – 2016 (do 30 czerwca) Wydział Kontroli Komendy nie 
przeprowadzał kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w jednostkach 
organizacyjnych podkarpackiego garnizonu Policji. Audytu w tym zakresie nie 
przeprowadzał również audytor wewnętrzny Komendy.  
W 2015 r. audytor wewnętrzny Komendy realizował czynności doradcze zlecone 
przez KGP dotyczące ,,Analizy możliwości sprawnego działania Policji w obszarze 
egzekwowania prawa w zakresie ruchu drogowego”. W sprawozdaniu z tych 
czynności (sporządzonym przez Zespół Audytu Wewnętrznego KGP) stwierdzono 
m.in. rozbieżność definicji wypadku ,,określonych w wewnętrznych regulacjach 
Policji” ze znaczeniem tego pojęcia w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

W II kwartale 2015 r. Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli KGP 
przeprowadził kontrolę ,,Prawidłowości organizacji i sposobów pełnienia służby na 
drogach przez policjantów” w okresie od 1 stycznia do 31 marca. Kontrolą objęto 
dwie jednostki organizacyjne, tj. Komendę Miejską Policji w Krośnie oraz KPP 
w Dębicy.  

Z analizy wystąpienia pokontrolnego KPP w Dębicy wynika, iż zespół kontrolny KGP 
nie miał uwag do organizacji pełnienia służby na drogach przez policjantów 
Wydziału Ruchu Drogowego. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
oceniono realizację zadań przez policjantów prd oraz nadzór przełożonych. 
Negatywnie oceniono natomiast dokumentowanie przebiegu służby przez 
funkcjonariuszy prd.  

(dowód: akta kontroli str. 290 - 300, 437 - 526) 

• Analiza działań jednostek Policji na autostradzie i drodze ekspresowej oraz 
ich wykorzystanie 

Wydział analizował działania jednostek Policji na całej sieci dróg publicznych na 
terenie województwa. Analizowano działania policjantów likwidujących zdarzenia 
drogowe, a zwłaszcza sposób przeprowadzania oględzin i sprawdzanie 
oznakowania pionowego i poziomego, a także wpływ inżynierii ruchu drogowego na 
zaistniałe zdarzenie.  
Szczególną uwagę zwracano na wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Na 
polecenie Zastępcy Komendanta z lutego 2015 r. z każdego wypadku drogowego ze 
skutkiem śmiertelnym sporządzany jest ,,protokół z wizji lokalnej”. Przedstawia się 
w nim opis zdarzenia, parametry i stan drogi, organizację ruchu drogowego, 
prawdopodobne przyczyny zaistnienia wypadku, w tym wpływ inżynierii ruch 
drogowego, a także uzgodnienia Policji i zarządcy drogi w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęte podczas przeprowadzanej wizji lokalnej.  

W kontroli przeanalizowano protokół z wizji lokalnej wypadku drogowego ze 
skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce 17 września 2016 r. na 537 km  na A4 
w miejscowości Pustynia. W wizji miejsca wypadku brał udział kierownik służby 
liniowej GDDKiA i policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Dębicy. Z protokołu 
wynika, iż do wypadku przyczynił się ,,wyłącznie błąd ludzki”, z tego względu ,,brak 
jest możliwości wypracowania dodatkowych rozwiązań mogących przyczynić się do 
uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości”.   

(dowód: akta kontroli str. 290 - 300) 

W działalności kontrolowanej jednostki, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła 
nieprawidłowości. 
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Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż w okresie objętym kontrolą Wydział Kontroli 
jak i audytor wewnętrzny Komendy nie przeprowadzali kontroli  działalność 
w badanym obszarze. Wydział przeprowadzał analizy stanu bezpieczeństwa na 
drogach publicznych, w tym na A4 i S19. Dotyczyło to zwłaszcza lustracji miejsc 
zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, gdzie jednym z jej celów było ustalenie 
ewentualnego wpływu infrastruktury drogowej i jej otoczenia na zaistnienie 
zdarzenia. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o  
Najwyższej Izbie Kontroli26, wnosi o: 

1. Zapewnienie działań zmierzających do odpowiedniego przeszkolenia 
policjantów prd garnizonu podkarpackiego Policji z zakresu ruchu 
drogowego. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
Pana Komendanta, drugi – do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, przysługuje Panu Komendantowi 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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
 
Rzeszów, dnia        grudnia 2016 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 
 
                 
                 Kontroler                

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

  Wiesław Motyka 

             Cezary Paciura 
gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 
        
       

 

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