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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/035 – Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadzili: 

1. Jerzy Kęcik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 99469 
z 12 stycznia 2016 r. i nr LWA/30/2016 z 16 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2, tom III str. 3-4) 

2. Agnieszka Mazur-Śledzińska, starszy inspektor kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 99483 z 20 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

3. Grzegorz Jamrozowicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/31/2016 z 17 maja 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Stołeczna Policji2, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Żebrowski, Komendant Stołeczny Policji3  
(dowód: akta kontroli tom I str. 5, tom III str. 501) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Działania służb KSP w zakresie identyfikacji i monitorowania lokalizacji miejsc 
najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów nie pozwoliły na rzetelne 
wytypowanie takich miejsc, a tym samym odpowiednią dyslokację służb dla 
prowadzenia działań prewencyjnych. Powyższe spowodowane było w szczególności 
zaniechaniem sprecyzowania przez Komendanta kryteriów wyboru lokalizacji miejsc 
szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów adekwatnych do 
uwarunkowań lokalnych, co ograniczyło możliwość obiektywnej weryfikacji zarówno 
celowości działań podejmowanych dla zwiększenia bezpieczeństwa 
ww. niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak też ich skuteczności. 
Ponadto wskazanie ciągu ulicy, jako miejsca niebezpiecznego, którego długość 
wynosi kilka km, w ocenie NIK uniemożliwia jednoznaczne określenie, który odcinek 
drogi jest faktycznie niebezpieczny. 
KSP prawidłowo realizowała projekty związane z poprawą bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednak zastrzeżenia NIK, co do 
właściwego i odpowiadającego realnym zagrożeniom ukierunkowania działań na 

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. – dalej ustawa o NIK. 
2  Dalej KSP. 
3  Dalej Komendant. Od 1 stycznia 2014 r. do 1 września 2014 r. Komendantem był Dariusz Działo. Od 2 września 2014 r. 

do 13 lutego 2016 r. Komendantem był Michał Domaradzki. Od 13 lutego 2016 r. do 19 maja 2016 r. p. o. Komendanta 
był Piotr Owsiewski. 

4  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 



 

3 

rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów budzi realizacja Programu kontrolno-
profilaktycznego „Bezpieczny rowerzysta”. Program ten nie zawierał, oprócz 
zastosowania represji, informacji o działaniach na rzecz podnoszenia poziomu 
wiedzy tej grupy uczestników ruchu drogowego. Ponadto działanie to nie zostało 
poprzedzone analizą, w szczególności w zakresie przyczyn zdarzeń drogowych i ich 
sprawców, uzasadniającą ukierunkowanie działań w ramach tej akcji przede 
wszystkim na represję w stosunku do rowerzystów.  
Dokonując oceny działań Policji na rzecz niechronionych uczestników ruchu 
drogowego zwrócić należy uwagę, iż w latach 2012-2015 w stosunku do kierujących 
zastosowano czterokrotnie więcej środków prawnych5 niż do pieszych6, podczas 
gdy w okresie tym kierujący spowodowali 62 razy więcej zdarzeń drogowych7 
i 7 razy więcej wypadków drogowych8. 
Podkreślenia wymaga także fakt, iż blisko dwukrotny wzrost zastosowanych 
w latach 2012-2015 środków prawnych w stosunku do kierujących o 91,3%9 nie 
przełożył się na spadek liczby spowodowanych przez nich zdarzeń drogowych. 
Co więcej, liczba zdarzeń z winy kierujących wzrosła w tym okresie o 27,1%. 
W świetle przedstawionych powyżej ustaleń, zastrzeżenia NIK budzi także 
intensyfikacja działań represyjnych w stosunku do pieszych. W ww. okresie nastąpił 
wzrost zastosowanych środków prawnych w stosunku do tej grupy o 66,6% 
(z 18 421 do 30 698), przy czym liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez 
pieszych od 2013 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie i nie przekraczała 
400 zdarzeń rocznie (liczba wypadków z ich winy ze 128 w 2012 r. uległa 
zmniejszeniu do 84 w 2015 r.). W przypadku rowerzystów, liczba spowodowanych 
przez nich zdarzeń drogowych w ww. okresie wynosiła od 195 w 2012 r. do 280 
w 2015 r.  
Przypadki nierzetelnego gromadzenia danych statystycznych dotyczących stopnia 
obrażeń w systemie SEWiK, w ocenie NIK, ograniczają jego wiarygodność oraz 
mogą mieć wpływ na rzetelność analiz opracowywanych przez KSP, 
a w konsekwencji na ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego10, w tym jego niechronionych uczestników. 
Wydział Ruchu Drogowego KSP przekazywał do Zarządu Dróg Miejskich11 
w Warszawie karty zdarzeń drogowych oraz notatki urzędowe informujące 
o wypadku, które zawierały dane osobowe (imię i nazwisko sprawcy 
i poszkodowanego oraz numer ewidencyjny PESEL). Dokumenty te były 
udostępniane bez anonimizacji danych osobowych, co stanowiło naruszenie 
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej12.  
Pomimo obowiązku wynikającego z porozumienia o współpracy z ZDM, w okresie 
objętym kontrolą nie przeprowadzono wspólnych kontroli prawidłowości 
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach publicznych m.st. Warszawy, co w ocenie NIK, świadczy 
o nierzetelnym realizowaniu porozumienia. 
Pomimo przyjętych założeń w Programie poprawy bezpieczeństwa pieszych 
w garnizonie stołecznym na lata 2015-2016, KSP nie podjęła współpracy 
z podmiotami pozapolicyjnymi , co w ocenie NIK ograniczyło zakres odziaływania 
tego programu i uniemożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy Policją a innymi 
podmiotami.   

                                                      
5  Pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie. 
6  Zastosowane środki prawne w stosunku do kierujących (razem z rowerzystami) – 426 815 i do pieszych – 104 011. 
7  Zdarzenia drogowe spowodowane przez kierujących (razem z rowerzystami) – 88 844 i pieszych – 1 431. 
8  Wypadki drogowe spowodowane przez kierujących (razem z rowerzystami) – 3 589 i pieszych – 486. 
9  Z 16 120 w 2012 r. na 27 879 w 2015 r. 
10  Dalej brd. 
11  Dalej ZDM. 
12  Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W KSP prowadzony był monitoring Wydziału Ruchu Drogowego13 KSP pod kątem 
problemów i trudności systemowych związanych z realizacją przydzielonych zadań. 
Zidentyfikowane problemy dotyczyły głównie ograniczeń kadrowych i wyposażenia 
materiałowo-sprzętowego niezbędnego do realizacji prowadzonych działań. 
Problemy te zgłaszane były przez kierowników Sekcji na bieżąco Naczelnikowi 
WRD, który pisemnie zwracał się do właściwych komórek merytorycznych o ich 
rozwiązanie lub przedkładał bezpośrednio Komendantowi KSP. 

(dowód: akta kontroli tom II str.63-64) 

Dane statystyczne dotyczące stanu etatowego pionu ruchu drogowego w KSP 
sporządzane były za każdy miesiąc i przekazywane Naczelnikowi WRD KSP. 
W okresach półrocznych dane dotyczące stanu zatrudnienia przekazywano w formie 
wystandaryzowanego meldunku do Wydziału Kadr KSP. 
Według stanu na 1 stycznia 2014 r. WRD posiadał 629 etatów, a zatrudnionych było 
535 funkcjonariuszy, w tym 51 na stanowiskach kierowniczych, 406 na 
stanowiskach faktycznie kierowanych do służby na drodze, 26 prowadzących 
czynności wyjaśniające oraz 52 policjantów pełniących służbę patrolową 
i naprzemiennie prowadzących postępowania przygotowawcze lub czynności 
wyjaśniające. Wakatów było 94 (14,9%). 
Według stanu na 31 grudnia 2014 r. WRD posiadał 629 etatów, a zatrudnionych 
było 611 funkcjonariuszy, w tym 51 zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 
482 pełniących służbę na drodze, 26 prowadzących czynności wyjaśniające oraz 
52 pełniących służbę patrolową i naprzemiennie prowadzących postępowania 
przygotowawcze lub czynności wyjaśniające. Wakatów było 18 (2,9%).  
Według stanu na 31 grudnia 2015 r. WRD posiadał 629 etatów, a zatrudnionych 
było 612 policjantów, w tym 51 na stanowiskach kierowniczych, 468 pełniących 
służbę na drodze, 45 prowadzących czynności wyjaśniające oraz 48 pełniących 
służbę patrolową i naprzemiennie prowadzących postępowania przygotowawcze lub 
czynności wyjaśniające. Wakatów było 17 (2,7%). 
Dążenie do pełnej obsady stanowisk realizowane było poprzez zatrudnienie nowych 
osób, rekrutację policjantów z innych jednostek oraz poprzez zmiany organizacyjne 
w KSP polegające na przesunięciu policjantów do komórek liniowych.  

(dowód: akta kontroli tom II str.64, 86-109,428, tom III str. 63-65) 

Na 1 stycznia 2014 r. oraz według stanów na 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. 
przeszkolenie umożliwiające wykonywanie zadań zgodnie z § 2 zarządzenia Nr 609 
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu 
pełnienia służby na drogach przez policjantów14 posiadali wszyscy zatrudnieni 
funkcjonariusze15. Przeszkolenia umożliwiające wykonywanie zadań określonych 
w § 4 ww. zarządzenia posiadały: na 1 stycznia 2014 r. – 263 osoby, na 31 grudnia 
2014 r. – 300 osób, a na 31 grudnia 2015 r. - 334 osoby. Na 1 stycznia 2014 r. 
obsługą zdarzeń drogowych zajmowało się 57 funkcjonariuszy, w tym 54 ukończyło 
kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzeń 
drogowych, a według stanów na 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. obsługą zdarzeń 
drogowych zajmowało się 59 funkcjonariuszy, w tym posiadających kurs 
specjalistyczny16 - odpowiednio: 57 i 54 policjantów.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 9-20, 109, tom III str. 10) 

                                                      
13  Dalej WRD. 
14  Dz. Urz. KGP Nr 13 poz. 100, ze zm. 
15  Odpowiednio: 535, 611 i 612. 
16  Kurs z zakresu ruchu drogowego – ratownik drogowy (9-cio miesięczny), kurs profilowany ruchu drogowego, kurs 

w zakresie ruchu drogowego, kurs w zakresie kontroli tachografów cyfrowych, kurs dla policjantów wykonujących 
czynności na miejscu zdarzenia drogowego. 
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1. Działania Policji w zakresie identyfikacji i monitorowania 
lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla pieszych 
i rowerzystów  

