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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/87/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów, REGON 
690316970, zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia Komendą  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Miejskim Policji w Rzeszowie (Komendantem) jest od dnia 15 czerwca 
2016 r. mł. inspektor Bogusław Kania, który od 15 marca do 14 czerwca br. pełnił 
obowiązki Komendanta. Poprzednio Komendantem w  okresie od 7 kwietnia 2010 r. 
do 14 marca 2015 r. był inspektor Witold Szczekala. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 8) 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę Komendy 
z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie w zakresie wymiany informacji i współpracy przy 
usuwaniu zdarzeń drogowych na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19. 

W kontroli ustalono, iż pełnienie służby w pasie drogowym, a zwłaszcza reagowanie 
na lokalny wzrost zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz postępowanie 
w razie wypadku drogowego z ofiarami w ludziach i kolizji drogowej realizowano na 
podstawie zasad ustalonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Rzeszowie w decyzji Nr 267/2014 z 27 czerwca 2014 r. w zakresie czuwania nad 
bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19.   

W Komendzie nie utworzono oddzielnej komórki organizacyjnej do prowadzenia 
działań na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19, zwanej dalej A4 i S19. 
Wykonywaniem czynności na miejscu zdarzeń na drogach, w tym na A4  i S19 
zajmował się Wydział Ruchu Drogowego Komendy (Wydział) w skład którego 
wchodzi Referat Kontroli Ruchu Drogowego i Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych. 
                                                      
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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Na koniec czerwca br. w Wydziale obsadzono wszystkie 68 stanowisk etatowych 
policjantów.   

W okresie objętym kontrolą działania na A4 i S19  koncentrowały się na usuwaniu 
skutków zdarzeń drogowych oraz dyspozycjach wydawanych przez dyżurnego 
Komendy. W ramach pełnionych służb policjanci na S19 brali udział w działaniach 
w oparciu o ,,Plany działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego” opracowanych przez Komendę Główną Policji. 
Ze względu na znikomą liczbę zdarzeń drogowych nie prowadzono na A4 i S19 
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. 
Komenda dysponowała Planami Działań Ratowniczych dla wszystkich odcinków A4 
i S19 na swoim obszarze działania. W latach 2015 – 2016 (I połowa) na A4 
wydarzyło się 7, a na S19 – 5 wypadków drogowych. Nikt nie zginął ale odpowiednio 
11 i 7 osób zostało rannych. W trakcie ich obsługi stwierdzono przypadki 
przekraczania przez Policję mierników czasu reakcji na zdarzenie drogowe. 

Najwyższa Izba Kontroli za nieprawidłowość uznała niezarejestrowanie w systemie 
SEWiK wypadku drogowego, który wydarzył się 28 grudnia 2015 r. Wypadek 
zarejestrowano w toku kontroli, tj. 9 miesięcy od zdarzenia, co stanowiło naruszenie 
zapisu § 3 pkt 2 zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego Policji z 22 października 
2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń 
drogowych. 
Za nieprawidłowość uznano także brak ukończenia przez 51,5% funkcjonariuszy prd 
Wydziału obowiązkowego kursu specjalistycznego 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.  
Komenda posiada wyposażenie pozwalające prowadzić działania w zakresie 
czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na A4 i S19. Stwierdzone 
w kontroli uwagi dotyczyły wyposażenia Policyjnego Ambulansu Pogotowia Ruchu 
Drogowego (APRD) oraz przeterminowanych środków opatrunkowych i płynu 
dezynfekcyjnego w zestawie ratowniczym ,,R”. 
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 

W okresie objętym kontrolą w Komendzie nie utworzono oddzielnej komórki 
organizacyjnej do prowadzenia działań na A4 i S19.  
Wykonywaniem czynności na miejscu zdarzeń drogowych na drogach, w tym na A4  
i S19 zajmował się Wydział składający się z Referatu Kontroli Ruchu Drogowego 
i Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych.  

                                                      
3 zarządzenie Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie pełnienia służby na drogach przez 
policjantów (Dz.U. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm.) 

Opis stanu  
faktycznego 



 

4 

Wydział mieści się w samodzielnym budynek Komendy, zlokalizowanym w centrum 
Rzeszowa przy ul. Jagiellońskiej 13. 
 
Do zadań Referatu Kontroli Ruchu Drogowego należało wykonywanie czynności na 
miejscu zdarzenia drogowego w zakresie określonym przepisami służbowymi 
i poleceniami przełożonych, natomiast do zadań Referatu Obsługi Zdarzeń 
Drogowych – wykonywanie czynności na miejscu wypadku lub kolizji drogowej 
w oparciu o przepisy ustaw i przepisy służbowe, w tym procesowe zabezpieczanie 
śladów i dowodów, przeprowadzanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego 
pojazdu, a także sporządzania szkiców i dokumentacji fotograficznej.  

(dowód: akta kontroli str. 9 - 21) 

Na koniec czerwca 2016 r. stan etatowy Wydziału był obsadzony i składał się z 68 
funkcjonariuszy prd, w tym z naczelnika, zastępcy i eksperta. W Referacie Kontroli 
Ruchu Drogowego zatrudniono 45, zaś w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych – 
20 policjantów prd. 

(dowód: akta kontroli str. 22 - 23, 112 - 113) 

Na dzień 30 czerwca 2016 r. długość dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych) na obszarze działania Komendy wynosiła 1.989 km, w tym 
19,982 km A4 i 10,998 km S19.  

