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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. 

Kontroler 

 

Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1, 
Mariusz Twardowski – główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/80/2016   
z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, kod pocztowy 31-571, nr 
statystyczny 351081570, zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia „KWP” lub 
„Komendą”. 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie jest, od dnia 2 lutego 2016 r. nadinspektor 
Tomasz Miłkowski. Poprzednio Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, był 
w okresie od dnia 12 lutego 2012 r. do dnia 2 lutego 2016 r. nadinspektor Mariusz Dąbek. 

(dowód: akta kontroli str. 3)
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości ocenia2 działania 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie na rzecz organizacji zabezpieczenia 
i przygotowania do działań ratowniczych na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S7. 

 
W latach 2015 – 2016 (I połowa) stan etatowy i faktyczne zatrudnienie w okresie objętym 
kontrolą w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji pionu ruchu drogowego (prd) nie uległ 
znaczącym zmianom. Prowadzono na autostradzie oraz drodze ekspresowej działania 
wzmożone na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające z poleceń Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji, jak również inicjowane i zorganizowane przez Wydział Ruchu 
Drogowego (WRD) Komendy. Dyslokacja służby prd na autostradzie i drodze ekspresowej 
wynikała m.in. z analizy natężenia i koncentracji ruchu, analizy stanu bezpieczeństwa, 
planowanych działań policyjnych szczebla wojewódzkiego oraz krajowego. W Komendzie 
rejestracji w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) podlegały zdarzenia drogowe, 
mające miejsce lub swój początek na drogach publicznych. W 2015 roku średni czas dojazdu 
patrolu policji do miejsca wypadku drogowego na A4 i S7b wyniósł 11 minut. Komenda była 
w posiadaniu planów działań ratowniczych dla całej sieci dróg krajowych w Małopolsce. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki małopolskiej Policji prowadziły współpracę 
z właściwymi terytorialnie jednostkami z Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP) włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (ksrg), 
jednostkami ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), Inspekcji Transportu Drogowego (ITD.), 

                                                           

1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1096 ze zm.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
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Uzasadnienie 

oceny ogólnej 



 

 

służbami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/Oddział Kraków (GDDKiA) 
i Stalexport, a zakres współpracy obejmował m.in. prowadzenie działań ratowniczych na 
drogach, wypracowywanie rozwiązań w ramach infrastruktury i oznakowania dróg, 
usprawniających prowadzenie działań ratowniczych. Małopolska Policja korzysta z własnej 
łączności z radiowej oraz komórkowej i posiada możliwość nawiązania bezpośredniej 
łączności radiowej na miejscu działań ratowniczych z Kierującym Działania Ratownicze 
(KDR). W kontroli ustalono, iż małopolski garnizon Policji dysponował wyposażeniem które, 
pozwalało na prowadzenie skutecznych działań ratowniczych. Stanowisko małopolskiej Policji 
w zakresie organizacji ruchu oraz poprawy warunków bezpieczeństwa wyrażane było 
w opiniach do projektów docelowych organizacji ruchu dla odcinka autostrady A-4, zgodnie 
z § 7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem3. Wymiana informacji z właściwymi zarządcami dróg o zdarzeniach 
i zagrożeniach realizowana była na bieżąco na poziomie dyżurnych właściwych jednostek 
organizacyjnych małopolskiej Policji wraz dyżurnym Punktu Informacji Drogowej (PID) 
GDDKiA oraz Centrum Zarządzania Autostradą (CZA) Stalexport zgodnie z założeniami 
porozumienia Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych 
Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki organizacyjne 
małopolskiej Policji podejmowały działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem 
objazdów celem sprawnego rozładowania korków lub zatorów drogowych na autostradzie lub 
drodze ekspresowej stosownie do polecenia z dnia 30 października 2014 r. Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednostki organizacyjne małopolskiej Policji 
dokonywały analizy stanu bezpieczeństwa na autostradzie i drodze ekspresowej. Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdza, iż w zakresie fakultatywnych (nieobowiązkowych) specjalistycznych 
szkoleń małopolski garnizon Policji charakteryzuje się niskim poziomem wyszkolenia (tj. od 
20,6% do 32,9%). Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość dotyczyła braku 
obowiązkowego przeszkolenia w zakresie ruchu drogowego u 42,2% policjantów, którzy takie 
przeszkolenie winni posiadać (262 policjantów). 
 

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 (prd). 

▪Stan organizacyjny i liczebny policyjnego pionu ruchu drogowego, w odniesieniu do 
sieci dróg na obszarze województwa, w tym autostrad i dróg ekspresowych.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji 
funkcjonowały 224 komórki organizacyjne właściwe w sprawach ruchu drogowego, które 
dysponowały 742 etatami policyjnymi prd, w tym 33 w WRD Komendy. W województwie 
małopolskim sieć dróg publicznych wynosi łącznie 30.068,4 km. z czego drogi: krajowe – 
1.092,5 km (w tym: autostrady – 151,0 km, ekspresowe – 21,8 km), wojewódzkie – 1.413,4 
km, powiatowe – 6.660,2 km, gminne – 20.902,3 km.  

W Małopolsce nadzór nad odcinkiem autostrady A-4 oraz drogą ekspresową S-7 realizowany 
był przez trzy jednostki – Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie (KAP), Komendę 
Miejską Policji (KMP) w Tarnowie oraz Komendę Powiatową Policji (KPP) w Myślenicach. 
                                                           

3 ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.) 
4 17 Komend Powiatowych, 3 Komendy Miejskie, 1 Komisariat Autostradowy Policji, 1 Wydział Ruchu Drogowego Komendy  

Wojewódzkiej Policji (w tym Sekcja Kontroli Ruchu Drogowego). 
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a) Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie: stan etatowy to 30 etatów policyjnych w tym: 
2 etaty kierownicze i 5 etatów dyżurnych. Obszar działania jednostki obejmuje: 
- autostradę A-4 na odcinku od Punktu Poboru Opłat Brzęczkowice w km 351+660 do Węzła 
Bochnia w km 458+455 ( 106,8 km ), 
- drogę ekspresową S-7c - odc. o dł. 2,7 km (od Węzła Bieżanów do budowanego węzła 
drogowego Kraków-Rybitwy, 
- drogę ekspresową S-7 - odc. o dł. 3,7 km (odcinek Węzeł Balice I – Węzeł Modlniczka) 
- droga krajowa klasy GP nr 94h - odc. o dł. 2,8 km (odcinek Węzeł Modlniczka - Węzeł 
Modlnica), 
Policjanci KAP w ramach codziennej służby nie byli kierowani na teren innych jednostek 
Policji. Współpraca z jednostkami przez które terytorialnie przebiega autostrada polegała 
przede wszystkim na udrażnianiu ruchu na autostradzie i łącznicach zjazdowych w trakcie 
występowania okresowych wzrostów natężenia ruchu oraz organizowaniu objazdów 
w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego. 
b) KMP w Tarnowie: stan etatowy to 53 etaty policyjne co stanowi 10,3 % ogółu policjantów 
KMP w tym: 2 etaty kierownicze i 4 etaty dla czynności administracyjno – biurowych. 
Bezpośrednio na drodze pełniło służbę 47 policjantów. Z tego stanu formalnie wydzielony był 
Zespół Kontroli Ruchu Drogowego w liczbie 33 policjantów oraz Zespół ds. Zabezpieczenia 
Autostrad w liczbie 14 policjantów. Obszar działania jednostki obejmuje: 
- autostradę A-4 na odcinku od Węzła Bochnia w km 458+455 do km 518+000 (59,5km ). 
W kilometrze 516+406 przebiega granica administracyjna pomiędzy małopolską 
a województwem podkarpackim. W wyniku porozumienia zaakceptowanego przez Zastępcę 
Komendanta Głównego Policji, WRD Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pełni nadzór 
i obsługuje zdarzenia do km 518+000 gdzie znajdują się Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). 
Policjanci WRD Tarnów pełnili służbę w systemie całodobowym i likwidowali zdarzenia 
w pełnym zakresie realizując również wszystkie czynności na miejscach wypadków 
drogowych. Służba na autostradzie nie była zapewniona w sposób ciągły. Pełnienie służby na 
autostradzie polegało na wyznaczeniu jednego patrolu na każdej zmianie z wyznaczeniem 
rejonu działania na autostradzie. Patrol ten był wysyłany przez dyżurnego w pierwszej 
kolejności w przypadku konieczności podjęcia interwencji na autostradzie. 
c) KPP w Myślenicach: stan etatowy to 27 etatów policyjnych w tym: 2 etaty kierownicze 
i 1 etat dla czynności administracyjno – biurowych. Obszar działania jednostki obejmuje: 
- drogę ekspresową S-7b od m. Myślenice w km 0+000 do m. Lubień  w km 15+700. 
Służba na drodze ekspresowej nr S-7b nie była zapewniona w sposób ciągły. W ramach 
codziennej służby i zadań wynikających z dyslokowania służby, patrole sprawowali nadzór 
nad drogami powiatu myślenickiego, w tym także na drodze S-7b oraz w trakcie 
występowania okresowych wzrostów natężenia ruchu lub organizowaniu objazdów 
w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego. Ww. droga należy do dróg centralnie 
koordynowanych. 
Ponadto w ciągu drogi ekspresowej S-7b pełnili również służbę policjanci Sekcji Kontroli 
Ruchu Drogowego (SKRD) Komendy. W każdy dzień pracy SKRD na tą drogę kierowany był 
przynajmniej 1 patrol SKRD. 

 (dowód: akta kontroli str. 4 - 24) 

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

W SEWiK w 2015 roku w Małopolsce zarejestrowano 3.839 wypadków drogowych w których 
zginęło 198 osób i 4.619 doznało obrażeń ciała. Zarejestrowano także 27.343 kolizji 
drogowych. Wśród 198 osób, które zginęły w wypadkach drogowych 126 zmarło na miejscu 
zdarzenia, a 72 w ciągu 30 dni od daty zdarzenia. Wśród pozostałych poszkodowanych, 
ciężko rannych zarejestrowano 1.219 osób , a lekko rannych 3.400. W stosunku do roku 2014 
zmniejszeniu uległa liczba: wypadków o 2,5 %, zabitych o 15,4%, rannych o 3,9%, zabitych na 



 

 

miejscu o 15,4%, zabitych do 30 dni o 11,1%, ciężko rannych o 7,5%, lekko rannych o 2,5%. 
Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego zwiększeniu uległa liczba kolizji o 5,4%. 
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w Małopolsce zarejestrowano 
1.767 wypadków drogowych, 87 osób zabitych, 2.140 rannych i 13.959 kolizji drogowych. 
Wśród 87 osób zabitych w I półroczu 2016 roku 57 zginęło na miejscu zdarzenia, a 30 w ciągu 
30 dni od daty zdarzenia. W stosunku do okresu 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 
zmniejszeniu uległa liczba: zabitych o 1,1% i zabitych do 30 dni o 9,1%. Natomiast 
w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego zwiększeniu uległa liczba: wypadków 
o 3,9%, rannych o 1,9%, kolizji o 7,8%, zabitych na miejscu o 3,6%, ciężko rannych o 0,6%, 
lekko rannych o 2,3%. 