1.1. Identyfikacja miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych 
i rowerzystów 

1.1.1. Wyznaczanie miejsc szczególnie niebezpiecznych związanych 
z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego w KSP 
dokonywano na podstawie danych statystycznych gromadzonych w systemie 
informatycznym SEWiK oraz zgłoszeń przez podmioty zewnętrzne. Przy typowaniu 
tych miejsc najczęściej wykorzystywane było kryterium ilościowe (liczba zdarzeń 
drogowych zaistniałych w danej lokalizacji) oraz kryterium jakościowe 
uwzględniające stopień obrażeń i liczbę osób zabitych. Ocena miejsca wskazanego 
przez podmioty pozapolicyjne, jako szczególnie niebezpieczne dla pieszych 
i rowerzystów dokonywana była przez policjantów pod kątem możliwości 
wystąpienia realnych zagrożeń, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia 
przy uwzględnieniu danych zawartych w SEWiK. Przystępując do realizacji 
„Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-
201617” KSP na terenie Warszawy wytypowała 49 lokalizacji, jako miejsca 
szczególnie niebezpieczne dla pieszych. KSP nie otrzymała sformalizowanych 
kryteriów, wytycznych lub zaleceń do stosowania przy typowaniu miejsc szczególnie 
niebezpiecznych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Komendant nie 
ustalił w sposób sformalizowany kryteriów wyboru miejsc niebezpiecznych dla 
pieszych oraz nie opracował procedury ich typowania. 

(dowód: akta kontroli tom I str.63, 77, 87, 175-179,199, 362)  

Komendant przekazywał do KGP informacje zawierające m.in. liczbę wytypowanych 
odcinków/miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych.  

(dowód: akta kontroli tom I str.100-106) 

W przypadkach pozyskania informacji o nieprawidłowościach dotyczących 
infrastruktury drogowej lub organizacji ruchu mogących mieć potencjalny wpływ na 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, WRD KSP występował do Zarządu Dróg 
Miejskich (ZDM), tj. zarządcy dróg z wnioskiem o zajęcie stanowiska. Wnioski te 
dotyczyły między innymi: kradzieży lub zniszczenia oznakowania pionowego; braku 
sygnalizacji świetlnej; niewłaściwego oznakowania przejść dla pieszych; zmiany 
organizacji ruchu. Z odpowiedzi ZDM wynika między innymi, że na podstawie tych 
wniosków przygotowano dokumentację na wykonanie dodatkowego oznakowania 
na ul. Reymonta w rejonie przejść dla pieszych, przy ul. Andersa oraz Schroegera, 
wykonano pętle indukcyjne (skrzyżowanie Wał Miedzeszyński – Zwycięzców), 
wykonano dokumentację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Białobrzeskiej 
z Al. Jerozolimskimi, zlecono regulację znaku drogowego (ul. Marymoncka – 
Al. Zjednoczenia), wykonano i zatwierdzono projekt zmian w sygnalizacji świetlnej 
(ul. Modlińska – Kowalczyka), wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Ostrobramska – Zamieniecka. Odrzucono wniosek dotyczący budowy 
sygnalizacji na ul. Chruściela – Paderewskiego, przy czym w tym miejscu zmieniono 
projekt stałej organizacji ruchu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 100, 113-172, tom II str. 49-51) 

                                                      
17 Zatwierdzonego przez Komendanta KSP dnia 21 maja 2015 r.  
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1.1.2. WRD nie korzystał z opracowań naukowych bądź eksperckich w zakresie 
analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego18 na terenie objętym jego 
właściwością. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 99) 

1.1.3. W okresie objętym kontrolą19, w WRD sporządzane były za każdy miesiąc 
„Informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wynikach pracy Policji” na 
podstawie danych statystycznych zgromadzonych w SEWiK. Opracowania te 
zawierały dane dotyczące określonego okresu oraz utworzone narastająco od 
początku roku. Dane, za wyjątkiem liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych, 
zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 
30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki 
zdarzeń drogowych20, były porównywane z odpowiednimi danymi z dwóch 
poprzednich lat. W pozostałych przypadkach dane zawarte w informacjach były 
porównywane z danymi roku poprzedniego. 
W zestawieniach tabelarycznych przedstawiane były środki prawne zastosowane 
przez policjantów ruchu drogowego w stosunku do kierujących i pieszych oraz 
ujawniono kierujących pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu i nietrzeźwi. 
W części drugiej Informacji, tj. w pkt od IV do VII przedstawiono dane o stanie brd 
(w tym liczbę wypadków i ich ofiar), wynikach działań kontrolno-prewencyjnych21, tj. 
środkach prawnych zastosowanych przez policjantów w stosunku do kierujących 
i pieszych oraz dane dotyczące ujawnionych kierujących pojazdami po spożyciu 
alkoholu. Ta część informacji zawierała dodatkowo dane o zdarzeniach drogowych 
z podziałem na miesiące, dni tygodnia, pory dnia. Wyszczególnione zostały także 
przyczyny wypadków drogowych oraz wskazane najbardziej niebezpieczne ulice 
i skrzyżowania na terenie Warszawy. Miejsca o największej liczbie zdarzeń 
drogowych generowane były przez system automatycznie i uwzględniały liczbę osób 
rannych i zabitych. 
Sporządzone opracowania nie zawierały danych dotyczących bezpośrednio 
pieszych i rowerzystów. 
Na końcu opracowań zamieszczano ogólne wnioski i polecenia dot. m.in. eliminacji 
z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg i kierujących będących pod wpływem 
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz konsekwentnej 
realizacji działań kontrolno-prewencyjnych mających na celu zmniejszanie liczby 
zdarzeń drogowych i poprawę brd, szczególnie w zakresie wykroczeń stanowiących 
najczęstszą przyczynę wypadków, tj.: 

 popełnianych przez kierujących wobec pieszych uczestników ruchu 
drogowego, 

 popełnianych przez kierujących nieudzielających pierwszeństwa przejazdu, 

 popełnianych przez pieszych przekraczających jezdnię w miejscach 
niewyznaczonych, nieostrożnie wchodzących na jezdnię przed 
nadjeżdżającym pojazdem oraz niestosujących się do sygnalizacji świetlnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 55-95) 

Ww. opracowania zamieszczane były na stronie internetowej 
http://wrd.policja.waw.pl oraz przekazywane wszystkim sekcjom WRD i KGP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 55) 

                                                      
18 Dalej brd. 
19 Kontrolą objęto lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, jeśli miały bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli. 
20  Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 75 – uchylone z dniem 1 listopada 2015 r. 
21  Dane dotyczące działań kontrolno-prewencyjnych pochodziły z Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji 

(SESpol).  
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WRD sporządzał analizy specjalne poświęcone wybranym problemom 
występującym w ruchu drogowym. Podstawą sporządzania analiz specjalnych były 
dane zawarte w SEWIK, które wykorzystywano przy opracowywaniu planów działań 
prewencyjno-kontrolnych i edukacyjno-profilaktycznych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach np.: 

 „Kierowco – uważaj na pieszych” - efektem tego programu było między 
innymi ujawnienie w 2015 r. 4 745 wykroczeń, nałożenie na 
4 316 kierujących mandatu karnego, udzielenie 164 pouczeń, sporządzenie 
91 wniosków do sądu o ukaranie. Najczęściej występującymi wykroczeniami 
spowodowanymi przez kierujących wobec pieszych było: nieudostępnienie 
pierwszeństwa pieszym na przejściu (263), wyprzedzanie na przejściu dla 
pieszych i bezpośrednio przed nim (172),  

 „Bezpieczny rowerzysta” - w wyniku tego programu w latach 2014-2015 
skontrolowano łącznie 32 543 rowerzystów, ujawniono 15 462 wykroczeń 
popełnionych przez kierujących rowerem, na 9 526 kierujących rowerem 
nałożono mandat karny, udzielono 4 863 pouczenia, skierowano 1 141 
wniosków do sądu o ukaranie. Najczęściej popełnianym wykroczeniem były: 
jazda po chodniku (6 743 przypadki), niedostosowanie się do sygnalizacji 
świetlnej (1 100 przypadków), nieustąpienie miejsca pieszym przez 
kierującego rowerem (341 przypadków), jazda bez trzymania co najmniej 
jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach (284 przypadki). 

(dowód: akta kontroli tom I str.199-200, 204-269, tom II 400-420,  
tom III str. 26-27) 

1.1.4. W analizach, sporządzanych w cyklach miesięcznych, WRD wskazywał 
najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania na terenie m.st. Warszawy. 
Podstawą typowania tych miejsc była liczba zdarzeń drogowych oraz ich ciężkość 
(tj. liczba osób zabitych i rannych) zarejestrowanych w systemie SEWiK 
odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r. Jako najbardziej niebezpieczne ulice 
w Warszawie Policja wskazała między innymi: 

 w 2014 r. Al. Jerozolimskie (35 wypadków, 44 osoby ranne), ul. Puławska 
(34 wypadki - 3 osoby zabite, 33 ranne), Al. Solidarności (29 wypadków – 
jedna osoba zabita, 33 ranne), Al. Jana Pawła II (18 wypadków - jedna 
osoba zabita, 22 ranne) oraz Wał Miedzeszyński (18 wypadków - jedna 
osoba zabita, 17 rannych); 

 w 2015 r.: Al. Jerozolimskie (44 wypadki - 2 osoby zabite, 50 rannych), 
ul. Puławska (38 wypadków - 4 osoby zabite, 44 rannych), Al. Solidarności 
(19 wypadków - 3 osoby zabite, 18 rannych), Modlińska (15 wypadków -
24 osoby ranne) i Jana Pawła II (13 wypadków - 2 osoby zabite, 
14 rannych). 

System SEWiK nie posiada możliwości wygenerowania danych statystycznych dla 
konkretnych punktów (odcinków dróg) najbardziej niebezpiecznych ulic. 