(dowód: akta kontroli str. 24) 

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

W 2015 r. na obszarze działania Komendy zarejestrowano 5.072 zdarzeń 
drogowych, z tego 637 wypadków i 4.435 kolizji drogowych, w których śmierć 
poniosło 12 osób, a 815 zostało rannych. W I półroczu 2016 r. odnotowano 2.665 
zdarzeń drogowych (306 wypadków i 2.359 kolizji). Śmierć poniosło 12 osób, zaś 
372 zostało rannych. 

Z opracowanej przez Wydział – Analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego wynika, iż na przebiegającej  
przez obszar działania Komendy A4 w 2015 r. zarejestrowano 25 zdarzeń 
drogowych, z tego 5 wypadków i 20 kolizji, a w I półroczu 2016 r. – 20 (1 wypadek 
i 19 kolizji drogowych). W wypadkach nikt nie zginął, ale rannych zostało 
odpowiednio 7 i 4 osoby. Na S19 w 2015 r. odnotowano 31 zdarzeń drogowych 
(4 wypadki i 27 kolizji), a w I półroczu 2016 r. – 13 (1 wypadek, 12 kolizji 
drogowych). Nie było ofiar śmiertelnych, 7 osób zostało natomiast rannych. 

 (dowód: akta kontroli str. 25 - 111) 

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w Wydziale było 70 etatów policyjnych. W porównaniu 
do stanu na koniec czerwca br. liczba etatów zmalała. Rozkazem organizacyjnym Nr 
3/15 z 20 maja 2015 r.4 Komendant wyłączył z Referatu Kontroli Ruchu Drogowego 
Wydziału 2 stanowiska etatowe policjantów. Jedno z nich w związku 
z obligatoryjnym udziałem oskarżyciela publicznego w rozprawach sądowych 
włączono do Zespołu ds. Spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji, a drugie celem 
wzmocnienia etatowego do Referatu do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu 
Drogowym Komendy. Nie zmieniła się natomiast liczba etatów cywilnych Wydziału, 
która wynosiła 4,5 etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 112 - 124) 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na obszarze działania 
Komendy nie zmieniła się długość dróg publicznych, w tym A4 i S19. 
                                                      
4 Rozkaz organizacyjny Nr 3/15 Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian 
organizacyjnych 
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(dowód: akta kontroli str. 24) 
 

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 działania Komendy na A4 i S19 nie były objęte 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 policjantów5. Centralną koordynacją objęto trzy drogi krajowe, zaś 
wojewódzką koordynację służby pełniono na 79 wyznaczonych trasach. 

Komendant mł. insp. Bogusław Kania wyjaśnił, iż na A4 i S19 nie prowadzono 
centralnej jak i wojewódzkiej koordynacji służby, ze względu na znikomą liczbę 
zdarzeń drogowych. Działania na A4 i S19  koncentrowały się na usuwaniu skutków 
zdarzeń drogowych oraz dyspozycjach wydawanych przez dyżurnego Komendy. 
W ramach pełnionych służb na S19, policjanci brali udział w działaniach w oparciu 
o ,,Plany działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” opracowane przez Komendę Główną Policji. Prowadzono je pod 
kryptonimem Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Pasy, Trucki & Bus, Bezpieczny  
weekend czy Bezpieczne wakacje (ferie)”. Od kierujących egzekwowano 
przestrzeganie ograniczeń prędkości, obowiązek jazdy w pasach bezpieczeństwa, 
przewożenie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami czy zapewnienie 
bezpieczeństwa, porządku i płynności w ruchu drogowym podczas długich 
weekendów i wzmożonych przejazdów wakacyjnych.  

Policjanci służbę pełnili w patrolach zmotoryzowanych wykorzystując do tego 
pojazdy służbowe będące na stanie Wydziału. W latach 2015 – 2016 (I połowa) 511 
funkcjonariuszom Wydziału wyznaczono 259 służb na S19 w systemie 8 godzinnym. 
Policjanci z patroli wypadkowych (obsługujących zdarzenia drogowe, w tym na A4 
i S19) pełnili służbę w systemie 12 godzinnym. 

(dowód: akta kontroli str. 125 - 147) 

Efekty pracy policjanci wpisywali do Statystycznej Karty Czynności Policjanta Ruchu 
Drogowego. Naczelnik Wydziału podinsp. Janusz Trzeciak wyjaśnił, iż pokazuje się 
w nich ilości ujawnionych wykroczeń i przebieg służby ale nie ma ,,tam rubryk”, które 
by odzwierciedlały efekty pracy funkcjonariusza na konkretnej drodze. 

(dowód: akta kontroli str. 144 - 147) 

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

W okresie objętym kontrolą zasady pełnienia służby przez policjantów na A4 i S19 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, zwany dalej Komendantem 
Wojewódzkim określił w decyzji Nr 267/2014 z 27 czerwca 2014 r.6 W Instrukcji 
stanowiącej załącznik do decyzji ustalił zasady pełnienia służby w pasie drogowym, 

                                                      
5 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.)  
6 decyzja Nr 267/2014 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 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 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie. 
Komendant Wojewódzki 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. Określił 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 
Wojewódzkiej Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 148 - 160) 

• 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.  

Komendant mł. insp. Bogusław Kania wyjaśnił, iż ze względu na brak miejsc 
szczególnie niebezpiecznych na A4 i na S19, policjantów kierowano tam doraźnie, 
tj. po otrzymaniu zgłoszenia o zagrożeniu w ruchu lub do obsługi zdarzeń 
drogowych. 
W okresie objętym kontrolą policjantów z Wydziału skierowano do obsługi czterech 
zdarzeń drogowych na A4 na obszarze działania należącym do Komendy 
Powiatowej Policji w Ropczycach. 