(dowód: akta kontroli str. 25 - 43) 
Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. jednostki małopolskiego garnizonu Policji 
dysponowały 743 etatami policyjnymi prd, a zatrudniono 729 policjantów (tj. 98,1% w stosunku 
do liczby etatów), a wakaty stanowiły 1,9%. Natomiast według stanu na dzień 30 czerwca 
2016 r. liczba etatów uległa zmniejszeniu do 742, a zatrudnienie wzrosło do 730 policjantów 
(tj. 98,4% w stosunku do liczby etatów), a wakaty stanowiły 1,6%. 

(dowód: akta kontroli str. 44) 
Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy – stan etatowy w komendach 
wojewódzkich określa Komenda Główna. Od 2013 roku liczba etatów w pionie ruchu 
drogowego zwiększyła się o 69. Wynikało to z „Harmonogramu Przedsięwzięć” KGP, 
w którym nakreślono osiągnięcie stanu min. 10% etatów policyjnych w komórkach ruchu 
drogowego w stosunku do całego stanu etatowego garnizonu małopolskiego (bez 
uwzględniania etatów OPP i SPAP ). Miernik ten został osiągnięty. Uzupełniono również 
wakaty, które obecnie stanowią niewielki odsetek. 

(dowód: akta kontroli str. 45) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła 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 prowadzono na autostradzie oraz drodze ekspresowej 
następujące działania wzmożone na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające 
z poleceń Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zawartych w Planie działań kontrolno – 
profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do realizacji w latach 
2015 i 2016. Działania te prowadzono pod nazwą: Prędkość (6 działań w 2015 r. i 3 za I-sze 
półrocze 2016 r.), Alkohol i Narkotyki (odpowiednio 6 i 3), Truck & Bus (8 i 2), Pasy (4 i 3), Nie 
chronieni uczestnicy ruchu drogowego (12 i 6), Bezpieczny weekend (8 i 4), Bezpieczne 
wakacje (2 i 2), Bezpieczna droga do szkoły (1 działanie w 2015 r.) Działania te prowadzono 
w sposób statyczny lub statyczno – dynamiczny. Ponadto w okresie objętym kontrolą 
prowadzono działania wzmożone które były inicjowane i zorganizowane przez Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy. Działania te prowadzono pod nazwą: Prędkość (5 działań w 2015 r. 
i 3 za I-sze półrocze 2016 r.), Alkohol i Narkotyki (odpowiednio 2 i 1), Sto pobierz (cały rok), 
Nie chronieni uczestnicy ruchu drogowego (4 działania w 2015 r.), Bezpieczny pieszy 
(program całoroczny). Działania te prowadzono w sposób statyczny lub statyczno – 
dynamiczny. W wyniku prowadzonych ww. działań w 2015 r. wylegitymowano 11.837 osób, 
udzielono 556 pouczeń, nałożono 7.247 mandatów karnych, skierowano 233 wniosków 
o ukaranie, ujawniono 18 przestępstw z kodeksu karnego (kk) oraz kodeksu karnego 
skarbowego (kks), 3 wykroczenia z kodeksu wykroczeń (kw). Ponadto ujawniono: 
99 kierowców kierujących pod wpływem alkoholu, 4 kierowców kierujących pod wpływem/po 
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użyciu środka działającego podobnie, 12 poszukiwanych osób, 2 poszukiwane pojazdy 
samochodowe oraz 13 poszukiwanych innych poszukiwanych rzeczy lub dokumentów. 
W wyniku prowadzonych ww. działań w I-szej połowie 2016 r. wylegitymowano 6.642 osoby, 
udzielono 353 pouczenia, nałożono 3.994 mandatów karnych, skierowano 119 wniosków 
o ukaranie. Ujawniono: 16 przestępstw z kk oraz kks, 36 kierowców kierujących pod wpływem 
alkoholu, 14 kierowców kierujących pod wpływem/po użyciu środka działającego podobnie, 
7 poszukiwanych osób i 1 poszukiwany pojazd samochodowy. 

(dowód: akta kontroli str. 46 - 86) 
Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy – podział działań wzmożonych 
wynika z ukierunkowania na właściwe grupy pieszych lub kierujących, nie przestrzegających 
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komenda Głowna Policji wskazuje założenia 
ramowe, które zostają rozwinięte po analizie bezpieczeństwa na drogach województwa 
Małopolskiego. Wnioski, zadania oraz polecenia zawarte są w planie odpowiednich działań i 
przesyłane do podległych jednostek KMP/KPP/KAP… Efekty prewencyjne osiągane podczas 
wykonywania patroli na autostradzie (KMP Tarnów) i drodze ekspresowej (KPP Myślenice) są 
podawane na rozliczeniu łącznie z  wynikami osiągniętymi w trakcie całej pełnionej służby 
(bez podziału na rodzaj drogi). 

(dowód: akta kontroli str. 87 - 88.) 

▪  System oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego na autostradach 
i drogach ekspresowych.  

W województwie małopolskim nadzór nad autostradą A-4 oraz drogą ekspresową S-7 
realizowany był przez trzy jednostki w których służba była realizowana według następujących 
schematów: 
a) KAP – liczy 30 etatów policyjnych prd oraz dwa stanowiska cywilne. Dwa etaty to 
stanowiska kierownicze (Komendant KAP, Kierownik Referatu Kontroli Ruchu Drogowego 
i Obsługi Zdarzeń Drogowych), pięć etatów liczy Zespół Dyżurnych KAP, natomiast 23 etaty to 
policjanci Referatu Kontroli Ruchu Drogowego i Obsługi Zdarzeń Drogowych realizujący 
zadania bezpośrednio na drodze. Służba na drodze pełniona była w systemie zmianowym 
12 i 8 godzinnym. W ciągu doby, w przypadku systemu 12 godzinnego służbę pełniło 
6 policjantów. Przy wprowadzonym systemie 8 godzinnym – 8 policjantów. W toku codziennej 
służby wykorzystywano 3 radiowozy oznakowane, 1 radiowóz nieoznakowany oraz 
2 motocykle. 
b) KMP w Tarnowie - liczy 53 etaty policyjne prd – służba na tym ciągu drogowym polegała na 
wyznaczeniu jednego patrolu na każdej 8-mio godzinnej zmianie, z wyznaczeniem rejonu 
działania również na autostradzie. Patrol miał zlecone zadanie pełnienia służby na 
autostradzie oraz innych drogach na terenie gmin, przez które przebiega autostrada. Raz 
dziennie (jeden z patroli rannej lub popołudniowej zmiany) miał zadanie kontroli całego 
odcinka A4, w tym MOP-ów. Służba nocna wykonywała przejazd po odcinku A4 od węzła 
Tarnów Północ  do Tarnów Zachód (ok. 12km) z zadaniem kontroli MOP. Na nadzorowanym 
odcinku dwa razy w tygodniu w ramach drugiej zmiany (w godz. 14.00 – 22.00) w piątek 
i w niedzielę patrol realizowano zadania w ramach centralnej koordynacji służby. W trakcie 
codziennej służby w ciągu A-4 służbę pełniło 6 policjantów, wykorzystywano 3 radiowozy. 
Obsługa zdarzeń drogowych na autostradzie wykonywana była w ramach bieżącej służby 
przez załogi realizujące zadania na autostradzie. 
c) Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach - liczy 27 etatów policyjnych prd – odcinek drogi 
ekspresowej S-7b znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 7 (tzw. zakopianki). Służba na drodze 
ekspresowej nr S-7b nie była realizowana w sposób ciągły. Codziennie średnio dwa patrole 
ruchu drogowego KPP Myślenice w czasie 8 godzinnej zmiany realizowały służbę na odcinku 
drogi ekspresowej nr S-7 Myślenice – Lubień w wymiarze około 2 godzin. Przez cztery dni 
w tygodniu służba pełniona była w ramach Centralnej Koordynacji Służby obejmując 
nadzorem odcinek drogi ekspresowej nr S-7 oraz pozostałe odcinki drogi krajowej nr 7 (wtorek 



 

 

i sobota 6.00-14.00 oraz piątek i niedziela 14.00-22.00). W codziennej służbie w ciągu S-7b 
wykorzystywano 4 policjantów oraz 2 radiowozy. Obsługą zdarzeń drogowych w ciągu drogi 
ekspresowej zajmowali się funkcjonariusze realizujący bieżącą służbę.  
W ciągu drogi ekspresowej S-7b pełnili również służbę policjanci SKRD Komendy (15 etatów 
policyjnych prd). W każdy dzień służby SKRD na tą drogę kierowany był przynajmniej 1 patrol. 
W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie lub drodze 
ekspresowej, jednostki nadzorujące ww. ciągi dróg – głównie KAP Kraków oraz KMP Tarnów 
z uwagi na przebieg autostrady przez tereny kilku powiatów – korzystały z pomocy ościennych 
jednostek Policji w zakresie wykorzystania ich patroli w następujących sytuacjach: 
a/ likwidacji skutków zdarzeń drogowych,  
b/ potwierdzenia i szybkiej reakcji na zgłoszenie dotyczące np. przedmiotów na jezdni, 
pieszych, zwierząt, zatorów itp., 
c/ ewentualnego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego lub realizacji czynności do czasu 
przyjazdu właściwego patrolu KAP Kraków lub KMP Tarnów,  
d/ organizacji objazdów w związku ze zdarzeniami drogowymi, w których doszło do 
zablokowania przejazdu na autostradzie poprzez odcięcie ruchu na wyznaczonym węźle 
komunikacyjnym lub newralgicznych skrzyżowaniach w ciągach tras objazdowych. 
Dodatkowo w wyżej wymienionych przypadkach, angażowane są służby drogowe 
poszczególnych zarządców – Stalexportu S.A. oraz GDDKiA. Służby drogowe pomagały 
w zabezpieczeniu miejsc zdarzeń (np. wykorzystanie własnych pojazdów z dodatkowym 
oznakowaniem aktywnym) oraz niwelowaniu skutków incydentów drogowych (usunięcie 
zabrudzeń jezdni itp.). 