Do najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na terenie Warszawy według danych 
SEWiK należały: 

 w 2014 r. ul. Powstańców Śląskich/Maczka (5 wypadków - jedna osoba 
zabita, 5 rannych), ul. Marszałkowska/Królewska (4 wypadki - jedna osoba 
zabita, 3 ranne), ul. Szyszkowa/Rebusowa (4 wypadki - 10 osób rannych), 
ul. Wawelska/Skłodowskiej (4 wypadki - 7 osób rannych); 

 w 2015 r. ul. Żwirki i Wigury/Banacha (6 wypadków - 6 osób rannych), 
ul. Trocka/Pratulińska (4 wypadki - 4 osoby ranne), Al. Jerozolimskie/ 
Ryżowa (3 wypadki – jedna osoba zabita, 2 ranne), ul. Puławska/Poleczki 
(3 wypadki - osoby ranne). 
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Informacja o potencjalnych miejscach niebezpiecznych przekazywano 
funkcjonariuszom przy ich zadaniowaniu. 
Wytypowane na podstawie SEWiK lokalizacje nie uwzględniały podziału na 
kategorie zagrożonych uczestników ruchu drogowego biorących udział w zdarzeniu. 
Sprawdzenia zasadności wytypowanych miejsc uznanych za szczególnie 
niebezpieczne, wynikających ze statystyk, dokonywali funkcjonariusze nadzorujący 
sporządzanie analiz22. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 63, 77, 175-179, tom III str. 495) 

W latach 2014-2015 wpływały do KSP informacje od osób fizycznych i jednostek 
samorządowych dotyczące lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, jak 
również nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej mające wpływ na 
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W większości 
informacje takie kwalifikowane były jako wnioski i podlegały rozpatrzeniu zgodnie 
z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego23. 
W przypadku potwierdzenia informacji, niebezpieczna lokalizacja włączana była do 
wykazu posterunków kontrolnych24 lub kierowano wniosek do zarządcy drogi 
o podjęcie działań dotyczących zmian organizacji ruchu lub poprawy infrastruktury 
drogowej. Wykaz niebezpiecznych miejsc zamieszczany był na stronie internetowej 
WRD. 
W 2014 r. WRD przekazał Straży Miejskiej w Warszawie 12 informacji o miejscach 
lub ciągach komunikacyjnych niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego. 
Z uwagi na zamieszczanie informacji o stanie bezpieczeństwa na stronie 
internetowej WRD, w 2015 r. zaprzestano przekazywania do Straży Miejskiej 
przedmiotowych danych.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 113-172, 175-176, 179, 408-409,  

tom III str. 14-15, 134, 496) 

Przystępując do realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu 
drogowym w garnizonie stołecznym na lata 2015-2016, Komendant nie określił 
pisemnych procedur dotyczących typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych 
dla pieszych oraz nie ustalił kryteriów ich identyfikacji.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 350-364) 

Nieokreślenie sposobu typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych, 
w ocenie NIK powodowało dowolność ich lokalizacji. Brak sformalizowanych 
kryteriów powoduje uznaniowość w identyfikacji miejsc niebezpiecznych i nie 
pozwala na prawidłowe dokonanie ich wyboru.  

System SEWiK nie posiada możliwości wygenerowania danych statystycznych dla 
konkretnych punktów (odcinków dróg) najbardziej niebezpiecznych ulic. Podanie 
ciągu ulicy, którego długość wynosi kilka km, jako miejsca niebezpiecznego, 
w ocenie NIK, uniemożliwia jednoznaczne określenie, który odcinek drogi jest 
faktycznie niebezpieczny. Ponadto stanowi to utrudnienie przy dyslokacji służby 
funkcjonariuszy. 

1.2. System monitorowania zdarzeń drogowych z udziałem pieszych 
i rowerzystów 

1.2.1. Od września 2015 r., w każdym miesiącu, uprawnione dwie osoby 
dokonywały sprawdzenia rzetelności i wiarygodności rejestrowanych zdarzeń 
drogowych za pomocą analitycznego narzędzia informatycznego. W wyniku tych 

                                                      
22  Zastępca Naczelnika WRD, kierownik Sekcji WRD. 
23  Dz. U. z 2016 r. poz. 23.  
24  Tj. odcinek drogi objęty dozorem policyjnym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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prac generowano zestawienie różnic, które przekazywano poszczególnym 
komórkom WRD oraz komendom powiatowym celem dokonania korekty.  
W latach 2014-2015 Komendant nie kierował wytycznych ani zaleceń w zakresie 
monitorowania i weryfikacji danych w SEWiK dotyczących ofiar wypadków 
drogowych, w tym stopnia poniesionych obrażeń. Od 1 listopada 2015 r., tj. od dnia 
wejścia w życie Zarządzenia Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 
22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki 
zdarzeń drogowych25, SEWiK uniemożliwia wprowadzenie miejsca zdarzenia 
drogowego zaistniałego w danej dzielnicy m.st. Warszawy. Z uwagi na przydatność 
tych informacji, szczególnie w przygotowaniu materiałów do odbywających się 
w poszczególnych dzielnicach Warszawy debat społecznych o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym, zwrócono się do KGP o przywrócenie tej funkcji. Rozwiązanie 
niniejszego problemu technicznego jest w trakcie realizacji. 
Do 31 października 2015 r., tj. w trakcie obowiązywania Zarządzenia Nr 635, 
w przypadku zdarzeń drogowych zaistniałych na przejazdach dla rowerzystów, 
w karcie zdarzenia drogowego funkcjonariusze zaznaczali pole w poz. 31 – droga 
dla rowerów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 293-312, tom III str. 44-53) 

1.2.2. Badanie szczegółowe 60 zdarzeń drogowych (wypadków) z udziałem 
pieszych i rowerzystów oraz pięciu wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi 
wykazało, że dla każdego zarejestrowanego w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia26 zdarzenia drogowego został zadysponowany patrol Policji oraz 
sporządzono kartę zdarzenia drogowego. Dane znajdujące się w dokumentacji 
zdarzenia drogowego były zgodne z danymi w kartach zdarzenia drogowego za 
wyjątkiem informacji o stopniu ciężkości poniesionych obrażeń. Dane zawarte 
w kartach zdarzenia drogowego były zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie 
SEWiK. Informacje do systemu SEWiK wprowadzane były z notatek urzędowych 
sporządzanych przez policjantów WRD. Notatki te odzwierciedlały podstawowe 
dane dot. zdarzenia drogowego, które następnie po zakończeniu postępowania były 
aktualizowane na podstawie nadesłanej karty zdarzenia drogowego. Postępowania 
w sprawie wypadków oraz dokumentacje z tych postępowań prowadzone były przez 
komendy rejonowe Policji.  
Spośród 35 zbadanych zdarzeń drogowych, w 12 przypadkach lokalizacja wskazana 
w karcie zdarzenia drogowego była niezgodna z miejscem, w którym doszło do 
zdarzenia. W trakcie trwania kontroli NIK, współrzędne GPS zostały zweryfikowane 
i zarejestrowane w SEWiK  
Policjanci obsługujący zdarzenia drogowe oraz sporządzający kartę zdarzenia 
drogowego posiadali przeszkolenie podstawowe, a funkcjonariusze z Sekcji Obsługi 
Zdarzeń WRD do wykonywania czynności na miejscu zdarzeń drogowych posiadali 
przeszkolenie specjalistyczne w tym zakresie. Z analizy 31 akt osobowych 
funkcjonariuszy WRD wynika, że wszyscy posiadali przeszkolenie podstawowe, 
a sześciu (100% badanych) zatrudnionych w Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych 
posiadało przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego. Ponadto 
25 funkcjonariuszy odbyło dodatkowe szkolenia doskonalące27.  
Dane w SEWiK, za wyjątkiem informacji dotyczącej stopnia obrażeń, nie były 
zmieniane. Podstawą zmiany stopnia ciężkości obrażeń była informacja przekazana 
przez komendy rejonowe Policji po uzyskaniu opinii biegłego sądowego.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 111, 190-198, tom III str. 10, 21-25, 493-494, 496) 

                                                      
25  Dz. Urz. z 2015 r. poz. 85 – dalej zarządzenie Nr 31. 
26  Dalej SWD. 
27  Np. z zakresu ruchu drogowego o specjalności pogotowie wypadkowe, w zakresie podstawowych umiejętności 

posługiwania się policyjnymi systemami informatycznymi, w zakresie zmian w Kodeksie postępowania karnego, 
w zakresie używania broni maszynowej oraz broni alarmowej, w zakresie utrudnienia w komunikacji pieszej, szczególnie 
uciążliwe dla osób niepełnosprawnych. 



 

10 

1.2.3. Przy prowadzeniu spraw zawiązanych ze zdarzeniami drogowymi 
funkcjonariusze sporządzali m. in.: 
a) notatkę urzędową z miejsca zdarzenia drogowego, wynikającą z Wytycznych 

Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego28, 

b) notatkę urzędową (dla wypadku), w której funkcjonariusz podaje dzień, godzinę, 
nazwę ulicy, nr drogi na której miało miejsce zdarzenie, pozycję pod jaką 
zdarzenie to zostało zarejestrowane w WRD (SWD), dane dotyczące liczby 
pasów ruchu, występowania sygnalizacji, współrzędnych GPS, godzinę 
otrzymania zgłoszenia i godzinę przybycia na miejsce zdarzenia, dane 
pierwszego uczestnika zdarzenia / sprawcy, dane drugiego uczestnika zdarzenia 
/ poszkodowanego, przyczynę zdarzenia, wysokość mandatu dla sprawcy, 
informację o przekazaniu sprawy do Sekcji Wykroczeń/Sekcji Dochodzeń,  

c) notatkę urzędową (dla kolizji), w której funkcjonariusz podawał dzień, godzinę, 
nazwę ulicy na której miała miejsce kolizja drogowa zarejestrowana pod poz. 
WRD (SWD), informację o sprawcy kolizji i jej poszkodowanym, uwagi dotyczące 
odniesionych obrażeń, pozostałych szkód, wskazanie podstawy prawnej 
ukarania sprawcy, nazwę jednostka Policji prowadzącej postępowanie 
wyjaśniające/dochodzenie, 

d) każdemu dokumentowi wytwarzanemu w trakcie prowadzonego postępowania 
przygotowawczego nadawano nazwę „notatka urzędowa”.  