(dowód: akta kontroli str. 125 - 128, 222 - 227, 267 - 282) 

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

W latach 2015 r. – 2016 (I połowa) policjanci prd wykonujący zadania na A4 oraz na 
S19 nie formułowali i nie zgłaszali przełożonym uwag i propozycji w zakresie 
przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa i porządku 
ruchu, w tym dotyczących infrastruktury drogowej, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 
7 zarządzenia Nr 609 w sprawie pełnienia służby na drogach przez policjantów. 

(dowód: akta kontroli str. 125 - 128, 222 - 227) 

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

System SEWiK wykorzystywano do rejestrowania zdarzeń drogowych (wypadków 
i kolizji) na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. SEWiK stanowi 
podstawowe źródło informacji o przyczynach i skutkach zdarzeń na drogach, w tym 
na A4 i S19. Na ich podstawie opracowywano roczne i półroczne analizy stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania Komendy. Prezentowano 
je opisowo oraz w formie tabel, wykresów i diagramów wraz z wnioskami. 
Dane z systemu SEWiK służyły także do generowania danych statystycznych 
z miejsc zagrożonych zdarzeniami drogowymi, które przekazywano zarządcom dróg 
w celu wdrożenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
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SEWiK umożliwiał wyszukiwanie zdarzeń drogowych oraz udzielania odpowiedzi na 
zapytania firm ubezpieczeniowych likwidujących szkody komunikacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 125 - 128, 222 - 227) 

Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowość ocenia niezarejestrowanie w systemie 
SEWiK wypadku drogowego na A4, który wydarzył się 28 grudnia 2015 r.  
z udziałem dwóch samochodów osobowych, w którym dwie osoby zostały lekko 
ranne.  

Z analizy wypadku zarejestrowanego w Systemie Wsparcia Dowodzenia (SWD) 
wynika, iż na miejsce zdarzenia dyżurny Komendy skierował dwa patrole Policji. 
Ww. zdarzenie zarejestrowano w systemie SEWiK w dniu 28 września 2016 r., tj. po 
upływie 9 miesięcy od zdarzenia, czym naruszono zapis § 3 pkt 2 zarządzenia Nr 
3 Komendanta Głównego Policji z 22 października 2015 r. w sprawie metod i form 
prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych7, który stanowi, iż 
rejestracji informacji dotyczącej zgłoszonego zdarzenia drogowego dokonuje się 
w terminie nie przekraczającym 7 dni, licząc od daty zgłoszenia poprzez 
wprowadzenie do SEWiK danych zawartych w karcie zdarzenia drogowego.   

 (dowód: akta kontroli str. 161, 196 - 206, )  

W toku kontroli przeprowadzono analizę ,,akt postępowania przygotowawczego”. 
Analiza wykazała, że w aktach głównych i kontrolnych postępowania8 ,,nie zalegała” 
karta zdarzenia drogowego. Skontaktowano się z funkcjonariuszem obsługującym 
zdarzenie drogowe, który ,,w dniu 28.09.2016 r. ponownie sporządził kartę 
dotyczącą powyższego zdarzenia”. Kartę przekazał niezwłocznie do Wydziału, 
celem zarejestrowania. 

(dowód: akta kontroli str. 213 - 214)  

• 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 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. 228 - 234) 

W latach 2015 – 2016 (I połowa) na  należącym do obszaru działania odcinku  A4 
i S19 wydarzyło się łącznie 12 wypadków drogowych z udziałem 17 pojazdów i 25 
osób. W wypadkach tych nikt nie zginął. W 7 wypadkach na A4 uczestniczyło 10 
pojazdów i 16 osób, z których 11 zostało rannych, w tym 1 ciężko. Na S19 doszło do 
5 wypadków z udziałem 7 pojazdów i 9 osób spośród których 7 zostało rannych, 
w tym 3 ciężko. 

(dowód: akta kontroli str. 161) 

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 
7 wypadków na A4 wyniosła ok. 22, natomiast dla 5 wypadków na S19 – 13 minut. 
                                                      
7 Dz. U. KGP z 2015 r., poz. 85 
8 RSD-166/16 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W skrajnych przypadkach czas dojazdu policjantów na miejsce zdarzenia na A4 (od 
momentu przyjęcia powiadomienia) wyniósł od 14 do 29 minut, natomiast na drodze 
ekspresowej od 8 do 19 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 161) 

Naczelnik Wydziału podinsp. Janusz Trzeciak wyjaśnił, iż analizowano czasy dojazdu 
patroli na miejsce wypadków drogowych na A4 i S19. Czas dojazdu mógł być w 
niektórych przypadkach wydłużony z tego względu, że dojazd na ww. drogi nie jest 
bezpośrednio możliwy w miejscu zdarzenia lecz w wyznaczonych do tego miejscach. 
Do obsługi wypadków starano się kierować patrole będące w bliskiej odległości od 
zdarzenia, dlatego też często pierwsze przyjeżdżały patrole z najbliższego 
komisariatu Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 162 - 165) 

• Wykorzystanie planów działań ratowniczych dla autostrad i dróg 
ekspresowych 

Komenda dysponuje Planami Działań Ratowniczych, zwanych dalej PDR, które  
obejmują wszystkie odcinki A4 i S19 z obszaru jej działania. Kopie PDR w wersji 
papierowej i elektronicznej, Wydział otrzymał 26 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 125 -128, 216 - 218) 

• Organizacja i przebieg działań prowadzonych przez jednostkę Policji 
w trakcie zaistniałych zdarzeń 

Analiza 5 zdarzeń drogowych (4 wypadków i 1 kolizji zarejestrowanych w Kartach 
zdarzenia drogowego SEWiK i Raportach historii działania SWD) wykazała, iż 
nadano im identyfikatory zdarzeń,  numery spraw, dane identyfikacyjne zdarzenia 
oraz współrzędne geograficzne GPS. W SWD odnotowano kiedy i od kogo wpłynęło 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, jakie siły i środki Policji zadysponowano 
w I rzucie oraz jakie zadysponowano jako wsparcie, czas przybycia jednostek, 
przeprowadzone działania, a także czas zakończenia działań Policji.  