 (dowód: akta kontroli str. 4, 38-43, 89-98) 
▪  Dyslokacja służby prd na autostradzie i drogach ekspresowych 
Jednostki realizujące nadzór nad autostradą i drogą ekspresową w Małopolsce przy 
planowaniu służby uwzględniają następujące kryteria: 
- natężenia i koncentrację ruchu z uwzględnieniem dni tygodnia, pory roku oraz okresu doby – 
(kierowanie załóg w ramach codziennej służby – ze szczególnym uwzględnieniem dni 
weekendowych/świątecznych itp. – w rejon łącznic zjazdowych na węzłach drogowych 
z zadaniem upłynniania ruchu),  
- natężenia oraz utrudnienia związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu podczas 
remontów oraz prac utrzymaniowych,  
- informacje uzyskane z Punktu Informacji Drogowej GDDKiA Kraków oraz Centrum 
Zarządzania Autostradą Stalexport, 
- uwzględnienia służby pełnionej w ramach Centralnej Służby Koordynowanej,  
- sugestii zgłaszanych przez policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 
uzyskiwanych od Dyżurnych jednostek, 
- analizy stanu bezpieczeństwa,  
- bieżących informacji uzyskiwanych od obywateli, które przekazywane są za pośrednictwem 
Dyżurnego KAP Kraków, 
- planowanych działań policyjnych szczebla wojewódzkiego oraz krajowego. 
Uwzględniając powyższe przesłanki, liczba patroli była zwiększana podczas realizacji działań 
wzmożonych, wyjazdów i powrotów świątecznych i weekendowych. Modyfikacji ulegały też 
godziny planowanych patroli, a jednym z czynników wpływających na zmianę godziny była 
prognozowana sytuacja pogodowa. Podczas służby dyslokacja ulega zmianom w sposób 
dynamiczny dostosowując się do pojawiających się na drodze zagrożeń, do których należy 
zaliczyć: zaistnienie zdarzeń drogowych, ujawnienie lub informację o przedmiotach 
znajdujących się na jezdni, ujawnienie lub uzyskanie informacji o pieszych lub rowerzystach 
poruszających się autostradą lub drogą ekspresową, fakt pojawienia się zwierząt w pasie 
drogowym, zgłoszenia dotyczących pojawiających się utrudnień lub zatorów. 
Analizy stanu bezpieczeństwa za rok 2015 dla odcinka autostrady A-4 oraz drogi ekspresowej 
S-7 wykazała, że najwięcej zdarzeń występuje na odcinku A-4 pomiędzy węzłem Kraków 



 

 

Tyniec, a węzłem Kraków Bieżanów (odcinek 19,5 km), na którym to odcinku występują 
największe natężenia ruchu w województwie małopolskim. 

 (dowód: akta kontroli str. .99 - 143) 
▪  Zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa na autostradzie 

i drogach ekspresowych przez policjantów  
Policjanci patrolujący autostradę i drogę ekspresową na bieżąco  przekazują uwagi w zakresie 
ujawnionych nieprawidłowości do wiadomości przełożonych. W dalszej kolejności wnioski te 
w formie pisemnej kierowane były odpowiednio do GDDKiA lub Stalexport SA, celem 
ustosunkowania się przez zarządcę drogi do podnoszonych w nich kwestii zmian organizacji 
ruchu. Wnioski dotyczyły głównie korekty lokalizowania urządzeń np. wydłużenie barier 
energochłonnych, zastosowania ekranów przeciw olśnieniowych oraz zmian w oznakowaniu 
pionowym oraz poziomym. Po przesłaniu wniosku do GDDKiA w większości przypadków 
została przeprowadzona lustracja odcinków w terenie z udziałem przedstawicieli Policji 
i GDDKiA. W przypadku potrzeby zapewnienia natychmiastowej reakcji, informacje 
przekazywane są na bieżąco przez dyżurnych: KAP, KMP Tarnów lub KPP Myślenice do PID 
GDDKiA lub Centrum Zarządzania Autostradą (CZA) Stalexport, w których dyspozycji 
znajdują się grupy interwencyjne. Ponadto Policjanci Zespołu Inżynierii WRD Komendy 
w zakresie swoich obowiązków służbowych, realizując zapisy § 7 ust 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem opiniowali 
projekty tymczasowych i docelowych zmian organizacji ruchu dla ciągu autostrady A-4 oraz 
drogi ekspresowej S-7. W roku 2015 wydano 69 opinii, a do końca sierpnia 2016 – 25 opinii 
do projektów docelowych i tymczasowych zmian organizacji ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 144 - 159) 
▪  Wykorzystanie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) na potrzeby prd 
W Komendzie rejestracji w SEWiK podlegały zdarzenia drogowe, mające miejsce lub swój 
początek na drogach publicznych. Zarejestrowane są zdarzenia drogowe od czerwca 2006 r. 
Na stronach internetowych KWP przedstawione są analizy roczne od 1999 roku oraz bieżące 
zestawienia dotyczące zdarzeń drogowych: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/dla-kierowcow. 
Na podstawie SEWiK od 2007 roku i Systemu ewidencji statystycznej Policji (SesPol) od 
2011 r. w WRD Komendy opracowywany był Biuletyn informacyjny służby ruchu drogowego, 
który zawierał dane o zdarzeniach drogowych i ich skutkach, nietrzeźwości, wypadkach, 
pieszych, reakcji na wykroczenia poszczególnych uczestników ruchu drogowego, realizacji 
mierników Komendy Głównej Policji (KGP), wyniki policjantów podczas prowadzonych 
działaniach wzmożonych. W biuletynie przedstawiane są także terminy działań wzmożonych 
centralnych jak i wojewódzkich. Dokument opracowywany był co miesiąc w systemie 
narastającym i w porównaniu do roku ubiegłego. Od czerwca 2015 roku w systemie 
kwartalnym do Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych z SEWiK generowane były dane 
o zdarzeniach z udziałem pieszych. W systemie półrocznym z SEWiK wykonywana była 
szczegółowa analiza na potrzeby opracowania oceny bezpieczeństwa na drogach krajowych 
w ramach centralnej koordynacji. Działania profilaktyczne realizowane i przedstawiane przez 
WRD Komendy zawierała dane tematyczne z SEWiK np. bezpieczne wakacje, bezpieczna 
droga do szkoły, powroty z wakacji, majowy weekend, ferie szkolne itp. W maju 2016 roku 
podczas prac związanych z projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Map 
zagrożeń w WRD Komendy opracowano szereg map przedstawiających w formie graficznej 
stan zagrożenia w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. W WRD 
Komendy codziennie prowadzone było w formie tabelarycznej zestawienie dotyczące 
wypadków i ich ofiar w porównaniu do takiego samego okresu roku ubiegłego. 

 (dowód: akta kontroli str. .160.) 
▪  Czas reakcji jednostek Policji na wypadki zaistniałe na autostradzie i drogach 

ekspresowych 
W 2015 roku średni czas dojazdu patrolu policji do miejsca wypadku drogowego na A4 i S7b 



 

 

wyniósł 11 minut, przy czym w analizowanym okresie najdłuższy czas dojazdu wyniósł 
41minut. W okresie I półrocza 2016 roku średni czas dojazdu patrolu policji do miejsca 
wypadku drogowego na A4 i S7b wyniósł 14 minut, przy czym w tym okresie najdłuższy czas 
dojazdu wyniósł 35 minut. Średni czas dla badanego okresu tj. od 1 stycznia 2015 roku do 
30 czerwca 2016 roku wyniósł 12 minut. Na autostradzie A4 wypadki drogowe likwiduje KAP 
oraz Komenda Miejska w Tarnowie, każdy na określonym dla siebie odcinku. Na odcinku 
drogi ekspresowej S7b wypadki likwiduje Komenda Powiatowa w Myślenicach. 
Na małopolskim odcinku autostrady A4 i drogi ekspresowej S7b w 2015 roku miały miejsce 
72 wypadki drogowe, w których 7 osób zginęło i 93 doznało obrażeń ciała. Na autostradzie 
A4 KAP zlikwidował w 2015 roku 55 wypadków, KMP w Tarnowie 12, a na drodze S7b 
KPP w Myślenicach zlikwidowała  5 wypadków. 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku na A4 i S7b miało miejsce 31 wypadków, 
w których 3 osoby zginęły, a 41 doznało obrażeń ciała. Na autostradzie A4 KAP zlikwidował 
24 wypadki, KMP w Tarnowie 5 wypadków, a na drodze S7b KPP w Myślenicach zlikwidowała 
1 wypadek. 

(dowód: akta kontroli str. 161-163.) 
Jak wyjaśnił Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy – Krzysztof Dymura 
zdarzenie w dniu 27 listopada 2015 r. – czas reakcji 41 min. Wynikał z tego, iż dyżurny 
jednostki nie dysponował wolna załogą do obsługi zdarzeń drogowych. Na miejsce zdarzenia 
natychmiast skierował patrol, który stawił się do służby. Odległość od miejsca zdarzenia 
wynosiła – 30 km. Ponadto w kierunku Rzeszowa był zator uliczny co miało wpływ na 
wydłużenie czasu pojazdu. Jednostka ościenna nie dysponowała wolną załogą, która mogłaby 
udzielić wsparcia. Zdarzenie w dniu 5 stycznia 2016 r. Na miejsce zdarzenia Dyżurny KMP 
w Tarnowie skierował patrol, który w chwili otrzymania polecenia udania się na miejsce 
zdarzenia znajdował się w Tarnowie. Aby dojechać na miejsce zdarzenia konieczne było 
dojechanie do węzła komunikacyjnego w Brzesku, zawrócić i pokonać odcinek około 60 km 
podczas trudnych warunków atmosferycznych (opady deszczu), co miało wpływ na czas 
dojazdu. Jednostka ościenna nie dysponowała wolną załogą, która mogłaby udzielić wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 164.) 
▪  Wykorzystanie planów działań ratowniczych dla autostrad i dróg ekspresowych  
Komenda była w posiadaniu planów działań ratowniczych dla całej sieci dróg krajowych 
w Małopolsce. Zarządcy dróg sporządzali powyższe opracowania w latach 2006 – 2016. 
Pierwszy plan działań ratowniczych został wdrożony w sierpniu 2006 roku na odcinku 
zarządzanym przez Koncesjonariusza odcinka płatnego autostrady A-4, Stalexport. Plan 
obejmował odcinek autostrady A-4 od węzła drogowego Murckowska w km 340+200 do węzła 
drogowego Balice I w km 401+100. Plan został zaktualizowany w kwietniu 2011 r. 
Kolejne plany działań ratowniczych wdrażane były na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA 
w następujących okresach: 
a) tymczasowy plan działań ratowniczych na odcinku od węzła drogowego Szarów (obecnie 
węzeł Targowisko ) w km 444+606 do węzła drogowego Tarnów Północ w km 502+024 – 
styczeń 2013 r., 
b) na odcinku od węzła drogowego Tarnów Północ w km 502+024 do węzła drogowego 
Jarosław Zachód w km 621+643. Odcinek nadzorowany był przez Policję województwa 
małopolskiego do km 518+000 – wysokość MOP Jawornik/Jastrząbka – lipiec 2015 r., 
c) dla pozostałych ciągów dróg krajowych na obszarze Małopolski – drogi krajowe nr: A-4, S-
7, 7, 28, 44, 47, 49, 52, 73, 75, 79, 87 i 94 – lipiec 2016 r. Przekazany Policji egzemplarz 
planu działań ratowniczych w zakresie odcinka autostrady A-4 od węzła drogowego 
Targowisko do węzła drogowego Tarnów Północ, zastąpił tymczasowy plan działań 
ratowniczych wymieniony w pkt a. 
Dla planów działań ratowniczych zostały wydane opinie Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
W opiniach z 2015 r. wnoszono uwagi dotyczące: konieczności zaprojektowania urządzeń 
umożliwiających zdalne zarządzanie ruchem - przekazywanie informacji dotyczących 