Ww. notatki bez względu na rodzaj wykonywanego zadania posiadały jednakową 
nazwę, tj. notatka urzędowa, co bez zapoznania się z treścią dokumentu, 
uniemożliwia stwierdzenie z jaką sprawą mamy do czynienia.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 67-68) 

1.2.4. W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. na terenie Warszawy miało 
miejsce 12 046 zdarzeń drogowych, w tym 433 wypadków drogowych. Udział 
w zdarzeniach drogowych pieszych i rowerzystów wyniósł odpowiednio 451 (3,7%) 
i 618 (5,1%), z czego w 144 zdarzeniach drogowych (1,2%), w tym 29 wypadkach 
sprawcami byli piesi (6,7%), a w 221 zdarzeniach drogowych (1,8%), w tym 
29 wypadkach sprawcami byli rowerzyści (6,7%).  
Na obszarze Dzielnicy Warszawa – Śródmieście od 1 kwietnia do 30 września 
2015 r. miało miejsce 241 wypadków, w tym 140 z udziałem pieszych i 101 
z udziałem rowerzystów. Szczegółową analizą objęto 46 wypadków (19,1%), w tym 
27 z udziałem pieszych (19,3%) i 19 z udziałem rowerzystów (18,8%).  
Z analizy 46 dokumentacji wypadkowych wynika, że: 

 każda zawierała notatkę urzędową, szkic zdarzenia, protokoły oględzin 
miejsca, rzeczy i trzeźwości, 

 w 44 przypadkach powołano biegłego medycyny sądowej celem 
sporządzenia opinii, 

 w jednym przypadku, decyzją prokuratora, nie powołano biegłego gdyż 
sprawca (rowerzysta) był ofiarą wypadku, 

 w jednym przypadku potrącona osoba poszkodowana nie poniosła obrażeń. 
Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. W SEWiK zdarzenie to zostało 
zaewidencjonowane, jako wypadek. Pracownik Sekcji I Zespołu I wyjaśnił, 
że przy wprowadzeniu zdarzenia do SEWiK popełnił pomyłkę z uwagi na 
bardzo dużą liczbę wprowadzanych kart. W trakcie kontroli NIK, zdarzenie 
zostało zweryfikowane i zapisane, jako kolizja. 

 w 26 przypadkach postępowanie zostało umorzone, 

                                                      
28  Dz. Urz. KGP Nr 17 poz. 133. 
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 żadna notatka urzędowa nie zawierała adnotacji dotyczącej sposobu 
zakwalifikowania zdarzenia drogowego w systemie SEWiK.  

(dowód: akta kontroli str. 138-158) 

1.2.5. Od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. do WRD wpłynęło łącznie 12 064 kart 
zdarzeń drogowych, w tym 427 dla wypadków i 11 637 dla kolizji. W ww. okresie 
w SEWiK zarejestrowano 12 046 zdarzeń drogowych, w tym 433 wypadki 
i 11 613 kolizji. 

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. do Sekcji I Zespołu II wpłynęło 
566 notatek urzędowych informujących o wypadku, tj. o 139 więcej od kart zdarzeń 
drogowych dla wypadków sporządzonych w tym okresie. Z wyjaśnień Kierownika 
Sekcji I Zespołu I WRD wynika między innymi, że większa liczba notatek 
urzędowych informujących o miejscu wypadku wynika z zaliczenia zdarzenia 
drogowego do kolizji, po wydaniu opinii przez biegłego sądowego. Na notatce 
urzędowej informującej o miejscu wypadku nie nanosi się adnotacji o zmianie 
stopnia ciężkości obrażeń.  

Na żadnej karcie zdarzenia drogowego oraz notatce urzędowej informującej 
o zdarzeniu drogowym sporządzonych dla zdarzeń drogowych, zaistniałych na 
terenie m. str. Warszawy w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r., nie 
stwierdzono zapisów (dekretacji) dotyczących sposobu zakwalifikowania zdarzenia 
drogowego do wypadku lub kolizji. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 67-71, 158, 125-127) 

1.2.6. Analiza 307 zapisów wprowadzonych do SEWiK dotyczących zdarzeń 
drogowych na terenie Warszawy, w których sprawcami byli piesi i rowerzyści 
w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. wykazała, że wszystkie te zdarzenia 
zostały zakwalifikowane do kolizji. Szczegółowe badanie 39 kolizji, w tym 
15 przypadków, w których sprawcami byli piesi (13,0%) i 24 w których sprawcami 
byli rowerzyści (12,5%) wykazała, że: 

 w siedmiu przypadkach sprawcy zostali pouczeni,  

 w jednym sporządzono dokumentację procesową i skierowano wniosek do 
sądu o ukaranie sprawcy (sprawca został ukarany przez sąd mandatem 
karnym),  

 nałożono 31 mandatów karnych. 
Dokumentacja objęta badaniem (karta zdarzenia drogowego, raport z bazy SWD, 
notatka urzędowa dla kolizji) nie zawierała informacji o poniesionych obrażeniach 
przez uczestników zdarzeń drogowych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 242-438) 

1.2.7. W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. w SEWiK 
zaewidencjonowano łącznie 11 613 kolizji, natomiast w posiadaniu Sekcji I Zespołu I 
było 11 637 kart zdarzenia drogowego, a Sekcja I Zespół II posiadała 10 265 
notatek urzędowych informujących o zdarzeniu drogowym dla kolizji. Ponadto 
w okresie tym w dziennikach korespondencyjnych zarejestrowano 907 tzw. zgłoszeń 
osobistych, dla których nie sporządzano notatek urzędowych informujących 
o zdarzeniu drogowym. Z powyższego wynika, że dla 465 kolizji nie zostały 
sporządzone notatki urzędowe. Kierownik Sekcji I Zespołu I WRD wyjaśniła, że nie 
ma obowiązku sporządzania notatek urzędowych dla kolizji.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 67-71, 126) 

W 11 przypadkach29 zdarzenia drogowe nie zostały zarejestrowane w SEWiK pod 
numerami EWK wskazanymi na notatkach urzędowych informujących o zdarzeniu 

                                                      
29  Dotyczy to nr 98911911L z 18 maja 2015 r., nr 98918923D z 22 maja 2015 r., nr 98969872C z 2 czerwca 2015 r., 

nr 98969239C z 3 czerwca 2015 r., nr 99040135D z 17 lipca 2015 r., nr 99050948G z 22 lipca 2015 r., nr 99079905A 
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drogowym. Kierownik Sekcji I Zespołu I wyjaśniła, że operator błędnie wybrał nazwę 
zakładki, zamiast KW wybrał numer rejestru. 
W trakcie kontroli NIK dla tych zdarzeń wprowadzono poprawne zapisy. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 80, 127, 502) 

1.2.7. Karty zdarzenia drogowego (Mrd-2), WRD przekazywał do Zarządu Dróg 
Miejskich w Warszawie po zakończeniu postępowania przygotowawczego 
prowadzonego w komendach rejonowych Policji i po ich wprowadzeniu do SEWiK. 
Notatki urzędowe informujące o zdarzeniu drogowym (wypadek) były przekazywane 
do ZDM po upływie danego miesiąca i po wcześniejszym ich wprowadzeniu do 
SEWiK. Ww. dokumenty zawierały między innymi dane osobowe, tj. imię i nazwisko 
kierujących/pieszych oraz ich numer identyfikacyjny PESEL. Karty zdarzenia 
drogowego oraz notatki urzędowe informujące o zdarzeniu drogowym (wypadek) 
były udostępniane ZDM bez ich anonimizacji. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 132) 

1.2.8. Z chwilą otrzymania zapytania ze strony ubezpieczycieli o konkretne 
zdarzenie drogowe, zaistniałe na terenie m. st. Warszawy, WRD udziela informacji 
według wzoru zamieszczonego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. 
Sposób postępowania w tym zakresie reguluje § 6 Zarządzenia Nr 31 Komendanta 
Głównego Policji  

(dowód: akta kontroli tom III str. 498-500) 

1.2.9. W okresie objętym kontrolą, na terenie Warszawy miało miejsce 188 zdarzeń 
drogowych, których sprawcami byli piesi i rowerzyści, wobec których jako środek 
prawny zastosowano „pouczenie”. Naczelnik WRD KSP w oświadczeniu podał, że 
policjant niemal w każdym przypadku, jeśli uzna za stosowne może zrezygnować 
z ukarania mandatem karnym i zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń30 poprzestać na zastosowaniu pouczenia. Z analizy siedmiu 
wpisów w notatnikach służbowych policjantów wynika, że funkcjonariusz opisywał 
zdarzenie, a na końcu zamieszczał adnotację „pouczam” lub „P”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 395-403, tom III str. 441-482) 

1.2.10. Weryfikacja 17 zdarzeń, do których zostały zadysponowane patrole Policji 
i w których śmiertelne ofiary wypadków nie zostały zakwalifikowane w SEWiK jako 
faktyczne ofiary wykazała, że w sześciu przypadkach zgon nastąpił z przyczyn 
naturalnych, w jednym przypadku na parkingu, a w pozostałych 10 przypadkach 
miały miejsce próby samobójcze na stacjach metra, bądź przejazdach kolejowych. 
W każdym przypadku zostały wszczęte przez prokuratora czynności w sprawie 
zaistniałego zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str.197 tom II str. 443-444) 

1.2.11. Analiza 29 zdarzeń drogowych, w których 41 osób zostało poszkodowanych 

(pieszych i rowerzystów) wykazała, że: 

 w każdym przypadku został powołany biegły lekarz sądowy, który dokonał 
oceny stopnia obrażeń osób poszkodowanych w wypadku, 

 w przypadku 2531 osób informacja o stopniu ciężkości obrażeń zawarta 

w dokumentacji zdarzenia drogowego była zgodna z danymi zawartymi 

w karcie zdarzenia drogowego zarejestrowanymi w systemie SEWiK. 

(dowód: akta kontroli tom II str.201-206, tom III str. 36-40) 

                                                                                                                                       
z 1 sierpnia 2015 r., nr 99079954E z 2 sierpnia 2015 r., 99127550D i nr 99127727Q z 28 sierpnia 2015 r., nr 99163897E 
z 2 września 2015 r. 

30 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm. 
31  W jednym przypadku do dnia zakończenia kontroli nie ustalono stopnia ciężkości obrażeń przez powołanego biegłego z 

zakresu medycyny sądowej. 
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1.2.12. Komendant nie podejmował działań w celu uzyskania informacji 
o zdarzeniach drogowych, o których Policja nie została powiadomiona, 
w szczególności nie występował do firm ubezpieczeniowych ani zakładów opieki 
zdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 445) 

1. W przypadku 16 osób (spośród 41 analizowanych), informacja o stopniu 
ciężkości ich obrażeń zawarta w dokumentacji zdarzenia drogowego była niezgodna 
z danymi zawartymi w karcie zdarzenia drogowego zarejestrowanymi w SEWiK. 
W systemie SEWiK zostały zarejestrowane obrażenia, jako lekkie, pomimo że 
w dokumentacji zdarzenia drogowego zostały określone przez biegłego sądowego, 
jako ciężkie. Nieaktualizowanie danych w SEWIK do 31 października 2015 r. 
było niezgodne z § 4 ust. 5a Zarządzenia 635, a od 1 listopada 2015 r. z § 4 ust. 5 
zarządzenia Nr 31 KGP. 