1) zdarzenie z 19 marca 2015 r. (EWK-98830756N), wypadek drogowy na 460,8 
km S19 w miejscowości Stobierna, 2 osoby lekko ranne. Zgłoszenie 
wpłynęło telefonicznie od osoby fizycznej o 17:40, czas rejestracji 17:44. 
Dyżurny Policji skierował na miejsce wypadku dwa patrole, czas przybycia 
pierwszego patrolu na miejsce zdarzenia 17:52. Zwolnienie jednego patrolu 
19:07. Zakończenie działań Policji – 21:04. Działania Policji na miejscu 
zdarzenia polegały na spisaniu danych osobowych i badaniu stanu 
trzeźwości uczestników zdarzenia,  kierowaniu ruchem wahadłowym, 
oględzinach pojazdów i miejsca zdarzenia, wykonaniu szkicu zdarzenia 
i dokumentacji fotograficznej oraz wezwaniu lawety do przetransportowania 
pojazdów na parking strzeżony; 

2) zdarzenie z 18 grudnia 2015 r. (EWK 103606995R), wypadek drogowy na 
460,8 km S19 w miejscowości Stobierna, 2 osoby lekko ranne. Zgłoszenie 
wpłynęło telefonicznie z WCPR o godz. 11:12, czas rejestracji 11:15. 
Dyżurny Policji skierował na miejsce wypadku dwa patrole, czas przybycia 
pierwszego patrolu na miejsce zdarzenia 11:35. Zakończenie działań Policji 
(zwolnienie patroli) – 15:05. Działania Policji na miejscu zdarzenia polegały 
na spisaniu danych osobowych i badaniu stanu trzeźwości uczestników 
zdarzenia,  kierowaniu ruchem wahadłowym, oględzinach pojazdów 
i miejsca zdarzenia, wykonaniu szkicu zdarzenia i dokumentacji 
fotograficznej; 
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3) zdarzenie z 12 maja 2016 r. (EWK-104289779W), kolizja drogowa na 567,7 
km A4 w miejscowości Rudna Mała (zderzenie autobusu i cysterny) brak 
osób poszkodowanych. Zgłoszenie wpłynęło telefonicznie z WCPR o godz. 
8:25, czas rejestracji 8:28. Dyżurny Policji skierował na miejsce wypadku 
dwa patrole, czas przybycia pierwszego patrolu na miejsce zdarzenia 8:44. 
Zwolnienie patrolu 13:18 Zakończenie działań Policji – 13:34. Działania 
Policji polegały na oględzinach pojazdów i miejsca zdarzenia gdyż GDDKiA 
zabezpieczyła miejsce kolizji; 

4) zdarzenie z 27 maja 2016 r. (EWK 104441070A), wypadek drogowy na 574,1 
km A4 w miejscowości Rudna Mała, 4 osoby lekko ranne. Zgłoszenie 
wpłynęło telefonicznie z WCPR o godz. 23:23, czas rejestracji 23:23. 
Dyżurny Policji skierował na miejsce wypadku dwa patrole, czas przybycia 
pierwszego patrolu na miejsce zdarzenia 23:48. Zwolnienie jednego 
z patroli 3:01. Zakończenie działań Policji – 6:20. Działania Policji na 
miejscu zdarzenia polegały na spisaniu danych osobowych uczestników 
zdarzenia, oględzinach pojazdów i miejsca zdarzenia, wykonaniu szkicu 
i dokumentacji fotograficznej zdarzenia oraz na wezwaniu holownika celem 
przewiezienia pojazdów na parking strzeżony. Miejsce zdarzenia 
zabezpieczyła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 
(Straż) i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Rzeszowie (GDDKiA); 

5) zdarzenie z 28 grudnia 2015 r. (EWK 104887114N), wypadek drogowy na 
580,3 km A4 w miejscowości Terliczka, 2 osoby lekko ranne. Zgłoszenie 
wpłynęło telefonicznie z WCPR o godz. 12:32, czas rejestracji 12:32. 
Dyżurny Policji skierował na miejsce wypadku dwa patrole, czas przybycia 
pierwszego patrolu na miejsce zdarzenia 12:59. Zwolnienie jednego 
z patroli 15:49. Zakończenie działań Policji – 16:02. Działania Policji na 
miejscu zdarzenia polegały na spisaniu danych osobowych uczestników 
zdarzenia, zabezpieczeniu miejsca działania z GDDKiA, oględzinach 
pojazdów i miejsca zdarzenia, wykonaniu szkicu i dokumentacji 
fotograficznej. 

Z analizy tej wynika, iż poszkodowanym w wypadkach osobom, Policja nie udzielała 
pierwszej pomocy. W 3 przypadkach Straż przekazała Policji miejsce zdarzenia. 
Sprawdzono zgodność danych odnośnie czasu i liczby osób poszkodowanych 
w zdarzeniu z danymi zarejestrowanymi przez Policję oraz przez inne służby, tj. 
Straż oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, zwaną dalej 
Pogotowiem. W jednym przypadku stwierdzono różnice w liczbie osób 
poszkodowanych wykazanych przez Policję i Straż, a Pogotowiem. Dotyczyło to 
zdarzenia z 12 maja 2016 r. 
Natomiast porównanie spójność lokalizacji miejsc zdarzeń drogowych wyrażonych 
za pomocą numeru drogi, pikietażu, miejscowości oraz współrzędnymi 
geolokalizacyjnymi (GPS) wykazało różnice pomiędzy danymi podanymi przez 
Policję, Straż, a danymi podanymi w kartach zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa 
medycznego Pogotowia. W 3 przypadkach dotyczyło to miejscowości gdzie 
wystąpiło zdarzenie9. We wszystkich przypadkach współrzędne GPS podane przez 
Policję różniły się z danymi podanymi przez Straż i Pogotowie10. 