 

 

zagrożeń w ruchu drogowym lub utrudnień wraz z możliwością poinformowania kierujących 
o skierowaniu ruchu na trasy objazdowe, wyznaczenia miejsc do kontroli statycznej pojazdów 
wraz z ich odpowiednim oznakowaniem, wykonania zjazdów awaryjnych dla potrzeb służb 
ratowniczych w rejonach miejsc przejścia dróg powiatowych/gminnych pod/nad 
projektowanym ciągiem autostrady. W 2016 r. wniesione uwagi dotyczyły wykonania 
dodatkowego przejazdu awaryjnego w ciągu autostrady A-4 na odcinku węzeł Balice I – węzeł 
Kraków Wieliczka w związku z prognozowanym natężeniem ruchu w czasie trwania 
Światowych Dni Młodzieży 2016. W pozostałych opiniach nie wnoszono uwag. 

(dowód: akta kontroli str. 155 – 158, 165 – 171, 229 - 237) 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy informacje zawarte w planach 
wykorzystywane są przez służby dyżurne jednostek Policji realizujących nadzór nad 
autostradą A-4 i drogą ekspresową S-7, głównie w następujących przypadkach: 
- wprowadzenia objazdów nieprzejezdnych fragmentów powyższych ciągów drogowych, 
wynikających z faktu zaistnienia zdarzeń komunikacyjnych lub wystąpienia skrajnych 
warunków atmosferycznych, w zakresie kierowania ruchu na węzły drogowe 
i wykorzystywania określonych planem dróg objazdowych, 
- ewakuacji pojazdów z odcinków zagrożonych – lokalizacja przejazdów awaryjnych 
umożliwiających przekierowanie ruchu na przeciwległą jezdnię i dalej na trasę objazdu. 

 (dowód: akta kontroli str. 172.) 
▪  Trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

przygotowania jednostek Policji do prowadzenia działań na autostradach i drogach 
ekspresowych  

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy stwierdził, iż w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono trudności i ograniczeń 
w realizacji zadań związanych z zapewnieniem przygotowania jednostek Policji do 
prowadzenia działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. Działania takie 
zawsze opierają się na współdziałaniu z innymi służbami w szczególności z Państwową 
Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym. Policja zabezpiecza miejsca zdarzeń do 
czasu ich przybycia udzielając ofiarom wypadków drogowych pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Istotnym problemem mającym wpływ na realizację zadań przez policjantów 
pełniących służbę na drogach - na odcinkach dróg ekspresowych oraz autostrady - jest brak 
miejsc przystosowanych do kontroli ruchu drogowego. Taka sytuacja w sposób bezpośredni 
ogranicza możliwości prowadzenia kontroli statycznych przez policjantów i inne służby 
kontrolne na wyżej wymienionych ciągach dróg. Kolejnym obszarem mogącym w znaczącym 
stopniu poprawić bezpieczeństwo i porządek na drogach ekspresowych i autostradach jest 
zamontowanie na każdym z węzłów tablic informacyjnych zmiennej treści, które umożliwiałyby 
wyświetlanie komunikatów dla kierowców m.in. o utrudnieniach lub zamknięciu odcinków dróg 
także w przypadku prowadzenia działań ratowniczych. Wspomniane komunikaty 
umożliwiałyby dynamiczne wytyczanie objazdów i tym samym pozwalałyby uniknąć kumulacji 
ruchu na drogach w przypadku ich zamknięcia lub utrudnionego przejazdu. Bardzo istotną 
rzeczą jest konieczność uregulowania w przepisach zasad, które określałyby dojazd służb 
ratowniczych na miejsce zdarzenia w przypadku, kiedy droga dojazdu jest zablokowana 
w wyniku powstałego zatoru – utworzenie tzw. „korytarzy życia” (ułatwienie przejazdu służbom 
ratowniczym poprzez zjazd innych pojazdów na skrajne pasy ruchu). Należy w tym miejscu 
nadmienić, że Komendant KAP w Krakowie wielokrotnie na profilu Komisariatu, jaki prowadzi 
na portalu Facebook, informował o konieczności wprowadzenia wyżej wymienionych zasad 
jednocześnie zwracając się z apelem do kierowców, aby Ci w opisanej sytuacji tworzyli 
wspomniane „korytarze życia”. Należy nadmienić, że większa liczba policjantów 
posiadających specjalistyczne przeszkolenie skierowana do pełnienia służby na drogach 
ekspresowych i autostradzie z całą pewnością przyczyniłaby się do poprawy efektywności 



 

 

prowadzonych działań ratowniczych. Analogicznie przedstawia się kwestia doposażenia 
Policji w nowoczesny sprzęt transportowy jednakże jego ewentualny zakup jest możliwy 
wyłącznie z poziomu centralnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 173.) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stan etatowy i faktyczne zatrudnienie w okresie objętym 
kontrolą w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji prd nie uległ znaczącym zmianom. 
W porównaniu do roku poprzedniego na terenie województwa małopolskiego w 2015 r. 
zmniejszeniu uległa liczba: wypadków, zabitych (w tym na miejscu i do 30 dni), rannych, 
ciężko rannych i lekko rannych. Natomiast zwiększeniu uległa liczba kolizji. Natomiast 
w porównaniu do I-szego półrocza 2015 r. w I-szym półroczu zmniejszeniu uległa liczba: 
zabitych (w tym zabitych do 30 dni), zwiększeniu uległa liczba: wypadków, rannych, kolizji, 
zabitych na miejscu, ciężko rannych i lekko rannych. Najwyższa Izba Kontroli, stwierdza iż 
prowadzono na autostradzie oraz drodze ekspresowej działania wzmożone na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające z poleceń Zastępcy Komendanta Głównego 
Policji, jak również prowadzono działania wzmożone które były inicjowane i zorganizowane 
przez WRD Komendy. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
autostradzie lub drodze ekspresowej, jednostki małopolskiej Policji korzystają z pomocy 
ościennych jednostek Policji, jak również angażowane są służby drogowe poszczególnych 
zarządców tych dróg. Dyslokacja służby prd na autostradzie i drodze ekspresowej wynikała 
m.in. z analizy natężenia i koncentracji ruchu, analizy stanu bezpieczeństwa, planowanych 
działań policyjnych szczebla wojewódzkiego oraz krajowego. Policjanci patrolujący autostradę 
i drogę ekspresową na bieżąco przekazują uwagi w zakresie ujawnionych nieprawidłowości 
do wiadomości przełożonych. W kontroli ustalono, że w Komendzie rejestracji w SEWiK 
podlegają zdarzenia drogowe, mające miejsce lub swój początek na drogach publicznych. 
W 2015 roku średni czas dojazdu patrolu policji do miejsca wypadku drogowego na A4 i S7b 
wyniósł 11 minut, przy czym w analizowanym okresie najdłuższy czas dojazdu wyniósł 
41minut. W okresie I półrocza 2016 roku średni czas dojazdu patrolu policji do miejsca 
wypadku drogowego na A4 i S7b wyniósł 14 minut, przy czym w tym okresie najdłuższy czas 
dojazdu wyniósł 35 minut. Komenda była w posiadaniu planów działań ratowniczych dla całej 
sieci dróg krajowych w Małopolsce. 

 

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 

Jednostki Małopolskiej Policji nadzorujące odcinek autostrady A-4 oraz drogi ekspresowej S-7 
w ramach codziennej służby współpracują z następującymi instytucjami: właściwymi 
terytorialnie jednostkami z PSP oraz OSP w ramach KSRG, jednostkami ratownictwa 
medycznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu PRM, ITD, służbami GDDKiA, 
służbami Koncesjonariusza (Stalexport) na płatnym odcinku autostrady. Zakres współpracy 
z jednostkami KSRG i systemu PRM, a także ww. podmiotami obejmował w szczególności: 
prowadzenie działań ratowniczych na drogach, wypracowywanie rozwiązań w ramach 
infrastruktury i oznakowania dróg, usprawniających prowadzenie działań ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 174) 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Współdziałanie Małopolskiej Policji i współpraca z jednostkami organizacyjnymi innych służb 
oraz podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie ratownictwa na 
drogach realizowana była w oparciu o niżej wymienione porozumienia oraz uzgodnienia: 
- porozumienie w sprawie zasad współdziałania Komend PSP i Policji na terenie województwa 
małopolskiego zawarte w dniu 19 listopada 2008 r., 
- uzgodnienie zawarte w dniu 15 grudnia 2008 roku pomiędzy KPP w Myślenicach, 
a Komendą Powiatową PSP w Myślenicach, 
- porozumienie w sprawie określenia zakresu współpracy i współdziałania oraz procedur 
powiadamiania i alarmowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tarnowie i KMP 
w Tarnowie zawarte w dniu 30 grudnia 2008 r., 
- porozumienie o współpracy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Krakowie zawarte w dniu 
18 kwietnia 2007 r., 
- porozumienie o współpracy pomiędzy Stalexportem, a Małopolskim Komendantem 
Wojewódzkimi Policji z dnia 24 marca 2000 r., 
- porozumienie zawarte pomiędzy Komendą oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym 
w Krakowie w sprawie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym zawarte w dniu 23 maja 
2008 r., 
- porozumienie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego 
Policji z dnia 8 maja 2013 r. o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej i Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 175 - 197) 
 