(dowód: akta kontroli tom II str.201-206, tom. III str. 36-40) 

Jak wyjaśnił Komendant wynika to m. in. z nieprzekazywania do działu analiz przez 
policjantów prowadzących postępowanie nowych danych lub z niewłaściwej 
interpretacji definicji stopnia ciężkości poniesionych obrażeń zawartej w zarządzeniu 
Nr 635 KGP (obowiązującym do 31 października 2015 r.) oraz obecnie 
obowiązującym zarządzeniem Nr 31 KGP, a zapisami art. 157 Kodeksu karnego. 

(dowód: akta kontroli tom II str.235-236) 

2. Z porównania liczby kart zdarzeń drogowych dla wypadków, zaistniałych na 
terenie m. st. Warszawy w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. z liczbą 
zdarzeń drogowych wprowadzanych w tym okresie do SEWiK wynika, że w Sekcji I 
Zespołu I WRD brakowało 6 kart zdarzeń drogowych dla wypadków. Zgodnie z § 6 
pkt 12 lit. b Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji karta zdarzenia 
drogowego powinna być sporządzona dla każdego zdarzenia drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 68) 

Z wyjaśnień Kierownika Sekcji I Zespołu I WRD wynika, że karty zdarzenia 
drogowego zostały przekazane przez komendy rejonowe Policji do sądu w związku 
z prowadzonymi postępowaniami. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 127) 

3. W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. Sekcja I Zespołu I posiadała o 24 
karty zdarzeń drogowych dla kolizji więcej od zarejestrowanych kolizji w SEWiK 
zaistniałych na terenie m. st. Warszawy. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 68) 

Kierownik Sekcji I Zespołu I WRD wyjaśniła, że wynika to z dublowania kart zdarzeń 
drogowych sporządzanych przez funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 127) 

W ocenie NIK, sporządzenie większej liczby kart zdarzenia drogowego od 
zarejestrowanych zdarzeń w systemie SEWiK, świadczy o niewłaściwej organizacji 
pracy funkcjonariuszy ruchu drogowego.   

4. Karty zdarzenia drogowego dla wypadków oraz notatki urzędowe informujące 
o miejscu wypadku, które WRD przekazywał do Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie, zawierały dane osobowe, tj. imię i nazwisko sprawcy 
i poszkodowanych w wypadku oraz ich numer ewidencyjny PESEL. Przed 
przekazaniem tych kart do ZDM, WRD nie dokonywał anonimizacji danych 
osobowych osób fizycznych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na 
prywatność osoby fizycznej.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 132) 

Zastępca Naczelnika WRD podał, że nie wie dlaczego karty zdarzenia drogowego 
i notatki urzędowe informujące o wypadku przekazywane są do ZDM bez 
anonimizacji. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 136) 

1.3. Wykorzystanie analiz danych dotyczących bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów 

1.3.1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 635 KGP szkice miejsca 
zdarzenia drogowego były udostępnianie ZDM, jako zarządcy dróg. Z analizy 30 kart 
zdarzenia drogowego wynika, że KSP na bieżąco przekazywała do ZDM szkice 
z każdego miejsca zdarzenia drogowego (wypadki, kolizje). W okresie objętym 
kontrolą nie było przypadków odmowy udostępnienia szkicu danego zdarzenia 
drogowego. Do Policji nie wpływały wnioski specjalistów z zakresu inżynierii ruchu 
drogowego i służb drogowych będące rezultatem przeanalizowania otrzymanych 
szkiców.  

(dowód: akta kontroli tom II str.424-426) 

W dniu 31 marca 2001 r. KSP zawarła z ZDM w Warszawie porozumienie 
o współpracy. Zgodnie z pkt 5 tego porozumienia WRD zobowiązał się do 
przekazywania ZDM danych o zdarzeniach drogowych, które po ich przetworzeniu, jako 
dane analityczne i inżynieryjne miały być udostępniane WRD dla realizacji celów 
określonych w pkt 1 i 2 tego porozumienia. W latach 2014-2015 WRD otrzymał od ZDM 
roczne raporty o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W okresie objętym kontrolą, 
WRD nie przeprowadzał z ZDM wspólnych kontroli prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drogach publicznych m.st. Warszawy. W latach 2014-2015 
przedstawiciele WRD brali udział w posiedzeniach Komisji, na których były 
rozpatrywane bieżące problemy dotyczące organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym 
dla pieszych i rowerzystów32. ZDM, na wniosek WRD dokonał zmiany w organizacji 
ruchu w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Umińskiego 6.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 133-135, 496) 

1.3.2. Dane statystyczne zawarte w bazie SEWiK dotyczące zdarzeń drogowych 
zamieszczane były na stronie internetowej WRD. W latach 2014-2015, WRD 
przekazywał zbiorcze dane dotyczące zdarzeń drogowych z podziałem na miesiące, 
godziny, dzielnice, niebezpieczne skrzyżowania, przyczyny zdarzeń drogowych (z 
winy kierującego, pieszego) podmiotom pozapolicyjnym, a mianowicie: 
Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biuru Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Zarządowi Dróg Miejskich w 
Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzielnicom Urzędu 
m.st. Warszawy. W okresie objętym kontrolą, Straż Miejska nie zwracała się do KSP 
o udostępnienie danych dotyczących zdarzeń drogowych. Dane przekazywane były 
tym podmiotom na potrzeby przeprowadzania szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. WRD nie posiada szczegółowej wiedzy na 
temat zakresu wykorzystania przekazanych informacji oraz nie zastrzegał sobie 
możliwości zapoznania się z opracowaniami będącymi wynikiem przeprowadzonych 

                                                      
32  Dotyczyły ograniczenia prędkości pojazdów przed przejściami i przejazdami dla rowerzystów, zasadność przebudowy 

sygnalizacji świetlnej (ul. Kondratowicza, ul. Rembielińska). 
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analiz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad33 oraz Mazowiecka Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informowała o zamieszczeniu opracowań na 
własnych stronach internetowych. Opracowania GDDKiA dotyczyły statystyk 
wypadków i ich ofiar na zarządzanej przez siebie sieci dróg. Opracowania 
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczyły statystyk 
wypadków i ich ofiar oraz problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego 
obejmującej trzy zasadnicze zagadnienia – człowiek, pojazd, droga. Wnioski 
wypływające z ww. opracowań określały, iż obecny stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na Mazowszu, z wyłączeniem m. st. Warszawy, którego wskaźnik 
można uznać za względnie tolerowany, jest niezadawalający i wymaga podjęcia 
planowych i skoordynowanych działań. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 314-315) 

1.3.3. W lutym 2015 r. GDDKiA, na podstawie porozumienia z 21 listopada 2003 r., 
przekazała do KSP mapę obejmującą teren garnizonu stołecznego, zawierającą sieć 
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Przedmiotowe opracowanie zostało 
przekazane w formie elektronicznej oraz tablicy. Plany skrzyżowań dróg krajowych 
oraz dane o dobowym natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg 
krajowych są dostępne także na stronie internetowej (http://gddkia.gov.pl). Policjanci 
KSP przeprowadzili wspólnie z pracownikami GDDKiA w październiku i listopadzie 
2014 r. oraz listopadzie 2015 r. kontrolę stanu technicznego dróg, pod kątem ich 
oznakowania, sygnalizacji, prawidłowej pracy urządzeń bezpieczeństwa oraz miejsc 
niebezpiecznych, wykorzystując do tego dedykowany pojazd wyposażony 
w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy. Celem kontroli było sprawdzenie 
stanu infrastruktury drogowej. W latach 2014-2015, KSP nie otrzymywała z Oddziału 
Warszawa GDDKiA wykazów miejsc szczególnie niebezpiecznych. W ocenie 
Komendanta KSP, jak i Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie, nie występują 
problemy w realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 318-321; tom II str. 52-53) 

1.3.4. W okresie objętym kontrolą, KSP nie zawierała porozumień, których 
przedmiotem byłaby identyfikacja miejsc szczególnie niebezpiecznych lub ich 
monitoring. Porozumienia34 ze Strażą Miejską i Chorągwią Stołeczną ZHP dotyczyły 
wspierania służby Policji w zakresie płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
podczas uroczystości państwowych i kościelnych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 51-54 tom II str. 56) 

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

W latach 2014-2015 WRD nie przeprowadzał z ZDM wspólnych kontroli prawidłowości 
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych m.st. Warszawy. Wolę 
przeprowadzenia wspólnych kontroli strony określiły w porozumieniu o współpracy 
zawartym 31 marca 2001 r.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 446-448, tom III str. 133-135) 

W ocenie NIK nieustalenie przez Komendanta sposobu typowania miejsc 
niebezpiecznych w ruchu drogowym, w tym dla jego niechronionych użytkowników 
oraz nieustalenie kryteriów ich wyboru może powodować dowolność ich wyboru, 
a także uniemożliwiać obiektywną weryfikację w tym zakresie. Przykładem tego jest 

                                                      
33 Dalej GDDKiA. 
34 Ze Strażą Miejska z 2 listopada 2006 r. oraz Chorągwią Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie z 12 lipca 

2008 r. 
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podawanie, jako miejsca niebezpiecznego ciągu ulicy, którego długość wynosi kilka 
km, co w ocenie NIK, uniemożliwia jednoznaczne określenie, który odcinek drogi 
jest faktycznie niebezpieczny, a ponadto stanowi to utrudnienie przy dyslokacji 
służby funkcjonariuszy. 
Przekazywanie do ZDM kart zdarzeń drogowych (dla wypadków) oraz notatek 
urzędowych informujących o miejscu wypadku zawierające dane osobowe, 
stanowiło naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
Brak kart zdarzeń drogowych dla wypadków oraz więcej kart zdarzeń drogowych dla 
kolizji spowodowanych na terenie m. st. Warszawy w okresie od 1 kwietnia do 
30 września 2015 r., w ocenie NIK, świadczy o niewłaściwej kontroli w zakresie 
gromadzenia i ich przechowywania. Przypadki nierzetelnego gromadzenia danych 
statystycznych w systemie SEWiK nie miały bezpośredniego wpływu na poziom 
bezpieczeństwa na drogach, ale w ocenie NIK ograniczają jego wiarygodność oraz 
mogą mieć wpływ na ukierunkowanie działań na rzecz poprawy brd. 
Nieaktualizowanie danych w SEWiK, w ocenie NIK, świadczy o niewłaściwej 
realizacji obowiązku ich przekazywania do WRD. Pomimo wyrażeniu woli 
wynikającej z Porozumienia o współpracy z ZDM, nie przeprowadzono wspólnych 
kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania 
wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych 
m.st. Warszawy, co w ocenie NIK, świadczy o nierzetelnym realizowaniu tego 
porozumienia.  

2. Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów  

2.1. WRD KSP przystępując do realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016” wyznaczył 49 lokalizacji, na których 
wystawiane były posterunki kontrolne do prowadzenia czynności prewencyjno-
kontrolnych. Liczba lokalizacji w trakcie realizacji programu ulegała zwiększeniu 
o miejsca uznane jako szczególnie niebezpieczne. Kierownicy ośmiu Sekcji Kontroli 
Ruchu Drogowego WRD KSP zlecali policjantom zadania do wykonania na 
wyznaczonych lokalizacjach podczas codziennych odpraw. Zadaniowanie 
policjantów pionu prewencji dotyczyło bezwzględnego reagowania na kierujących 
naruszających prawa pieszych, w szczególności na oznakowanych przejściach dla 
pieszych oraz na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Po zakończeniu działań każdy policjant wypełniał specjalny formularz 
sprawozdawczy stanowiący załącznik nr 2 do programu35. W III kwartale 2015 r. 
nadzór nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych w garnizonie 
stołecznym sprawowany był na 357 wytypowanych odcinkach – miejscach 
szczególnie niebezpiecznych, w tym na terenie Warszawy 15236; a w IV kwartale 
2015 r. na 231 odcinkach, w tym 154 na terenie Warszawy. Dane dotyczące liczby 
wytypowanych niebezpiecznych odcinków dróg były przekazywane do Biura 
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP37. 
W II połowie 2015 r. w wytypowanych niebezpiecznych lokalizacjach na terenie m. 
st. Warszawy ujawniono łącznie 19 418 wykroczeń (w tym wobec kierujących 
14 464838 i 4 770 pieszych), nałożono 19 176 mandatów karnych (w tym na 
kierujących 14 439 i 4 737 na pieszych), zastosowano 12 pouczeń wobec pieszych 

                                                      
35  Załącznik Nr 2 zawierał m. in. informacje o ujawnionych wykroczeniach wynikających z Programu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych, w tym liczbę ujawnionych wykroczeń i liczbę zastosowanych środków prawnych w stosunku do 
kierujących pojazdami i pieszych. 

36  Liczba wytypowanych odcinków liczona jest jako suma wystawionych posterunków w każdym miesiącu. 
37  Pismo RD-a-9147/15/15 z 9 października 2015 r. oraz Rd-a-9147/15/KZ z 5 stycznia 2016 r. 
38  Wykroczenia dotyczy wykroczeń kierujących pojazdami w stosunku do pieszych.  
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i 19 wobec kierujących pojazdami oraz skierowano do sądu 21 wniosków wobec 
pieszych i 190 wobec kierujących pojazdami.  
W wyjaśnieniu Komendant podał, że „podniesienie świadomości uczestnika ruchu 
drogowego w odniesieniu do zastosowanych przez Policję środków prawnych ma na 
celu wyrobienie wśród nich przeświadczenia o nieuchronności kary. Zwrócenie 
uwagi przez policjanta, czy sama obecność ma również wpływ na świadomość 
uczestników ruchu drogowego, co przejawia się w zachowaniu użytkowników dróg. 
Ocena ta wynika wyłącznie z naszego subiektywnego odczucia, ponieważ WRD nie 
prowadzi badań socjologicznych w tym zakresie”. 

(dowód: akta kontroli tom I str.102-106, 350-364, tom II str. 427-428,432-434) 

2.2. W celu realizacji zadania „Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego 
pełniących służbę bezpośrednio na drogach”, Komendant na bieżąco uzupełniał 
stan etatowy o nowo przyjętych policjantów w komórkach liniowych, rekrutował 
policjantów z innych jednostek. Zaplanowany na 2014 r. wskaźnik 45,54% nie został 
osiągnięty i wyniósł 44,56%, natomiast planowany wskaźnik na 2015 r. został 
przekroczony o 0,21 punktu procentowego w stosunku do planowanego (46,56%). 
Na nieosiągnięcie wartości miernika nr 8 w 2014 r. przyczyniła się absencja 
w służbie policjantów nowo przyjętych (odbywali staż adaptacyjny i zostali 
skierowani na szkolenia podstawowe), udział w szkoleniach specjalistycznych oraz 
zwolnienia lekarskie.  

 (dowód: akta kontroli tom II str.86-109, 428, 435-442, 446) 

2.3. W 2015 r. oprócz kryterium zmniejszenia liczby wypadków drogowych 
z udziałem pieszych, do oceny realizacji programu poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym przyjęto parametr efektywności policjantów w zakresie 
proporcjonalności stosowanych sankcji do poszczególnych zagrożeń pieszych, 
w szczególności reakcji na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych. 
Założonym celem było osiągnięcie minimalnego 5% progu wyliczanego, jako udział 
wykroczeń kierujących (niestosowanie się do przepisów o zachowaniu wobec 
pieszych) w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych wobec kierujących 
i pieszych w stosunku do poziomu wypadków z udziałem pieszych z winy 
kierujących. Od momentu realizacji zadań wynikających z programu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych wskaźnik ten był wyższy od zakładanego39. Wielkość 
wskaźnika liczona była na podstawie danych zawartych w kartach statystycznych 
pracy policjantów ruchu drogowego realizujących zadania w II półroczu 2015 r. 
Program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w garnizonie 
stołecznym na lata 2015-2016 został zatwierdzony 21 maja 2015 r. W roku 2014 nie 
było analogicznego programu.  

Z danych statystycznych wygenerowanych z SEWiK wynika, że liczba wypadków 
z udziałem pieszych w latach 2013-2014 na terenie Warszawy utrzymywała się na 
zbliżonym poziomie i wynosiła odpowiednio: w 2013 r.- 513 (w tym 48 ofiar 
śmiertelnych i 567 rannych), a w 2014 r. – 521 (w tym 43 ofiary śmiertelne i 577 
rannych). W 2015 r. liczba wypadków z udziałem pieszych zmniejszyła się do 422 
(w tym 40 ofiar śmiertelnych i 415 rannych).  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 122, 428, 432, 434, tom III str. 56-62) 

2.4. W jednodniowych działaniach w zakresie niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, podejmowanych w ramach „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ” w 2014 r. wzięło udział 3 519 policjantów, 
w tym 2 034 ruchu drogowego, a w 2015 r.- 10 882, w tym 4 298 ruchu drogowego.  

                                                      
39  W okresie od czerwca do grudnia 2015 r. miernik ten w poszczególnych miesiącach wynosił: 5,79%, 6,11%, 7,79%, 

6,89%, 7,49%, 7,77%,7,44%  
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W wyniku podjętych czynności kontrolnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w 2014 r. ujawniono:  

 428 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerami, w stosunku do 397 
z nich zastosowano środki prawne, tj. udzielono 72 pouczenia, 289 nałożono 
mandat karny, w36 przypadkach skierowano wnioski do sądu; 

 2 086 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w stosunku do 2 063 z nich 
zastosowano środki prawne, a mianowicie: udzielono 372 pouczenia, 
1 676 nałożono mandat karny, w 15 przypadkach skierowano wnioski do sądu, 

a w 2015 r.: 

 696 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerami, w stosunku do 
709 zastosowano środek prawny, a mianowicie udzielono 184 pouczenia, dla 
467 nałożono mandat karny, w 58 przypadkach skierowano wnioski do sądu; 

 4 326 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w stosunku do 4 510 
zastosowano środki prawne, a mianowicie udzielono 757 pouczeń, dla 3 725 
nałożono mandat karny, w 28 przypadkach skierowano wnioski do sądu.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 329-349) 

W ocenie Komendanta KSP podejmowane działania w ramach „Planu działań kontrolno-
prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2014 i 2015” 
osiągnęły wymierne efekty, a mianowicie w 2015 r. odnotowano spadek wypadków 
drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, nie wzrosła liczba zabitych wśród 
rowerzystów, a liczba zabitych pieszych spadła. WRD nie dokonywał analiz w zakresie 
liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w dniach, w których 
prowadzone były działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu. Zastępca 
Komendanta KSP podał, że analizy te nie były prowadzone, gdyż konieczność ich 
przeprowadzenia nie wynikała z planów przekazanych przez KGP.   

(dowód: akta kontroli tom II str.120-121, tom III str. 497) 

Liczba zdarzeń drogowych gdzie sprawcami byli piesi kształtowała się następująco: 

 330 w 2013 r., w tym 142 wypadki, 188 kolizji, 128 osób rannych, 
22 zabitych; 

 382 w 2014 r., w tym 130 wypadków, 130 kolizji, 116 osób rannych, 
24 zabitych; 

 341 w 2015 r., w tym 89 wypadków, 252 kolizji, 78 osób rannych, 
16 zabitych.  