(dowód: akta kontroli str. 161 - 213) 

                                                      
9 zdarzenie z 27 maja 2015 r., 28 grudnia 2015 r. i 12 maja 2016 r. 
10 np. w dniu 27 maja 2016 r. miał miejsce wypadek drogowy na 574,1 km A4 w miejscowości Rudna Mała, w którym zderzyły 
się 2 samochody i 4 osoby zostały lekko ranne  (Id zdarzenia SEWiK: EWK-104441070A). Według współrzędnych GPS Policji 
wypadek miał miejsce: - 21O 58’11.64, 50O06’26,83, Straży - 21O 59’44.97, 50O01’20,09 (w okolicach Stadionu Miejskiego 
w Rzeszowie, ul. Hetmańska), Pogotowia - 14O 50’59.70, 53O45’20’72 (okolice Szczecina) 
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• Trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
przygotowania jednostek Policji do prowadzenia działań na autostradach 
i drogach ekspresowych 

Z informacji sporządzonej przez Wydział wynika, iż będący na jego wyposażeniu 
Policyjny Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD), zwany w dalszej treści  
Policyjnym Ambulansem uczestniczył w 2015 r. w zabezpieczeniu 688 zdarzeń 
drogowych, przejeżdżając w tym czasie 22.427 km, w I połowie  2016 r. obsłużył 
543 zdarzeń i przejechał 17.827 km, a do końca września br. zabezpieczał 812 
zdarzeń drogowych i przejechał 28.054 km. 
Policyjny Ambulans (ze względu na awarie)  w kwietniu oraz w lipcu – wrześniu 
2015 r., a także marcu 2016 r. nie obsługiwał żadnych zdarzeń drogowych Do 
zabezpieczania zdarzeń drogowych, w tym na A4 i S19 w 2015 r. wykorzystywano 
go przez 143 dni, w II kwartałach 2016 r. przez 115 dni, a w okresie III kwartałów br. 
łącznie przez 181 dni, co stanowiło odpowiednio 39,1%, 63,2% i 66,1% dni 
w poszczególnych okresach.  

(dowód: akta kontroli str. 214 - 215, 219 - 220) 

Naczelnik Wydziału podinsp. Janusz Trzeciak wyjaśnił, że Policyjny Ambulans marki 
Renault Master nie sprawdza się z powodu dużej awaryjności, zbyt dużych 
rozmiarów samego pojazdu, a także ze względu na skomplikowaną elektronikę 
silnika diesla. Według ww. pojazd  powinien mieć silnik benzynowy, napęd na 4 koła 
oraz posiadać rejestrację na przewożenie większej ilości niż dwóch osób, co 
umożliwiłoby (bez potrzeby angażowania kolejnego patrolu) przewiezienie 
uczestników zdarzenia np. na pobranie krwi albo przewiezienie osoby zatrzymanej 
do Komendy. Maszt przeznaczony do doświetlenia miejsca zdarzenia drogowego, 
powinien mieć możliwość obsługi z wnętrza pojazdu, bez potrzeby wchodzenia na 
dach furgonu. W razie awarii Policyjnego Ambulansu, policjanci za każdym razem 
muszą przenosić jego wyposażenie do innego pojazdu służbowego obsługującego 
miejsce zdarzenia drogowego. Według ww. Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych 
Wydziału powinien posiadać dwa Policyjne Ambulanse. 
Naczelnik stwierdził także, że Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału należy 
pilnie doposażyć w aparaty fotograficzne (lustrzanki) z lampami do wykonywania 
zdjęć nocnych. Niezbędnym wyposażeniem są także wózki miernicze dobrej jakości 
(odporne na warunki atmosferyczne), ponieważ te którymi Wydział obecnie 
dysponuje nie działają poprawnie podczas mrozów (zamarzają lub ulegają awarii 
i nie dokonują pomiarów). 
Niezbędny jest również zakup dwóch kolejnych zestawów ,,Zapora” dla policjantów 
z Referatu Kontroli Ruchu Drogowego, ponieważ często pierwsi przyjeżdżają na 
miejsce wypadku i zabezpieczają go tylko poprzez odpowiednie ustawienie 
radiowozu i włączenie świateł błyskowych.  

(dowód: akta kontroli str. 221 - 227)  

Według Najwyższej Izby Kontroli pozytywnie należy ocenić działania Komendanta 
odnośnie realizacji zadań i współdziałania z jednostkami organizacyjnymi garnizonu 
podkarpackiego Policji w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem 
ruchu na A4 i S19. Zadania na A4 i S19 realizował Wydział składający się 
z Referatu Kontroli Ruchu Drogowego i Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych, 
którego stan etatowy i osobowy  na koniec czerwca br. był obsadzony.  

Ocena cząstkowa 
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Komenda dysponowała Planami Działań Ratowniczych dla wszystkich odcinków A4 
i S19 na swoim obszarze działania. W latach 2015 – 2016 (I połowa) w wypadkach 
na A4 i S19 nikt nie zginął ale stwierdzono przypadki przekraczania mierników 
czasu reakcji na zdarzenie drogowe na A4 i S19.  