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

W okresie objętym kontrolą małopolska Policja na autostradzie A-4 korzystała z własnej 
łączności z radiowej (KAP - system analogowy kanał BF 131A oraz kanał BP – 434I), 
(KMP Tarnów system cyfrowy kanał WRD- DMR) oraz komórkowej, służby dyżurne miały 
kontakt z załogami w terenie, jak również mogły nawiązać kontakt radiowy lub telefoniczny 
z jednostkami sąsiadującymi z autostradą. W przypadku zdarzeń na autostradzie dyżurny 
KAP i dyżurny KMP Tarnów nawiązywali łączność telefoniczną z PSP i innymi służbami, 
w tym z GDDKiA i Stalexport. Na miejscach zdarzeń drogowych policjanci nie korzystali 
z bezpośredniej łączności radiowej z innymi służbami, ponieważ nie występowała taka 
potrzeba, aby policjant koordynował działania ratownicze. Dyżurny KAP oraz dyżurny KMP 
w Tarnowie koordynowali działania na podległych sobie odcinkach autostrady. W razie 
zaistnienia potrzeby zapewnienia doraźnej, lokalnej (w obrębie prowadzonych działań) 
łączności pomiędzy służbami podczas działań ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
katastrof i klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń powodujących zagrożenie 
życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego oraz dóbr naturalnych, Kierujący Działaniami 
Ratowniczymi (KDR) przedstawiciel PSP podejmował decyzję o uruchomieniu radiowej sieci 
współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na kanale B-112, przez KDR, 
Kierujący Akcją Medyczną (KAM) oraz dowódcę z ramienia Policji, ww. osoby w pierwszej 
kolejności uzgadniały osobiście na miejscu akcji przełączenie środków łączności na kanał B-
112 oraz jego nasłuch na minimum jednym radiotelefonie ręcznym lub samochodowym. 
W przypadkach współdziałania na miejscach zdarzeń drogowych na autostradzie bez 
uruchamiania kanału B-112, kontakt pomiędzy służbami odbywał się bezpośrednio na miejscu 
zdarzenia. W przypadku zdarzeń zaistniałych na autostradzie wymagających wspólnego 
działania, o takiej potrzebie powiadamia odpowiednie służby dyżurny jednostki Policji (KAP, 
KMP Tarnów) drogą telefoniczną. W 2015 roku dokonano przestrojenia wszystkich radiostacji 
używanych na autostradzie, zainstalowano kanał radiowy B-112, dzięki czemu istniała 
możliwość w razie potrzeby nawiązania bezpośredniej łączności radiowej z innymi podmiotami 
na miejscu działań ratowniczych. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku 



 

 

na autostradzie A-4 na terenie podległym KAP i KMP Tarnów nie podjęto decyzji 
o uruchomieniu radiowej sieci współdziałania na kanale B-112. 

 (dowód: akta kontroli str. 198 - 204) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki małopolskiej Policji prowadziły współpracę 
z właściwymi terytorialnie jednostkami z PSP, OSP w ramach KSRG, jednostkami ratownictwa 
medycznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu PRM, ITD., służbami GDDKiA 
i Stalexport a zakres współpracy obejmował m.in. prowadzenie działań ratowniczych na 
drogach, wypracowywanie rozwiązań w ramach infrastruktury i oznakowania dróg, 
usprawniających prowadzenie działań ratowniczych. W kontroli stwierdzono, iż małopolska 
Policja na autostradzie A-4 korzystała z własnej łączności z radiowej oraz komórkowej 
i posiadała możliwość nawiązania bezpośredniej łączności radiowej na miejscu działań 
ratowniczych z KDR. 

 

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 

Małopolski garnizon policji według stanu na dzień 6 września 2016 r. dysponował: 
134 radiowozami oznakowanymi, 11 radiowozami nieoznakowanymi, 15 wideorejestratorami 
oznakowanymi i nieoznakowanymi, 10 pojazdami APRD, 2 pojazdami ETDIE, 
48 motocyklami, 87 zestawami znaków (zapora), 381 telefonami oraz 50 zestawami 
ratowniczymi „R”. 
Stan posiadania zapór, zestawów znaków na tle norm wyposażenia - Zarządzenie nr 21 
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia 
i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek 
i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów, w garnizonie małopolskim przedstawia się 
następująco: 87 – liczba wszystkich zapór, zestawów znaków, 34 – minimalna liczba zapór, 
zestawów znaków jaka powinna być na wyposażeniu według norm należności wskazanych 
w załączniku nr 5 i załączniku nr 10 w/w Zarządzenia. Jako sprzęt niezbędny, ujęty jest 
w pojazdach służbowych typu APRD i ETDIE. W pozostałych przypadkach stan posiadania 
uwarunkowany jest indywidualnymi potrzebami służby wskazanymi przez poszczególne 
jednostki. W badanych jednostkach stan posiadania przedstawia się następująco: 
- KAP w Krakowie: 2 – minimalna należność wg norm, 4 – stan faktyczny. 
- WRD KMP w Tarnowie: 3 – minimalna należność wg norm, 9 – stan faktyczny. 
- WRD KPP w Myślenicach: 2 – minimalna należność wg norm, 3 – stan faktyczny. 
Zestawy ratownicze „R” nie są ujęte w żadnych normach należności.  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. 
w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz 
policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego 
przyznawania i użytkowania, na jednego policjanta ruchu drogowego znajdującego się 
w służbie powinna przypadać jedna stacja. W badanych jednostkach stan posiadania 
przedstawia się następująco: 
- KAP w Krakowie – 15 radiostacji (30 etatów policyjnych), 
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- WRD KMP w Tarnowie – 31 radiostacji (53 etaty policyjne), 
- WRD KPP w Myślenicach – 10 radiostacji (25 etaty policyjne). 
Dodatkowo każdy pojazd służbowy wyposażony jest w radiotelefon przewoźny. Wskazany 
stan posiadania radiotelefonów odnosi się do sprzętu zaewidencjonowanego w komórkach 
RD, jednak w razie konieczności policjanci RD mogą korzystać z pozostałego sprzętu 
znajdującego się na stanie poszczególnych KMP, KPP. 
Stan posiadania sprzętu transportowego w odniesieniu do norm określonych w Zarządzeniu nr 
9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek 
i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy, w badanych 
jednostkach przedstawia się następująco: 
- KAP w Krakowie – norma wyposażenia - 8 radiowozów, 2 motocykle (stan faktyczny – 
8 radiowozów, dwa motocykle) 
- WRD KMP w Tarnowie – norma wyposażenia – 11 radiowozów, 4 motocykle (stan faktyczny 
– 12 radiowozów, 4 motocykle)  
- WRD KPP w Myślenicach – norma wyposażenia – 7 radiowozów, 3 motocykle (stan 
faktyczny – 6 radiowozów, 2 motocykle)  
Brakujące pojazdy w WRD KPP w Myślenicach z powodu uszkodzeń zostały przekazane do 
kasacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 205 -206) 

▪  Potrzeby w zakresie wyposażenia prd 
Komenda na bieżąco monitorowała stan posiadania i najpilniejsze potrzeby pionu ruchu 
drogowego w zakresie sprzętu transportowego oraz techniki policyjnej. W dniu 6 grudnia 
2013 r. do Biura Logistyki KGP zostało skierowano pismo Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie odnośnie norm należności na sprzęt transportowy, stanu 
posiadania, liczby pojazdów kwalifikujących się do wycofania oraz realnego zapotrzebowania 
na sprzęt transportowy dla Komendy na lata 2013 - 2015. Pod koniec roku 2013 do Komendy 
trafiły cztery nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestrator marki Opel Insygnia 
zakupione przez KGP. Radiowozy zasiliły w Komendzie SKRD WRD, WRD KMP w Krakowie, 
WRD KMP w Tarnowie oraz WRD KPP w Krakowie. W tym samym okresie z SKRD WRD 
Komendy został przesunięty radiowóz nieoznakowany z wideorejestratorem m-ki Opel Vectra 
do KAP. W dniu 26 sierpnia 2014 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
kolejnym piśmie do Biura Logistyki KGP informował o stanie posiadania samochodów 
oznakowanych będących w użytkowaniu pionu ruchu drogowego Komendy i jednostek 
podległych oraz informował o liczbie pojazdów zakwalifikowanych do wycofania z eksploatacji 
na dzień 31 lipca 2016 r. W styczniu 2015 r. oraz styczniu 2016 r. dla KGP zostały 
sporządzone zestawienia stanu posiadania sprzętu policyjnego dla ruchu drogowego oraz 
najpilniejsze potrzeby w zakresie sprzętu transportowego, specjalistycznego i techniki 
policyjnej. W zestawieniu ze stycznia 2015 r. wskazano jako potrzeby celem realizacji zadań 
ustawowych: 64 samochody oznakowane, 7 samochodów nieoznakowanych, 32 samochody 
oznakowane z wideorejestratorem, 13 samochodów nieoznakowanych z wideorejestratorem, 
11 pojazdów APRD, 2 pojazdy ETDiE, 6 furgonów Profilaktyczno – edukacyjnych, 6 motocykli, 
53 ręczne mierniki prędkości, 112 urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu, 970 urządzeń do wstępnego wykrywania w ślinie kierującego środków działających 
podobnie do alkoholu, 141 latarek, 231 tarcz zatrzymywania pojazdów, 42 aparaty 
fotograficzne, 14 zestawów do analizy czasu pracy kierowców, 40 zestawów znaków do 
zabezpieczania miejsca wypadku drogowego. W zestawieniu ze stycznia 2016 r. wskazano 
jako potrzeby celem realizacji zadań ustawowych: 53 samochody oznakowane, 
10 samochodów nieoznakowanych, 5 samochodów oznakowanych z wideorejestratorem, 
10 samochodów nieoznakowanych z wideorejestratorem, 13 pojazdów APRD, 1 furgon 
Profilaktyczno – edukacyjny, 12 motocykli, 82 ręczne mierniki prędkości, 176 urządzeń do 
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 1.418 urządzeń do wstępnego 



 