Liczba zdarzeń drogowych, w których sprawcami byli rowerzyści wyniosła: 

 246 w 2013 r., w tym 40 wypadków, 206 kolizji, 42 osoby ranne, 2 osoby zabite; 

 258 w 2014 r., w tym 39 wypadków, 219 kolizji, 39 osób rannych, 2 zabite; 

 268 w 2015 r., w tym 31 wypadków, 237 kolizji, 33 osoby ranne, 2 zabite. 
Liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów wynosiła: 

 22 552 w 2013 r., z czego 21 976 sprawcami byli kierujący pojazdami; 

 24 610 w 2014 r., z czego 24 4441 sprawcami byli kierujący pojazdami; 

 25 064 w 2015 r., z czego 23 608 sprawcami byli kierujący pojazdami  
Największa liczba wypadków miała miejsce na jezdni i przejściach dla pieszych: 

 w 2013 r. zdarzyło się 697 wypadków na jezdni (34 osoby zabite) oraz 298 na 
przejściach dla pieszych – 27 ofiar śmiertelnych; 

 w 2014 r. zdarzyło się 604 wypadków na jezdni (31 osób zabitych) oraz 307 na 
przejściach dla pieszych – 24 ofiary śmiertelne;  

 w 2015 r. zdarzyło się 534 wypadków na jezdni (34 osób zabitych) oraz 256 na 
przejściach dla pieszych – 12 ofiar śmiertelnych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 122-125) 

2.5. W latach 2014-2015 policjanci KSP brali udział w ogólnopolskich i regionalnych 
projektach prewencyjnych: 
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a) Plan działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w 2014 r. oraz Plan działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 r. zatwierdzony przez 
I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, 

b) Program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w garnizonie 
stołecznym na lata 2015-2016, 

c) „Bezpiecznie – chce się żyć”, program organizowany przez Krajowe Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

d) „STOP Wariatom Drogowym” – ogólnopolska kampania realizowana przez KGP 
i PZU, 

e) „Od skutera do Harleya” – akcja organizowana wspólnie przez Stowarzyszenie 
„Warsaw Chapter Poland H.O.G.”, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty. Funkcjonariusze Policji 
brali udział w spotkaniach, na których omawiano bezpieczeństwo na drogach ze 
szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, 

f) „Kieruj się rozsądkiem” – ogólnopolska kampania organizowana przez Biuro 
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym”, 

g) „Bądźmy razem bezpieczni” – projekt organizowany przez Tramwaje 
Warszawskie Spółka z o.o., 

h) „Bezpieczny rowerzysta” - akcja kontrolno-profilaktyczna, której inicjatorem 
była Komenda Stołeczna Policji, organizowana corocznie od marca do 
końca listopada. Działania ukierunkowano na eliminowanie zdarzeń 
z udziałem rowerzystów oraz reagowanie na wykroczenia przez nich 
popełniane. W trakcie kontroli, nie przedstawiono analizy założeń 
uzasadniającej ukierunkowania działań w ramach tej akcji na represję 
w stosunku do rowerzystów, w szczególności w zakresie przyczyn zdarzeń 
drogowych i ich sprawców. 

Głównym celem ww. projektów był wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu 
drogowym wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz wzrost reakcji 
policjantów na wykroczenia w relacji pojazd-pieszy. Z analizy projektów, których 
inicjatorem była Policja wynika, że w żadnym z ww. działań i kampanii, za wyjątkiem 
programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w garnizonie stołecznym nie 
określono mierników efektywności.  
Podmioty pozapolicyjne pozytywnie oceniły współpracę z Policją przy realizacji programów 
prewencyjnych i edukacyjnych oraz wyraziły wolę dalszego współdziałania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 324-327, tom II str. 55, 389) 

2.6. Łączna liczba naruszeń przepisów ruchu drogowego (określonych w załączniku 
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego40) 
na terenie m.st. Warszawy w II półroczu 2015 r. wynosiła 73 345, w tym dla kodu 
A(01-06) – 8 89841, B(01-07) – 47942, C(01-18) – 17 24143, F(01-11) – 6744.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 406, tom III str. 11-12) 

                                                      
40 Dz. U. z 2012 r. poz. 488. 
41  A01- 1, A02-8249, A03-149, A04-0, A05-2, A06-42. 
42  B01-136, B02-116, B03-112, B04-15, B05-1, B06-0, B07-0. 
43  C01-15, C02-2294, C03-8, C04-9, C05-275, C06-616, C07-2468, C08-1236, C09-322, C10-923, C11-170, C12-1, C13-

895, C14-36, C15-2568, C16-33, C17-5, C18-7. 
44  F01-5, F02-7, F03-0, F04-0, F05-0, F06-15, F07-0, F08-0, F09-14, F10-0, F11-1. 
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2.7. W 2015 r. funkcjonariusze KSP uczestniczyli w dwóch zagranicznych wizytach, 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego45. W dniach 24-26 kwietnia 2015 r., 
dwóch policjantów WRD wzięło udział w 15-tym Spotkaniu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego dla motocyklistów w miejscowości Kulmbach w Niemczech pt.: „Mobilna 
Bawaria – bezpiecznie do celu”. W dniach 14-16 października 2015 r. I Zastępca 
Komendanta KSP na zaproszenie Prezydenta Policji w Bratysławie uczestniczył 
w Konferencji Szefów Policji Miast Europy Środkowej w Bratysławie, której przedmiotem 
była wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy w zakresie wdrożenia środków 
pozwalających na zmniejszenie wypadków samochodowych.  

(dowód: akta kontroli tom I str.323-324) 

2.8. KSP nie otrzymywała wytycznych ani zaleceń w sprawie opiniowania projektów 
organizacji ruchu. Komendant nie kierował ani nie otrzymywał wytycznych lub zaleceń 
dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego funkcjonariuszy, do których 
obowiązków należało opiniowanie projektów organizacji ruchu, a także w zakresie 
wydawania opinii dla projektów czasowej i stałej organizacji ruchu. Opiniowanie odbywało 
się na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty opracowujące projekty 
organizacji ruchu nie zgłaszały Komendantowi uwag, ani zastrzeżeń do opinii projektów 
organizacji ruchu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 387-388) 

2.9. Projekty organizacji ruchu w KSP opiniowało dwóch policjantów posiadających 
wykształcenie średnie techniczne oraz przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego46. W 2014 r. wpłynęło ogółem 4 940 projektów do zaopiniowania, 
z tego 3 007 dotyczyło czasowej organizacji ruchu, a 933 stałej organizacji ruchu, 
natomiast w 2015 r. zostało zaewidencjonowanych 6 121 projektów, z czego 3 614 
to projekty czasowej organizacji ruchu, a 2 507 stałej organizacji ruchu. Policja nie 
sporządza kopii zaopiniowanych projektów. Analiza każdego projektu 
przeprowadzana była przez funkcjonariuszy pod względem formalnym 
i merytorycznym. Po weryfikacji policjanci opieczętowują rysunki i część opisową 
rozwiązań organizacji ruchu. Opinia negatywna była wydawana wówczas, gdy w 
opracowaniu znajdowały się błędy merytoryczne i braki formalne, które w ocenie 
Policji stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla jego 
uczestników. Ocena pozytywna z uwagami wydawana była wówczas, gdy spełnione 
były wszystkie wymagania formalne i merytoryczne, przy czym uwagi dotyczyły np. 
zwiększenia płynności ruchu, czytelności i organizacji ruchu. Weryfikacja 
opracowania w terenie wykonywana była tylko w przypadkach wątpliwości dot. np. 
szerokości jezdni, lokalizacji znaków drogowych lub zagospodarowania terenu 
(budynki, drzewa, itp.). Opinie negatywne dotyczyły zarówno zagrożenia 
bezpieczeństwa lub porządku, jak i braków formalnych np. niekompletnej 
dokumentacji. Ponieważ WRD nie archiwizuje projektów organizacji ruchu, nie ma 
możliwości wskazania liczby wydanych opinii negatywnych w okresie 2014-2015.   

(dowód: akta kontroli tom I str.387-390, tom III str. 15, 35) 

2.10. Komendant nie widzi potrzeby wyznaczania funkcjonariusza odpowiedzialnego 
za sprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 
W strukturze WRD znajduje się Sekcja Organizacji Służby, w której wyodrębniona 
grupa policjantów zajmuje się działaniami mającymi na celu poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 394) 

                                                      
45  Wizyty te nie dotyczyły bezpośrednio bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 
46  Szkolenie odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2014 r., w którym udział wzięło dwóch funkcjonariuszy opiniujących projekty 

stałej i czasowej organizacji ruchu. Program szkolenia obejmował zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na drogach 
publicznych, korzystania ze środków uspokojenia ruchu drogowego oraz systemów edukacji, ratownictwa, pomoc ofiarom 
wypadku i nadzoru nad ruchem drogowym.  
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2.11. W latach 2014-2015 (w okresie letnim) na terenie działania dwóch komend 
rejonowych Policji (Warszawa III i Warszawa V) organizowano od 10 do 20 
policyjnych patroli rowerowych na obszarach zielonych (głównie parki). Patrole 
rowerowe realizowały zadania operacyjne, ukierunkowane na zatrzymanie 
sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Patrolom tym nie przydzielano zadań 
z zakresu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 
Funkcjonariusze WRD nie pełnili służby w patrolach rowerowych.  

(dowód: akta kontroli tom I str.393-394) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Program „Bezpieczny rowerzysta” nie zawierał informacji o działaniach na rzecz 
podnoszenia poziomu wiedzy uczestników ruchu drogowego, nie został 
poprzedzony analizą bezpieczeństwa rowerzystów na terenie Warszawy. W swoich 
założeniach program ten ograniczał się do ogólnych danych statystycznych 
występujących na terenie kraju. Ponadto nie określał działań ukierunkowanych na 
podniesienie bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego. 

W latach 2014-2015 programy były skierowane na egzekwowanie stosowania się 
uczestników ruchu do przepisów prawa. Nie można zatem uznać, aby przyczyniały 
się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zastrzeżenia NIK, 
co do odpowiadającego realnym zagrożeniom ukierunkowania działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów budzi realizacja programu 
„Bezpieczny rowerzysta”47. Program ten nie zawierał żadnych informacji 
o działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy uczestników ruchu drogowego. 
Ponadto działanie „Bezpieczny rowerzysta” nie zostało poprzedzone analizą 
uzasadniającą jego podjęcie. 

3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

3.1. KSP podejmowała współpracę z podmiotami zewnętrznymi na rzecz 
kształtowania świadomości kierujących i pieszych oraz poprawy bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zawarła porozumienie o współpracy: 

 Policji i Straży Miejskiej, z Prezydentem m.st. Warszawy z 2 listopada 
2006 r. zgodnie z którym, współpraca ta polega m.in. na organizowaniu 
wspólnych działań kontrolno-porządkowych; mieszanych służb patrolowych; 
wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy pomocy 
technicznych środków obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz stałą i 
bieżącą informację o zagrożeniach występujących na terenie Warszawy w 
zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

 z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji PIMOT w Warszawie z 3 czerwca 
2015 r. w zakresie: organizacji przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, 
w tym wnioskowanie o przyczynach ciężkich wypadków drogowych oraz 
rekonstrukcji zdarzeń drogowych; promocji tematyki bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym poprzez udział w kampaniach społecznych i akcjach 
poświęconych tej tematyce, a także udostępniania materiałów 
promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych; 

 z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie 
z 12 lipca 2008 r., obejmujące przede wszystkim zasady pełnienia wspólnej 
służby ruchu drogowego przy zabezpieczeniu skrzyżowań, wjazdów 

                                                      
47  Inicjatorem była Komenda Stołeczna Policji, a Straż Miejska brała w nim udział. 
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i wyjazdów oraz przejść dla pieszych podczas obchodów rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego oraz Akcji „Znicz”. 