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

W 2015 r. policjanci Wydziału współpracowali z Zarządem Okręgowym Polskiego 
Związku Motorowego w Rzeszowie w przygotowywaniu i organizacji XXXV 
Okręgowego Zlotu Ratowników Drogowych będącego XVI Mistrzostwami 
podkarpacia. 

(dowód: akta kontroli str. 235 - 239) 

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

Schemat przepływu łączności oraz wykaz osób i zakres ich odpowiedzialności został 
zamieszczony w PDR. 
Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie mł. insp. Wiesław Libuszowski poinformował, iż wzdłuż autostrady A-4 
funkcjonuje cyfrowa łączność radiowa, wykorzystywana przez Policję. Funkcjonuje 
ona w oparciu o roaming (radiotelefon samoczynnie zmienia kanał), co pozwala na 
nawiązywanie łączności ze stanowiskiem kierowania w Komendzie bez 
jakichkolwiek czynności ze strony funkcjonariusza.  
Poza łącznością cyfrową funkcjonuje łączność analogowa, która pozwala na 
prowadzenie korespondencji radiowej na kanale pracy jednostki, która jest właściwa 
miejscowo dla wykonywanych czynności służbowych. We wszystkich jednostkach 
Policji prowadzony jest również nasłuch na kanale radiowym w Krajowej Sieci 
Współdziałania i Alarmowania (KSWA), który służy do przekazywania sygnałów lub 
krótkich informacji w razie niemożliwości szybkiego ich przekazania na kanale 
roboczym własnej sieci oraz nawiązywania łączności w celu współdziałania lub 
alarmowania między służbami. 
Na miejscu działań ratowniczych na A4 i S19 bezpośrednia łączność analogowa 
(w oparciu o Zasady organizacji i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), może być nawiązywana na ogólnopolskim 
kanale radiowym B112, którego użytkownikami  jest m.in. Policja, Państwowa 
i Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe (LPR). Sieć zorganizowano w celu zwiększenia 
operatywności współdziałania, w tym koordynacji działań służb i Policji w rejonie 
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działań ratowniczych. Kanał B112 umożliwia Policji prowadzenie bezpośredniej 
korespondencji z kierującym działaniami ratowniczymi (KRD) oraz jednostkami 
wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego. Odbywa się to 
poprzez radiotelefony noszone, który zasięgiem sieci radiowej obejmują obszar 
działań ratowniczych oraz poprzez radiotelefony przewoźne zamontowane 
w pojazdach służbowych, co umożliwia utrzymywanie łączności radiowej ze 
stanowiskiem kierowania właściwej miejscowo jednostki Policji.  

(dowód: akta kontroli str. 125 - 128, 240 - 241) 

Z wyjaśnienia Naczelnika Wydziału podinsp. Janusza Trzeciaka wynika, iż 
funkcjonariusze prd dotychczas nie korzystali z ogólnopolskiego kanału radiowego 
B112, gdyż na miejscu zdarzeń drogowych, w tym na A4 i S19 bezpośrednio 
kontaktowali się z innymi służbami. Służby te zazwyczaj były w bliskiej odległości od 
siebie i wszystkie informacje przekazywno sobie ustnie. 

(dowód: akta kontroli str. 242 - 243) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wymianę informacji i koordynację 
działań pomiędzy Policją, a służbami 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 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz wyposażenie do udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Wydział dysponował 16 samochodami osobowymi, 
w tym 13 oznakowanymi i 3 nieoznakowanymi, 2 furgonami, tj. Policyjnym 
Ambulansem i Policyjnym Ambulansem Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii (ETDiE), 
4 motocyklami, 3 zestawami 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 zestawami 
ratowniczymi ,,R”. 
Spośród 16 samochodów, 5 z nich wyposażono w wideorejestratory, z tego 
2 oznakowane i 3 nieoznakowane.  

(dowód: akta kontroli str. 244 - 247) 

Na podstawie Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Policji z 5 maja 2015 r.11 
w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz 
policjantów w sprzęt transportowy, Naczelnik Wydziału Transportu Komendy 
Wojewódzkiej Policji sporządził w dniu 22 marca 2016 r. tabelę norm wyposażenia 
w sprzęt transportowy dla garnizonu podkarpackiego Policji. 

Zgodnie z ww. tabelą norm wyposażenia w sprzęt transportowy prd, Wydział  
powinien posiadać 14 samochodów osobowych (11 oznakowanych 
i 3 nieoznakowane), 2 oznakowane furgony (APRD i ETDiE) oraz 4 motocykle. 

(dowód: akta kontroli str. 248) 

• Przygotowanie do działań 

W kontroli sprawdzono wyposażenie Policyjnego Ambulansu12. Oględziny pojazdu 
przeprowadzono dwukrotnie, tj. dniach 19 października i 8 listopada 2016 r. na 