 

wykrywania w ślinie kierującego środków działających podobnie do alkoholu, 217 latarek, 
216 tarcz zatrzymywania pojazdów, 50 aparatów fotograficznych, 14 zestawów do analizy 
czasu pracy kierowców, 26 zestawów znaków do zabezpieczania miejsca wypadku 
drogowego. W dniu 9 grudnia 2015 roku z WRD Komendy w Krakowie został przesunięty 
radiowóz oznakowany marki Kia Ceed do KAP. W dniu 9 marca 2016 r. Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie skierował pismo do Biura Logistyki KGP 
z informacjami w zakresie potrzeb Komendy i jednostek podległych w zakresie sprzętu 
transportowego (w tym dla ruchu drogowego) przewidzianego normami wyposażenia oraz 
podyktowana ilością pojazdów przeznaczonych do wycofania ze względu na wiek pojazdów, 
przebieg i stan techniczny. Zapotrzebowanie obejmowało między innymi: 85 samochodów 
osobowych oznakowanych segmentu C (dla potrzeb służb ruchu drogowego i prewencji), 
7 samochodów osobowych z videorejestratorami, 5 ambulansów APRD, 4 motocykle. W lutym 
2016 roku z zakupów centralnych KGP trafiły do Komendy dwa radiowozy nieoznakowane 
marki Opel Insygnia wyposażone w wideorejestrator, które zasiliły KAP oraz SKRD WRD 
Komendy. Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, z WRD Komendy zostały przesunięte dwa 
oznakowane radiowozy m-ki Kia Ceed do KAP. Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej 
(GMT) Komendy zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek w latach 2013 - 2014 uzupełnił stan 
posiadania zestawów do zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych typu „zapora” 
o dodatkowe znaki na łączną kwotę 125.882,61 zł. W latach 2015-2016 Wydział GMT 
Komendy ze środków budżetowych oraz z Funduszu Wsparcia Policji materiały oraz sprzęt, 
który bezpośrednio zasilił jednostki ruchu drogowego. Były to m.in.: latarki z nakładkami – 234 
szt, alkomaty (różnego typu) – 50 szt., przenośny analizator Drug Test 5000 – 8 kpl. Na 
wyposażeniu wszystkich jednostek garnizonu małopolskiego znajduje się 75 radarowych 
mierników prędkości, z których zdecydowaną większość użytkuje pion ruchu drogowego. 
W 2015 roku zostało zakupionych pięć nowych urządzeń. Cztery z nich zostały pozyskane ze 
środków budżetowych, natomiast jeden z Funduszu Wsparcia Policji. Komenda na przestrzeni 
kilku ostatnich lat kilkukrotnie zwracała się pisemnie do Komendy Głównej Policji o konieczny 
zakup większej ilości radarowych mierników prędkości, jednak do tej chwili ten rodzaj sprzętu 
specjalistycznego nie został ujęty w zakupach centralnych dla garnizonu małopolskiego ani 
też nie udało się pozyskać środków na ten cel. 

 (dowód: akta kontroli str. 207 - 222) 
Ustalono, iż WRD KMP w Myślenicach posiada braki w wymaganym wyposażeniu w sprzęt 
transportowy tj. brak po 1 szt. radiowozu i motocykla. 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

3.2. Szkolenie policjantów prd  

▪  Stan wyszkolenia prd 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w Małopolskim garnizonie policji na 
621 policjantów którzy powinni posiadać obowiązkowe przeszkolenie w zakresie ruchu 
drogowego takie przeszkolenie posiadało 359 policjantów (57,8%). Ponadto w zakresie 
fakultatywnych szkoleń: kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na 
miejscu zdarzenia drogowego posiadało 29,3% policjantów (96), kurs specjalistyczny dla 
policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym posiadało 26,6% 
policjantów (49), szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem posiadało 
20,6% policjantów (110), kurs w zakresie pierwszej pomocy posiadało 32,9% policjantów 
(173) a egzamin potwierdzający uprawnienia w zakresie pierwszej pomocy posiadało 28,5% 
policjantów (137). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 



 

 

(dowód: akta kontroli str. 223) 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy  stwierdził, iż …na dzień 30 czerwca 2016 r. 
w województwie małopolskim na 621 etatów policjantów pełniących służbę bezpośrednio na 
drodze 262 nie ma przeszkolenia specjalistycznego z ruchu drogowego. W bieżącym roku 
sytuacja z miejscami na kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego znacznie się 
poprawiła, gdyż do końca sierpnia 2016 roku zostało skierowanych 55 funkcjonariuszy ruchu 
drogowego. Na miesiąc wrzesień i październik 2016 roku nasz garnizon otrzymał już do 
skierowania następne 30 miejsc dla funkcjonariuszy ruchu drogowego. W całym 2015 roku na 
wskazany kurs zostało skierowanych 57 funkcjonariuszy ruchu drogowego….Jednocześnie 
informuję, że każda jednostka komendy miejskiej /powiatowej Policji zgłasza indywidualnie raz 
w roku zapotrzebowanie na szkolenia do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie. Ostatni 
wykaz ilościowy potrzeb na kursy specjalistyczne/szkolenie zawodowe był przekazywany 
w roku 2015 na cały rok 2016. 

(dowód: akta kontroli str. 224 - 225) 

▪  Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Komenda i jednostki podległe nie 
uczestniczyły w ćwiczeniach z zakresu działań ratowniczych w ciągu autostrady A-4 oraz 
odcinków drogi ekspresowej S-7.  

(dowód: akta kontroli str. 226) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli stwierdziła nieprawidłowości polegające na braku obowiązkowego przeszkolenia 
w zakresie ruchu drogowego u 262 policjantów. 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli małopolski garnizon Policji dysponował wyposażeniem 
które pozwalało na prowadzenie skutecznych działań ratowniczych. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdza, iż w zakresie fakultatywnych (nieobowiązkowych) specjalistycznych szkoleń 
małopolski garnizon Policji charakteryzuje się niskim poziomem wyszkolenia (tj. od 20,6% do 
32,9%). 

 

4. Współpraca Policji z podmiotami zarządzającymi autostradami i drogami 
ekspresowymi 

▪  Uzgodnienia dokonane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na etapie 
projektowania autostrady 

Małopolska Policja nie dokonywała uzgodnień warunków bezpieczeństwa dla odcinków 
autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-7 na etapie projektowania, w trybie § 98 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. 5 

(dowód: akta kontroli str. 227) 
Stanowisko Małopolskiej Policji w zakresie organizacji ruchu oraz poprawy warunków 
bezpieczeństwa wyrażane było w opiniach do projektów docelowych organizacji ruchu dla 
odcinka autostrady A-4, wydanych w trybie § 7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W opiniach tych zwracano uwagę na: konieczności 
zaprojektowania urządzeń umożliwiających zdalne zarządzanie ruchem, przekazywanie 
informacji dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym lub utrudnień wraz z możliwością 
poinformowania kierujących o skierowaniu ruchu na trasy objazdowe, wyznaczenia miejsc do 
kontroli statycznej pojazdów wraz z ich odpowiednim oznakowaniem, wykonania zjazdów 
awaryjnych dla potrzeb służb ratowniczych w rejonach miejsc przejścia dróg 

                                                           

5 (Dz. U. Nr 12, poz. 116, ze zm.). 
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powiatowych/gminnych pod/nad projektowanym ciągiem autostrady. W dniu 16 czerwca 2016 
roku zostały wydane opinie dla Planów Działań Ratowniczych dla autostrady A-4 oraz drogi 
ekspresowej S-7. W dniach 14 lipca 2016 r. i 20 września 2016 r. biura projektowe realizujące 
projekty nowego odcinka drogi ekspresowej S-7 od węzła Kraków Igołomska do granic 
województwa małopolskiego, przesłały do Komendy materiały koncepcyjne dotyczące: miejsc 
przeznaczonych do kontroli pojazdów w ramach infrastruktury MOP, Planu Działań 
Ratowniczych, celem zapoznania i wydania opinii wstępnej dla etapu koncepcji programowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 228 - 237) 

▪  Współpraca KWP z zarządzającymi autostradami i drogami na etapie realizacji zadań 
ustawowych 

Wymiana informacji z zarządcami dróg o zdarzeniach i zagrożeniach realizowana była na 
bieżąco na poziomie dyżurnych KAP, KMP Tarnów, KPP Myślenice, dyżurnym PID GDDKiA 
oraz CZA Stalexport (dyżurny KAP posiada bezpośrednie „sztywne” łącze z CZA ). W ramach 
współpracy z GDDKiA, jej pracownicy średnio jeden raz w miesiącu dokonywali weryfikacji 
kart zdarzeń drogowych oraz ewentualnych miejsc zagrożonych, zgodnie z założeniami 
porozumienia Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych 
Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W województwie małopolskim policjanci prd wspólnie 
z przedstawicielami GDDKiA, prowadzili dodatkowe czynności w miejscach gdzie doszło do 
zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na wszystkich ciągach dróg krajowych. Każdorazowo 
zorganizowana została wizja lokalna na miejscu zdarzenia, celem zweryfikowania czy 
istniejąca infrastruktura drogowa jej otoczenie mogło przyczynić się do zaistnienia zdarzenia. 
Po zakończeniu lustracji sporządzono protokół w którym obok opisu zdarzenia, zawarto 
ewentualne propozycje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na danym odcinku drogi. 
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Stalexportem S.A. a Małopolskim 
Komendantem Wojewódzkim Policji w dniu 24 marca 2000 r., Koncesjonariusz zobowiązany 
został do „nieodpłatnego użyczenia Policji wyposażonego obiektu celem pełnienia nadzoru 
i kontroli ruchu na Autostradzie”. Pozostałe jednostki ( KMP Tarnów i KPP Myślenice), nie 
posiadają oddzielnych budynków przeznaczonych dla potrzeb Policji które zlokalizowane 
byłyby bezpośrednio w rejonie ciągu autostrady i drogi ekspresowej. Na płatnym odcinku A4 
telefony SOS zamontowane były na kolumnach zlokalizowanych w odległości co 2 km. 
Odcinek w zarządzie z GDDKiA nie posiadał systemu łączności alarmowej. Policja nie miała 
bezpośredniej możliwości korzystania z kolumn SOS. Informacje docierały do dyżurnego KAP 
za pośrednictwem dyżurnego CZA Stalexport. 
Bezpieczeństwo podczas realizacji czynności i działań przez Policję było realizowane 
następująco: 
- na odcinku płatnym Stalexport miejsca niebezpieczne lub wzmagające dodatkowego 
zabezpieczenia oznakowuje i zabezpiecza służbami firma Via4, będąca podwykonawcą 
Stalexport. Spółka Via4 wystawiała dwa patrole na autostradzie płatnej na każdej zmianie. 
W wielu przypadkach, miejsca zdarzeń drogowych zabezpieczane były przez jednostki PSP 
i OSP realizujące zadania z zakresu KSRG na autostradzie lub drodze ekspresowej, 
- na odcinku nadzorowanych przez GDDKiA zabezpieczenie było realizowane przede 
wszystkim w ramach współpracy z jednostkami PSP i OSP realizującymi zadania z zakresu 
KSRG. GDDKiA nie wystawiała stałych patroli na odcinku A-4 i S-7. 