(dowód: akta kontroli tom II str.56-59, 279-398) 

KSP nawiązała współpracę z: Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. 
komunikacji rowerowej48; Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
przy realizacji projektu „Bezpiecznie – chce się żyć”, którego realizacja została 
zaplanowana na lata 2015-2016; Fundacją Jednym Śladem przy realizacji kampanii 
i akcji pt. „Jeden Ślad, Jedna Droga”, Jedno Życie”, „Prostym Śladem”, „Moto 
Mikołajki”; Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze przy zabezpieczaniu przejazdu 
Warszawskiej Masy Krytycznej, czyli przejazdu pojazdów napędzanych siłą ludzkich 
mięśni.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 430-432) 

Mając na uwadze wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu 
wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drodze, Komendant 4 listopada 2014 r. 
wspólnie z Komendantem Straży Miejskiej m.st. Warszawy podpisali list intencyjny, 
w którym wyrazili wolę długotrwałej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, poprzez szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, 
popularyzację i promowanie bezpiecznego zachowania na drogach szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących 
znajomości przepisów ruchu drogowego. Nawiązana została także współpraca 
z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie wspólnej obsługi przez policjantów 
i inspektorów punktu kontroli autokarów na Torwarze w okresie nasilonych 
wyjazdów dzieci i młodzieży na zorganizowane formy wypoczynku. 
W okresie objętym kontrolą, Komendant odmówił współpracy w zakresie brd 
jednemu podmiotowi. Przyczyną odmowy było toczące się postępowanie przeciwko 
osobie zarządzającej tym podmiotem. 
Podmioty pozapolicyjne zwracały się do Komendanta o udział Policji 
w organizowanych akcjach i kampaniach, które miały na celu podnoszenie wiedzy 
i zasad bezpiecznego zachowania się na drogach i w środkach transportu 
publicznego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 423, 431-435) 

3.2. Przy realizacji działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 
wynikającego z „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego”, w latach 2014-2015 nie byli zaangażowani 
przedstawiciele innych instytucji i podmioty współodpowiedzialne za brd.  
Natomiast Straż Miejska m.st. Warszawy oraz harcerze Chorągwi Stołecznej 
Związku Harcerstwa Polskiego brali udział m.in. w działaniach pod nazwą „Znicz 
2014” oraz „Znicz 2015”. Strażnicy miejscy uwzględnieni zostali, jako siły wsparcia 
do współpracy z funkcjonariuszami WRD KSP. Konkretne zadania dla każdej osoby 
przydzielane były przez funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za zabezpieczenie 
działań prewencyjnych w ruchu drogowym, na podstawie bieżących potrzeb służby. 
W działaniach tych w każdym roku uczestniczyło 40 funkcjonariuszy straży miejskiej 
pełniących służbę w czasie dwóch zmian. 
Z wyjaśnień Komendanta wynika, że współpraca ze Strażą Miejską i harcerzami 
miała duże znaczenie przy wsparciu Policji przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
w czasie zwiększonego ruchu pojazdów i pieszych podczas akcji „Znicz”. 

 (dowód: akta kontroli tom II str.56, 238-268) 

3.3. Przy realizacji działań w ramach obszaru Nadzór określonego w Programie 
poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w garnizonie stołecznym 

                                                      
48  Zakres współpracy obejmował między innymi na prowadzeniu konsultacji, których celem był rozwój komunikacji 

rowerowej, opiniowanie projektów organizacji ruchu rowerowego:  



 

23 

w latach 2015-2016, WRD KSP nie współpracował z żadnym podmiotem 
wskazanym w tym obszarze49. Cel szczegółowy, zadania oraz sposób realizacji tych 
zadań był tożsamy z zadaniami określonymi w Krajowym programie poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016 (KPPBP). 
Do głównych zadań w ramach tego obszaru należało: bieżące zadaniowanie 
policjantów pionu prewencji pełniących służbę zewnętrzną, pod kątem 
bezwzględnego reagowania na kierujących naruszających prawa pieszych i na 
wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego; 
przeprowadzanie lokalnych jednodniowych wzmożonych działań ukierunkowanych 
na poprawę bezpieczeństwa pieszych; wykorzystywanie dostępnych urządzeń 
technicznych rejestrujących obraz w celu ujawniania wykroczeń, w szczególności 
w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. W wyniku działań podjętych w ramach 
obszaru Nadzór, w II półroczu 2015 r. na terenie Warszawy ujawniono 19 418 
wykroczeń, w tym 2 672 spowodowanych przez kierujących w stosunku do 
pieszych, 4 611 przekraczanie dopuszczalnych prędkości prze kierujących oraz 
7 156 stanowiły inne wykroczenia. W okresie tym nałożono 4 737 mandaty karne na 
pieszych (m. in. za wejście na przejście podczas nadawanego czerwonego sygnału 
świetlnego, za nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody, przejście 
przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym). 
Komendant podał, że przy realizacji poszczególnych obszarów Programu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym na lata 2015-2016 
funkcjonariusze ruchu drogowego nie współpracowali z podmiotami 
pozapolicyjnymi. Przy realizacji działań w ramach obszaru Edukacja, KSP nie 
współpracowała z żadnym podmiotem wskazanym w tym obszarze50. Zadania 
określone w tym obszarze były tożsame z zadaniami określonymi w KPPBP. 
Do głównych zadań w obszarze Edukacja należało: współpraca z lokalnymi 
środkami masowego przekazu, w szczególności przekazywanie informacji 
o planowanych działaniach; wykorzystywanie środków masowego przekazu do 
promowania pozytywnych zachowań i potępiania negatywnych zjawisk oraz 
wykazywania istniejących zagrożeń; realizowanie działań profilaktyczno–
edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu znajomości przepisów ruchu 
drogowego i kultury użytkowników dróg; inspirowanie innych podmiotów do działań 
profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. 
Podstawowym celem tych działań było kształtowanie świadomości uczestników 
ruchu drogowego oraz promowanie bezpiecznego zachowania na drodze. 
W II półroczu 2015 r. KSP przeprowadziła 1 573 działania edukacyjno-
profilaktyczne51 na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym 1 309 
przeprowadził WRD.  
Przy realizacji działań w ramach obszaru Inżynieria, KSP nie współpracowała 
z żadnym podmiotem wskazanym w tym obszarze. Zadania określone w tym 
obszarze były tożsame z zadaniami zawartymi w KPPBP. Do głównych zadań 
należała: diagnoza miejsc niebezpiecznych dla pieszych pod kątem istniejących 
rozwiązań inżynierii drogowej; współpraca z zarządcami dróg, samorządami 
i instytucjami zajmującymi się tematyką brd; analiza miejsc wypadków drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym celem ustalenia, czy występująca infrastruktura drogowa lub 
brak urządzeń technicznych, mogły przyczyniać się do ich zaistnienia. W II półroczu 
2015 r. KSP skierowała do zarządców dróg 80 wniosków w sprawie 
nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej mającej wpływ na bezpieczeństwo 
pieszych (7 dotyczyło terenu Warszawy) oraz 28 wniosków w sprawie zmiany 

                                                      
49  Przy realizacji wskazano, że KSP będzie współpracowała z: Straż Miejska, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, 

Inspekcja Transportu Drogowego.  
50  Przy realizacji tego obszaru wskazano, że KSP będzie współpracowała z: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, 

parafie kościelne i organizacje pozarządowe. 
51  Działania profilaktyczno-edukacyjne głównie dotyczyły prelekcji w placówkach oświatowych.  
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organizacji ruchu lub wdrożenia nowych rozwiązań mających wpływ na 
bezpieczeństwo pieszych (żaden z wniosków nie dotyczył terenu Warszawy). 
KSP nie współpracowała z innymi podmiotami w obszarze Analiza określonym 
w Programie poprawy bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. 
W poszczególnych miesiącach II półrocza 2015 r. liczba wytypowanych 
odcinków/miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych na terenie m. st. 
Warszawy kształtowała się od 49 do 52 takich lokalizacji.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 350, 421-422, tom II str. 433, 446, tom III str. 18) 

3.4. W okresie objętym kontrolą, KGP nie kierowała do KSP pism w sprawie 
sporządzenia oceny współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 429-430) 

3.5. W okresie objętym kontrolą nawiązana została współpraca52 pomiędzy KSP, 
a Pełnomocnikiem Prezydenta m.st Warszawy ds. komunikacji rowerowej. 
Współpraca dotyczyła opiniowania projektów organizacji ruchu rowerowego, 
konsultacji mających na celu rozwój komunikacji rowerowej oraz koordynowanie 
działań innych biur i jednostek miejskich w zakresie ruchu rowerowego. Efektem tej 
współpracy było wydanie płyty CD-R zawierającej treści dotyczące poruszania się 
rowerem po mieście. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 421, tom II str. 60-61) 

3.6. W budżecie KSP nie wyodrębniono środków finansowych przeznaczonych na 
działalność prewencyjną i edukacyjną.  

W latach 2014-2015 nie wystąpiły przypadki rezygnacji z planowanego szkolenia lub 
programu prewencyjnego. Koszty związane z udziałem policjantów KSP w różnego 
rodzaju programach i kampaniach, dotyczyły wyłącznie czasu służby policjantów 
oraz wykorzystania środków transportu.  

 (dowód: akta kontroli tom II str.2-3) 

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

Pomimo przyjętych założeń w Programie poprawy bezpieczeństwa pieszych 
w garnizonie stołecznym na lata 2015-2016, KSP nie współpracowała z podmiotami 
pozapolicyjnymi, co w ocenie NIK, ograniczyło zakres odziaływania tego programu 
i uniemożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy Policją a innymi podmiotami.   

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) rzetelne prowadzenie rejestru ewidencji wypadków i kolizji (SEWiK), 

2) przeprowadzanie pogłębionych analiz, poprzedzające działania w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jego niechronionych uczestników,  

3) rozważenie opracowania procedury typowania miejsc szczególnie 

niebezpiecznych dla pieszych oraz kryterium ich wyboru, 

4) udostępnianie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, 

                                                      
52  Bez pisemnego porozumienia. 
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5) wzmożenie nadzoru nad gromadzeniem i przechowywaniem kart zdarzeń 

drogowych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Komendantowi przysługuje prawo zgłoszenia na 
piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę Pana Komendanta o poinformowanie 
Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. 
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