                                                      
11 Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 29 
12 Policyjny Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD) - Renault Master  nr rej. HPK R085, nr boczny R-133 
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parkingu Komendy w obecności zastępcy Naczelnika Wydziału. Załogę Policyjnego 
Ambulansu stanowiły dwuosobowe patrole funkcjonariuszy Referatu Obsługi Zdarzeń 
Drogowych Wydziału wyposażone w jednolite umundurowanie z elementami 
odblaskowymi, co odpowiadało wymogom określonymi w § 15 ust. 1 pkt 9 i 10 
zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. 
w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów.  
Na wyposażeniu patroli były przyrządy kontrolno-pomiarowe, tj. przesiewowy 
bezustnikowy alkomat Alco Blow, a także przenośny analizator wydechu alkomat 
Alco Sensor IV CM z ważnym świadectwem wzorcowania. Patrole i pojazd 
wyposażono w środki łączności. 
Policyjny Ambulans składa się z części pasażerskiej oraz części technicznej. 
Wyposażono go w instalację elektryczną prądu stałego 12V i prądu przemiennego 
230V z gniazdem do podłączenia agregatu prądotwórczego wraz z zabezpieczeniem 
różnicowo-prądowym oraz w oświetlenie umożliwiające sporządzanie dokumentacji. 
Dwuosobową kabinę kierowcy i pasażera wyposażono w fotele z pasami 
bezpieczeństwa. W części pasażerskiej Policyjnego Ambulansu zamontowano stoliki 
do sporządzania dokumentacji, 4 siedziska oraz półki i zamykane szafki. Część 
pasażerską od część technicznej, oddzielono stałą pełną przegrodą.  Część 
techniczna zawierała półki i regały dostosowane do przewożenia wyposażenia 
technicznego, tj. agregatu prądotwórczego, znaków drogowych, pachołków 
odblaskowych wraz z pokrowcami odblaskowymi, przenośnej akumulatorowej lampy 
halogenowej, akumulatorowych lamp błyskowych ze światłem barwy żółtej, taśm do 
oznaczania i wygradzania miejsc zdarzenia z napisem ,,Policja”, lustra na kółkach, 
rac świetlnych, latarek ręcznych z czerwoną nakładką, parawanu do osłony zdarzeń 
drogowych, zestawu znaków Jodła, zestawu walizkowego Zapora oraz walizki 
zestawu ratowniczego ,,R”. 
Policyjny Ambulans wyposażono w zabudowany na stałe maszt teleskopowy 
z zestawem oświetleniowym z głowicą  wyprowadzaną ponad dach samochodu. Na 
dachu furgonu zamontowano duży (podnoszony, opuszczany) i podświetlany znak 
ostrzegawczy z napisem ,,Uwaga wypadek”.  

Na wyposażeniu Policyjnego Ambulansu znajdował się zestaw ratowniczy ,,R” 
zawierający m.in. opaski elastyczne, bandaże, opatrunki osobiste, kompresy gazowe, 
plastry, chusty trójkątne, opaski odblaskowe, siatki opatrunkowe, nożyczki, nóż do 
cięcia pasów, młotek do rozbijania szyby, agrafki, koc izotermiczny, rękawiczki 
ambulatoryjne, szyny stabilizujące, maskę pierwszej pomocy oraz regulowany 
kołnierz ortopedyczny. 

(dowód: akta kontroli str. 249 - 251) 

Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą znaku ostrzegawczego i zestawu 
ratowniczego ,,R” będącego na wyposażeniu Policyjnego Ambulansu. 

Oględziny przeprowadzone w dniu 19 października br. wykazały, iż zamontowany na 
dachu Policyjnego Ambulansu, podświetlany znak ostrzegawczy z napisem ,,Uwaga 
wypadek” był niesprawny, gdyż cześć znaku nie była podświetlona. Kolejne 
oględziny przeprowadzone 8 listopada 2016 r. wykazały, że znak ten zdemontowano. 

(dowód: akta kontroli str. 249 - 251) 

Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie Mariusz Maczuga wyjaśnił, iż znak zdemontowano i wysłano do 
naprawy. Jedyna firma, która się tego podjęła, nie określiła terminu wykonania usługi 
z ,,powodu braku dostępnych części zamiennych”. Po wykonaniu naprawy, znak 
zostanie ponownie zamontowany na dachu Policyjnego Ambulansu. 

(dowód: akta kontroli str. 252) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W toku oględzin stwierdzono również, przeterminowany płyn dezynfekcyjny do rąk 
i skóry AHD oraz przeterminowane środki opatrunkowe w zestawie ratowniczym ,,R”.  

Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Wioletta Wandas wyjaśniła, że niektóre ze 
środków opatrunkowych mimo, iż upłynął termin ich ważności wykorzystuje się  nadal 
ale nie jako środki jałowe lecz do ,,przewiązania, podtrzymania”.  

(dowód: akta kontroli str. 249 - 251, 253 - 260) 

3.2. Szkolenia policjantów prd  

• Stan wyszkolenia prd 

Na dzień 30 czerwca 2016 r. spośród 68 policjantów prd Komendy, 33 z nich, tj. 
48,5% ukończyło obowiązkowy kurs specjalistyczny z zakresu ruchu drogowego13, 
o którym mowa w § 2 i § 4 zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji 
w sprawie pełnienia służby na drogach przez policjantów.   

(dowód: akta kontroli str. 261) 

Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowość ocenia niewystarczające 
przygotowanie 51,5% funkcjonariuszy Wydziału do realizacji zadań z zakresu ruchu 
drogowego, gdyż nie ukończyli obowiązkowego przeszkolenia w tym zakresie. 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
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 Policji14 - 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. 

(dowód: akta kontroli str. 262 - 266) 

Policjanci Wydziału uczęszczali także na kursy fakultatywne. I tak na koniec 
czerwca br. kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na miejscu 
zdarzenia drogowego (RWD) ukończyło 15 (75%) z 20 policjantów, którzy takie 
przeszkolenie powinni posiadać.  
Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem (TJS) 
posiadało 2, tj. 2,9% spośród 68 policjantów Wydziału, natomiast kursem z zakresu 
kierowania motocyklem szosowym (TJMS) dysponowało 4, co stanowiło 50% 
funkcjonariuszy, którzy takie przeszkolenie powinni posiadać. 
Aktualne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy miało 6 spośród  
15 funkcjonariuszy (40%), którzy według Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji  przeszkolenie takie powinni posiadać. 