(dowód: akta kontroli str. 238 - 248) 

▪  Usuwanie z autostrady i drogi ekspresowej unieruchomionych tam pojazdów 
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do czerwca 2016 roku Policja nakazała usunięcie 
79 pojazdów z autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-7. 

(dowód: akta kontroli str. 249) 
W Komendzie opracowano standardy działania w przedmiotowym obszarze – reguluje to 



 

 

Decyzja numer 54/2013 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 
23 września 2013 roku dotycząca wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie postępowania 
w przypadkach usuwania i zabezpieczania pojazdów przez Policję, zlecania holowań 
pojazdów, przechowywania ich na parkingach strzeżonych przez jednostki i komórki 
organizacyjne Policji województwa małopolskiego oraz w sprawie prowadzenia w tym zakresie 
kontroli i przeprowadzenia inwentaryzacji pojazdów zabezpieczonych do dyspozycji tych 
jednostek’’ (w załączeniu). W § 11 przedmiotowej decyzji zawarto wszystkie obligatoryjnie 
przypadki holowania pojazdów w tym wskazane art. 130a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym6. 

(dowód: akta kontroli str. 250 - 262) 

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

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Komenda wyrażała stanowisko w zakresie organizacji 
ruchu oraz poprawy warunków bezpieczeństwa w opiniach do projektów docelowych 
organizacji ruchu dla odcinka autostrady A-4, zgodnie z § 7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. Wymiana informacji z właściwymi 
zarządcami dróg o zdarzeniach i zagrożeniach realizowana była na bieżąco na poziomie 
dyżurnych właściwych jednostek organizacyjnych małopolskiej Policji wraz dyżurnym PID 
GDDKiA oraz CZA Stalexport zgodnie z założeniami porozumienia Komendanta Głównego 
Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 roku w 
sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

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 dniu 30 października 2014 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji wydał 
polecenie, w którym zobligował Komendantów KMP/KPP/KAP do ciągłego monitoringu miejsc, 
w których dochodzi do tworzenia zatorów drogowych i w razie potrzeby dyslokować tam 
służby ruchu drogowego. Jednym z takich wyznaczonych miejsc, które zostało objęte 
szczególnym nadzorem był Węzeł Zakopiański – gdzie w celu upłynnienia ruchu 
i niedopuszczenia do zatorów drogowych, współpracowały razem KAP, KMP Kraków i KPP 
Kraków. Główną przyczyną powstawania korków i zatorów drogowych to: wzrastające 
natężenie ruchu, mała przepustowość dróg, remonty drogowe, rozbudowa infrastruktury, 
zdarzenia drogowe. Policjanci KAP w ramach zadań do stałej realizacji podejmowali 
w codziennej służbie działania zmierzające do udrażniania i upłynniania ruchu oraz usuwania 
zatorów drogowych. W 2015 roku policjanci KAP podczas służby realizowali ręczne 
kierowanie ruchem drogowym w celu usunięcia zatorów drogowych łącznie przez 
424 godziny, a w ciągu 6 miesięcy 2016 roku przez 208 godzin. Najczęściej regulacja ruchem 
odbywała się w piątki w godz. 14 - 19 i w soboty w godz. 9 - 12 na zjeździe z Węzła Południe 
w kierunku Zakopanego. W latach 2013 - 2016 na wniosek Komendanta KAP wprowadzono 
kilka zmian w organizacji ruchu na autostradzie, które wpłynęły na zmniejszenie skutków 
zatorów drogowych w ramach współpracy z GDDKiA: przedłużenie linii pasa włączenia na 
zjeździe z Węzła Balice I w kierunku Bytomia na drogę S-7 (aktualnie S-52c), przedłużenie 
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linii pasa włączenia – oba kierunki na Węźle Kraków-Balice, przedłużenie linii pasa włączenia 
– oba kierunki na Węźle Kraków-Bielany, przedłużenie linii pasa włączenia – oba kierunki na 
Węźle Kraków-Tyniec, przedłużenie linii pasa włączenia – oba kierunki na Węźle Kraków- 
Skawina, usuniecie powierzchni wyłączonej z ruchu na ulicy Zakopiańskiej w Krakowie, co 
umożliwiło stworzenie dodatkowego pasa ruchu zjazdowego z A-4 od Katowic w kierunku 
Zakopanego, usunięcie powierzchni wyłączonej z ruchu na Węźle Balice I w kierunku Katowic 
co umożliwiło stworzenie dodatkowego pasa ruchu zjazdowego w kierunku Punktu Poboru 
Opłat (PPO) Balice. 
Zmiana organizacji ruchu obywała się także w ramach współpracy z Stalexport: 
- w ramach cyklicznych spotkań w latach 2014 - 2016 wprowadzono rozwiązania inżynieryjne 
i zmiany w organizacji ruchu w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Balice i PPO 
Brzęczkowice, które wpływają na poprawę płynności ruchu, 
- kolejne rozwiązania w tym rozbudowa satelitów PPO oraz tzw. pasy SLOW AND GO są 
aktualnie przygotowywane do wdrożenia. 
- aktualnie trwa rozbudowa Węzła Rudno, która wpłynie na zmniejszenie ruchu w rejonie PPO 
Balice, 
W ramach współpracy z GDDKIA oraz Stalexport na bieżąco wymieniane były informacje 
o natężeniu ruchu oraz tworzących się zatorach pomiędzy Dyżurnym KAP, Dyżurnym PID 
GDDKiA, Dyżurnym CZA Stalexport oraz Kierownikami zmian Via4 na PPO. Z polecenia 
Komendanta KAP Dyżurny KAP podczas służby za pomocą internetu na mapach Google oraz 
stronach z kamerami na drogach Traxelektronik na bieżąco monitorował sytuacje na 
podległym terenie. Komendant KAP dodatkowo prowadził strony internetowe: 
https://www.facebook.com/groups/UtrudnieniaA4/  - ponad 7 tysięcy użytkowników, 
https://www.facebook.com/groups/SpottedA4Malopolska - ponad 500 użytkowników. 
https://www.facebook.com/PolicjaAutostradowaKrakow  - ponad 13 tysięcy użytkowników. 
 na których wpisywano komunikaty o utrudnieniach i zagrożeniach oraz wymieniano się 
informacjami z użytkownikami dróg. Dodatkowo na w/w stronach członkowie społeczności 
internetowej, którzy są jednocześnie uczestnikami ruchu na autostradzie A4 wpisywali 
komentarze – ostrzeżenia o zagrożeniach na autostradzie, awariach pojazdów, zatorach 
drogowych, pożarach pojazdów, zwierzętach na drodze, pieszych i rowerzystach na drodze, 
przedmiotach na jezdni itp., co stanowiło formę wymiany informacji pomiędzy Policją 
a uczestnikami ruchu. Ponadto publikowane tam informacje pełniły funkcję ostrzegawczą 
 i monitorującą sytuację na autostradzie. Z powyższych stron korzystały również portale 
internetowe, stacje radiowe i telewizyjne dzięki czemu informacje o utrudnieniach były 
przekazywana bardzo szybko, co wielokrotnie doprowadzało do sytuacji, że nie ma istniała 
potrzeba organizacji objazdów ponieważ użytkownicy korzystając z komunikatów na 
facebooku oraz w środkach masowego przekazu sami wybierali drogi alternatywne. 

 (dowód: akta kontroli str. 264 - 273) 

▪  Zasady współdziałania z zarządzającymi autostradą i drogami ekspresowymi przy 
rozładowaniu korków lub zatorów drogowych 

Drogi objazdów zostały określone w planach ratowniczych poszczególnych odcinków dróg 
krajowych – egzemplarze planów zostały przesłane do KAP, KMP w Tarnowie oraz KPP 
w Myślenicach. Każdorazowo w przypadku organizacji objazdów dyżurni KAP oraz KMP 
Tarnów mają obowiązek uzgodnić trasę objazdu z PID GDDKIA lub CZA Stalexport. 
Trasy wyznaczonych dróg objazdowych zostały oparte głównie na istniejącej sieci dróg 
krajowych na odcinkach pozamiejskich oraz sieci dróg miejskich w zakresie miasta Krakowa 
i Tarnowa, wykorzystując następujące ciągi drogowe w zakresie: 
- autostrady A-4: odcinek koncesyjny – drogi krajowe nr S-1, 79 i 94,odcinek Południowego 
Autostradowego Obejścia Krakowa (od węzła Balice I do węzła Kraków Bieżanów ) układ dróg 
miejskich w Krakowie, S-7,odcinek od węzła Kraków Bieżanów do węzła Tarnów Północ 
droga krajowa nr 94 oraz droga wojewódzka nr 975, układ dróg miejskich Tarnowa, odcinek 



 

 

od węzła Tarnów Północ w kierunku granicy województwa droga krajowa nr 94, układ dróg 
miejskich Tarnowa, 
- drogi ekspresowej S-7: na odcinku od węzła Balice I do węzła Modlniczka droga krajowa nr 
79 oraz 94, 
- drogi ekspresowej S-7 (S-7c): na odcinku od węzła Rybitwy do węzła Kraków Bieżanów 
układ dróg miejskich Krakowa, droga krajowa nr 75 oraz autostrada A-4, 
- drogi ekspresowej S-7 (S-7b) na odcinku Myślenice – Lubień na poszczególnych odcinkach 
międzywęzłowych wykorzystywany był ciąg drogi zbiorczej (tzw. starodroże zakopianki) 
zlokalizowany wzdłuż S-7. 
W ramach współpracy z GDDKiA oraz Stalexport, na bieżąco wymieniane były informacje 
o natężeniu ruchu, tworzących się zatorach oraz zaistnieniu zdarzeń drogowych. Dyżurni 
jednostek pozostawali w kontakcie z PID GDDKiA, Dyżurnym CZA Stalexport oraz 
Kierownikami zmian Via4 na PPO. Podczas organizacji objazdów, Policja korzystała z pomocy 
patroli interwencyjnych zarządców dróg oraz ich sprzętu (sprzęt umożliwiający zamknięcie 
ruchu i skierowanie go na objazdy – pojazdy specjalne, strzały kierunkowe itp.). 