 (dowód: akta kontroli str. 261)  

• Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 

W okresie objętym kontrolą policjanci prd Komendy nie uczestniczyli w ćwiczeniach 
ratowniczych na A4 i S19.   

                                                      
13 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) 
14 Dz.U. Nr 126, poz. 877 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 267 - 282) 
 

Komenda posiada wystarczające wyposażenie pozwalające prowadzić działania 
w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu 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 
w zakresie specjalistycznych kursów doskonalących. Uwagi stwierdzone w toku 
kontroli dotyczyły wyposażenia furgonu APRD oraz przeterminowanych środków  
opatrunkowych i płynu dezynfekcyjnego w zestawie ratowniczym.  

4. Współpraca Policji z podmiotem zarządzającym autostradą i drogą 
ekspresową 

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

Zasady współdziałania z GDDKiA przy rozładowywaniu korków lub zatorów 
drogowych Komendant Wojewódzki określił w PDR oraz w decyzji określającej 
realizację zadań i współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji w zakresie 
czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem na odcinku A4 i S19. 
Do zadań Policji należało m.in. przekazywanie do Punktu Informacji Drogowej  
informacji o potrzebie zamknięcia odcinka autostrady, kierowanie i nadzór nad 
czasową organizacją ruchu, w tym na trasach wprowadzonych objazdów oraz 
kontrolowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego. 
Objazdy zaakceptowane przez zarządcę drogi, uwzględniały ograniczenia 
(tonażowe, skrajnie pionowe) wynikające z infrastruktury drogowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 283 - 287) 

• Usuwanie z autostrady i drogi ekspresowej unieruchomionych tam 
pojazdów 

W okresie objętym kontrolą policjanci Wydziału wydali 3  administracyjne dyspozycje 
usunięcia pojazdów z A4 i S19 na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym15, tj. w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to 
zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. 

Policjanci wydali również 11 dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie (procesowym) 
określonym w art. 50a w ustawie Prawo o ruchu drogowym.  

Zasady usuwania pojazdów Komendant Wojewódzki określił w decyzji określającej 
zasady 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. 283 - 302) 

                                                      
15 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 stwierdza, iż Komenda współpracowała z GDDKiA 
(zarządcą dróg) na etapie realizacji zadań ustawowych. Dotyczyło to wymiany 
informacji o zdarzeniach drogowych oraz na uzgadnianiu warunków bezpieczeństwa 
działań podjętych przez Policję. 

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

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

W kontrolowanym okresie Komenda nie podejmowała działań jak również nie była 
angażowana do rozładowywania korków i zatorów na A4 i S19 oraz do udzielania 
pomocy osobom w nich uwięzionych. Działań takich nie podejmowano ponieważ na 
obszarze działania Komendy nie dochodziło do ww. sytuacji kryzysowych, natomiast 
pojawiające się utrudnienia na A4 i S19 miały ,,zawsze charakter chwilowy 
i przejściowy”.  

(dowód: akta kontroli str. 283 - 287) 

• 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 Wojewódzki określił w decyzji określającej realizację zadań 
i współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji w zakresie  czuwania nad 
bezpieczeństwem i porządkiem na odcinku A4 i S19. Zasady współdziałania 
określały również PDR.  
Do zadań Policji należało m.in. przekazywanie do Punktu Informacji Drogowej  
informacji o potrzebie zamknięcia odcinka autostrady, 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. 

(dowód: akta kontroli str. 283 - 287) 

W wyniku zdarzeń drogowych i krótkotrwałych utrudnień z tym związanych  
organizowano krótkotrwałe objazdy. Z informacji otrzymanej od dyżurnego UOA 
Rzeszów wynika, iż w okresie objętym kontrolą w jednym przypadku wdrożono PDR 
w celu dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia poprzez przekierowanie 
pojazdów lub otwarcie przejazdów/wjazdów awaryjnych na A4. Dotyczyło to kolizji 
z 9 maja 2016 r. na 565+300 km. 

(dowód: akta kontroli str. 267 - 282) 

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

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż określono zasady współdziałania Policji 
z GDDKiA przy rozładowywaniu korków lub zatorów drogowych na A4 i S19. 
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6. Działania kontrolne w Policji 

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

W latach 2015 – 2016 (I połowa) w Komendzie nie przeprowadzono kontroli jak 
również audytu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przygotowania  
Wydziału do prowadzenia działań ratowniczych na A4 i S19.  

(dowód: akta kontroli str. 283 - 287) 

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

W okresie objętym kontrolą w Komendzie nie przeprowadzano analiz działań Policji 
w związku z zaistniałymi wypadkami drogowymi na A4 i S19. Według Komendanta 
analiz takich nie przeprowadzano ponieważ w latach 2015 – 2016 (I połowa) na 
drogach tych ,,nie doszło do żadnej sytuacji związanej z działaniami ratowniczymi 
i prowadzonymi przez policjantów czynnościami procesowymi, które wymagałoby 
analiz i formułowania wniosków”.  

(dowód: akta kontroli str. 283 - 287) 

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

 

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 Kontroli16, wnosi o: 

1. Zapewnienie działań zmierzających do odpowiedniego przeszkolenia 
policjantów prd Komendy z zakresu ruchu drogowego. 

2. Przestrzeganie zapisów dot. rejestracji zdarzeń drogowych w systemie 
SEWiK określonych w § 3 pkt 2 zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego 
Policji z 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez 
Policję statystyki zdarzeń drogowych17. 

 

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. 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
17 Dz. U. KGP z 2015 r., poz. 85 
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nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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 

 

 
        
       

 