(dowód: akta kontroli str. 274 - 279) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki organizacyjne małopolskiej Policji podejmowały 
działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem objazdów celem sprawnego 
rozładowania korków lub zatorów drogowych na autostradzie lub drodze ekspresowej 
stosownie do polecenia z dnia 30 października 2014 roku Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż małopolska Policja 
współpracowała z zarządzającym autostradą i drogą ekspresową przy rozładowaniu korków 
lub zatorów drogowych. 

 

6. Działania kontrolne w Policji 

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

Działania Małopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego nie podlegały 
nadzorowi, badaniom, audytowi czy też kontroli przez podmioty zewnętrzne w 2015 r. i I – szej 
połowie 2016 r. Również kontrole prowadzone przez Komendę nie obejmowały elementów 
przygotowania jednostek Policji do prowadzenia działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych. Nadzór w KMP/KPP/KAP nad służbą ruchu drogowego sprawowany 
był bezpośrednio przez Komendantów ich Zastępców, jak również przez Naczelników ich 
Zastępców oraz inne upoważnione przez nich osoby, a polegał przede wszystkim na: udziale 
w odprawach do służby, kontroli realizacji zadań służbowych w terenie, sprawowaniu 
bezpośredniego nadzoru na miejscach poważnych zdarzeń drogowych, a przede wszystkim 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bezpośrednim nadzorze oraz udziale Naczelników lub 
wyznaczonych przez nich policjantów w realizacji działań wzmożonych, realizowanych 
zabezpieczeń w ramach akcji i podoperacji policyjnych, imprez z wykorzystaniem dróg 
w sposób szczególny, rozliczeniu policjantów po służbie. W każdej KMP/KPP, nad służbami 
ruchu drogowego, realizowany był bezpośredni nadzór kadry kierowniczej jednostki, w ramach 
patroli oficerskich jak również dyżurów Komendantów oraz Naczelników Wydziałów. Statystyki 
i dokumentacja tych kontroli znajduje się w poszczególnych KMP/KPP. Nadzór nad służbą 
ruchu drogowego województwa Małopolskiego sprawowany był przez Kierownictwo WRD 
Komendy. W ramach nadzoru nad służbą ruchu drogowego policjanci WRD Komendy 
prowadzili kontrole realizacji zadań przez policjantów pełniących służbę na drogach 
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województwa małopolskiego. W 2015 r. policjanci WRD Komendy przeprowadzili 206 kontroli, 
a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. 71 kontroli służby patroli pełniących służbę 
na drogach. W trakcie przeprowadzonych kontroli zwracano uwagę na zagadnienia mające 
znaczenie dla bezpieczeństwa policjantów oraz wpływające na poziom i efektywność służby, 
w tym: przebieg odpraw do służby oraz treść zadań stawianych policjantom, punktualność 
rozpoczęcia służby na trasie, właściwość i stan wyposażenia i umundurowania policjantów, 
sposób i miejsce pełnienia służby (w tym zgodność z dyslokacją), jakość sporządzanej 
dokumentacji i prowadzonych rejestrów, bezpieczeństwo policjantów, usytuowanie 
i widoczność radiowozu oraz dobór miejsc do kontroli pojazdów, realizację zadań 
postawionych na odprawie, efektywność policjantów w służbie oraz podczas działań 
wzmożonych, częstotliwość kontroli służby realizowanych przez bezpośrednich przełożonych. 
Uchybienia ujawnione w trakcie kontroli służby dotyczyły najczęściej: niskiej efektywność 
służby (mała ilość kontroli pojazdów, reakcji na wykroczenia itp.), niskiej efektywność służby 
w trakcie działań wzmożonych (mała ilość kontroli pojazdów określonego typu, słaba reakcja 
na wykroczenia określonej kategorii itp.), pracy patrolu w miejscu niezgodnym z dyslokacją 
służby, zapisów w notatnikach i sposobu dokumentowania przebiegu służby, niewłaściwego 
umundurowania, stanu radiowozu i braków w wyposażeniu, sposobu zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia drogowego oraz wzajemnego ubezpieczania się przez policjantów podczas 
realizacji kontroli drogowych. Wszelkie uchybienia i uwagi omawiano na miejscu 
z policjantami, a następnie z ich przełożonymi odpowiedzialnymi za zagadnienie ruchu 
drogowego. Za każdym razem po przeprowadzonej kontroli służby sporządzana była 
dokumentacja w postaci notatki, które analizowane były w WRD Komendy. Nadzór nad 
prowadzonymi działaniami wzmożonymi, które wynikają z przesłanego przez Biuro Ruchu 
Drogowego KGP harmonogramu działań prowadzonych w 2015r i 2016r. sprawowany był 
bezpośrednio, przez kierownictwo WRD KMP/KPP na odprawach, rozliczeniach, jak również 
w codziennej służbie. Natomiast patrole oficerskie z ramienia WRD Komendy bezpośredni 
nadzór sprawowały poprzez kontrolę działań w terenie oraz w przypadku tzw. długich 
weekendów, poprzez pełnienie przez policjantów WRD Komendy dyżurów w pomieszczeniach 
WRD Komendy. Dyżury te miały za zadanie koordynację podejmowanych przez służby ruchu 
drogowego działań prowadzonych na drogach województwa małopolskiego mających na celu 
poprawę płynności ruchu jak i jego bezpieczeństwa. W budynku Komendy znajduje się 
specjalne pomieszczenie przeznaczone dla ruchu drogowego, wyposażone było ono 
w łączność radiową (zakres wskazanych kanałów pracy) jak również dostęp do kamer 
znajdujących się na drogach krajowych i wojewódzkich. 

(dowód: akta kontroli str. 280 - 282) 

▪  Analizy działań jednostek Policji na autostradach i drogach ekspresowych oraz ich 
wykorzystanie 

Przeprowadzane w Komendzie okresowo analizy stanu bezpieczeństwa, nie wykazują 
występowania w ciągu autostrady A-4 oraz drogi ekspresowej S-7 miejsc koncentracji zdarzeń 
drogowych. Analizy stanu bezpieczeństwa za rok 2015 wykazała, że najwięcej zdarzeń 
występuje na odcinku autostrady A-4 pomiędzy węzłem Kraków Tyniec, a węzłem Kraków 
Bieżanów (odcinek 19,5 km), na którym to odcinku występują największe natężenia ruchu 
w województwie małopolskim. Po przeanalizowaniu przez Komendanta KAP działań 
ratowniczych, w dniu 5 lutego2015 roku odbyło się spotkanie połączone z lustracją w terenie 
przedstawicieli: Policji, PSP oraz GDDKiA – w trakcie którego omówiono problematykę: 
dostosowania parametrów zjazdów awaryjnych do potrzeb służb ratunkowych, wykorzystania 
powyższych zjazdów dla zorganizowania ewakuacji z autostrady pojazdów osobowych, 
wykonania dodatkowego wyjazdu awaryjnego, sporządzenia map dróg ewakuacyjnych, 
odpowiedniego oznakowania wyjazdów awaryjnych. 
W dniu 28 kwietnia 2016 roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli GDDKiA, Komendy 
oraz KAP na którym omówiono Planu Działań Ratowniczych dla autostrady A-4 oraz drogi 



 

 

ekspresowej S-7. W trakcie spotkania Policja wniosła uwagi do opracowania dotyczące: 
potrzeby wybudowania dodatkowych przejazdów awaryjnych w pasie rozdziału 
w szczególności od węzła Balice I do węzła Kraków Wieliczka, uwzględnienia istniejących 
dróg zbiorczych oraz bram technicznych dla ewakuacji pojazdów z zagrożonych odcinków, 
zasad odbioru drogi po zaistnieniu zdarzenia wraz z wykazem czynności realizowanych przez 
służby GDDKiA oraz PSP. W dniu 5 maja 2016 r. zorganizowano komisję w terenie w trakcie 
której ustalono nowe lokalizacje przejazdów awaryjnych .Ostatecznych ustaleń dotyczących 
lokalizacji przejazdów dokonano w dniu 24 czerwca 2016 r. Zmiany w pierwotnych ustaleniach 
podyktowane były faktem problemów technologicznych związanych z geometrią drogi. 
Powyższe zagadnienia zostały uwzględnione w Planach Działań Ratowniczych wdrożonych 
przez GDDKiA w 2016 roku. Realizację dodatkowych przejazdów awaryjnych zakończono 
w lipcu 2016 roku. Elementy analizy miejsc zdarzeń drogowych, realizowane są w trakcie 
lustracji miejsc zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, których celem było ustalenie ewentualnego 
wpływu drogi i jej otoczenia na zaistnienie zdarzenia. Analizy wypadków drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym sporządzano wspólnie z przedstawicielem zarządcy drogi. W roku 2015 
przeprowadzono 142 takich analiz, z czego 54 w ciągach dróg krajowych. Natomiast 
w I połowie 2016 roku sporządzono 50 analiz, z czego 24 w ciągach dróg krajowych. 
Analizowano warunki drogowe oraz ich ewentualny wpływie na zaistnienie zdarzenia (rodzaj 
terenu i nawierzchni, rodzaj oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome) w wyniku czego 
konstruowane są wnioski, które mają wpływ m.in. na: dyslokację służby wraz 
z ukierunkowaniem funkcjonariuszy na ujawnianie wykroczeń, które przyczyniają się do 
powstawania zdarzeń na danym odcinku drogi. Ponadto analizowany był czas reakcji na 
zdarzenie, a w sytuacji kiedy stwierdzono, iż był on zbyt długi sprawdzeniu podlegały 
przyczyny takiego stanu rzeczy - trasa przejazdu, ewentualne zatory drogowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 99 – 141, 241 -243, 283 - 288) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki organizacyjne małopolskiej Policji dokonywały 
analizy stanu bezpieczeństwa na autostradzie i drodze ekspresowej. Elementy analizy miejsc 
zdarzeń drogowych, realizowane były również w trakcie lustracji miejsc zdarzeń ze skutkiem 
śmiertelnym, gdzie jednym z celów lustracji było ustalenie ewentualnego wpływu drogi 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 o NIK, wnosi o objęcie obowiązkowym 
przeszkoleniem w zakresie ruchu drogowego wszystkich policjantów którzy winni takie 
przeszkolenie posiadać. 

 
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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
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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. 
 
Trzebownisko, dnia ....... .grudnia . 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 
Mariusz Twardowski 

Główny specjalista k.p. 
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