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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 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli1, przeprowadził Janusz Zakrzewski, główny specjalista kontroli 

państwowej, upoważnienia do kontroli: nr 99470 z 12 stycznia 2016 r. i nr 99502 

z 14 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 409-410) 

Jednostka 

kontrolowana 
Straż Miejska m.st. Warszawy2, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zbigniew Leszczyński, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy3 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena4 kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez Straż Miejską 

wpływają na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, 

świadczą także – poza sytuacjami opisanymi w dalszej części– o właściwym 

ukierunkowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego5. Niemniej 

jednak, nieopracowanie wskaźników/mierników realizacji zadań skierowanych na 

wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, uniemożliwia Komendantowi Straży 

dokonanie oceny ich wykonania, a także wpływu na poziom bezpieczeństwa tej 

grupy uczestników ruchu drogowego. 

Proces szkolenia podstawowego dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne, 

uzupełniające i powtórzeniowe umożliwiały rzetelną realizację zadań określonych 

w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych6, w tym 

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak nieustalenie przez 

Komendanta Straży sposobu typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych, w tym 

dla pieszych i rowerzystów oraz nieustalenie kryteriów ich wyboru, w ocenie NIK 

powodowało dowolność ich lokalizacji przez oddziały terenowe Straży 

i uniemożliwiało obiektywną weryfikację działań w tym zakresie. Pozytywny wpływ 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego miały prowadzone przez Straż 

Miejską zajęcia edukacyjno-informacyjne wśród dzieci i młodzieży.  

Zastrzeżenia NIK co do właściwego i odpowiadającego realnym zagrożeniom 

ukierunkowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

budzi realizacja programów „S-5”7 i „Bezpieczny rowerzysta”8. Dokumentacja tych 

                                                           
1  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 - dalej ustawa o NIK. 
2  Dalej Straż Miejska lub Straż. 
3  Dalej Komendant Straży lub Komendant. 
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. 

5  Dalej brd. 
6  Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, ze zm. 
7  Inicjatorem programu była Straż Miejska. 
8  Inicjatorem była Komenda Stołeczna Policji, a Straż Miejska brała w nim udział. 

Ocena ogólna 
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programów nie zawierała – oprócz zastosowania represji – żadnych informacji 

o działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy tej grupy uczestników ruchu 

drogowego. Nie można zatem uznać, aby miały one wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego. Ponadto program „S-5” 

nie został poprzedzony analizą uzasadniającą ukierunkowanie działań w ramach tej 

akcji przede wszystkim na represję w stosunku do pieszych, zwłaszcza we 

wskazanych lokalizacjach, w szczególności w zakresie przyczyn zdarzeń 

drogowych i ich sprawców. W ocenie NIK, taka analiza powinna być warunkiem 

koniecznym do realizacji na etapie opracowywania jego założeń, zwłaszcza 

w kontekście ograniczonych sił i środków Straży Miejskiej.   

Ponadto, pomimo obowiązku wynikającego z Porozumienia o współpracy z Policją, 

nie przeprowadzono wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń, co w ocenie NIK, może 

świadczyć o nierzetelnym traktowaniu tej problematyki w działalności Straży 

Miejskiej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Rada m.st. Warszawy uchwałą Nr XII/54/91 z 21 stycznia 1991 r. utworzyła Straż 

Miejską w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego 

określonych w przepisach ustawy o strażach gminnych. Straż Miejska realizuje 

powierzone zadania samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych 

organów w zakresie określonym przez Prezydenta m.st. Warszawy i Komendanta 

Straży. Organizacja i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej zostały określone 

w regulaminie z dnia 2 marca 2007 r. przyjętego uchwałą Nr VI/59/2007 przez Radę 

m.st. Warszawy9. Szczegółowa struktura wewnętrzna oddziałów i wydziałów Straży 

Miejskiej, liczba i rodzaj stanowisk samodzielnych, zakres działania poszczególnych 

jednostek i komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy została określona 

w regulaminie wewnętrznym10.  

(dowód: akta kontroli str. 5-56) 

W okresie objętym kontrolą11, w Straży Miejskiej w przeliczeniu na etaty, stan 

zatrudnienia przedstawiał się w sposób następujący: 

 na 1 stycznia 2014 r. – 1 752,4 etatów (w tym 231,9 na stanowiskach 

administracyjnych i 1 520,5 strażników), a 165,6 miejsc było wakujących, 

 na 31 grudnia 2014 r. -1 727,13 etatów (w tym 241,03 na stanowiskach 

administracyjnych i 1 486,10 strażników), a 190,87 miejsc było wakujących, 

 na 31 grudnia 2015 r. -1 743,56 etatów (w tym 243,78 na stanowiskach 

administracyjnych i 1 499,78  strażników), a 174,44 miejsca były wakujące. 

(dowód: akta kontroli str. 57) 

Odnośnie wakatów, Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że w ostatnich pięciu 

zakończonych naborach na stanowisko aplikanta – strażnika (od grudnia 2014 r. do 

grudnia 2015 r.) nie udało się wyłonić oczekiwanej liczby kandydatów do 

zatrudnienia. Nabory były prowadzone „jeden po drugim”, uwzględniając możliwości 

organizacyjne szkolenia podstawowego. Główną przyczyną rozwiązywania umów 

o pracę przez strażników było przejście do lepiej płatnej pracy, w tym w dużej 

mierze w służbach mundurowych. 

(dowód: akta kontroli str. 63-65) 

                                                           
9  Regulamin ten został zmieniony uchwałą Nr XXXI/409/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr LXXXIV/2158/2014 

z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXI/535/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
10  Przyjęty zarządzeniem Nr 3/2012 Komendanta Straży z dnia 6 lutego 2012 r., a następnie zmieniony: zarządzeniem 

Nr 7/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 36/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.; zarządzeniem Nr 9/2015 z dnia 
16 marca 2015 r.; zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 21 listopada 2015 r. 

11  Kontrolą objęto lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, w sytuacji gdy miały bezpośredni 
związek z przedmiotem kontroli. 
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Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. przeszkolenie podstawowe przeszło 

1 487 strażników, a 14 było w trakcie jego odbywania. W okresie kontrolowanym, 

140 strażników odbyło obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające dla 

funkcjonariuszy posiadających upoważnienie do kontroli ruchu drogowego, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 

2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego12, 10 strażników odbyło kurs dla 

kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości 

pieniężne, a 18 wzięło udział w zajęciach powtórzeniowych z zakresu ruchu 

drogowego. 

Program szkolenia podstawowego strażników, o którym mowa w art. 25 ustawy 

o strażach gminnych, obejmował zagadnienia związane z kontrolą ruchu drogowego 

w wymiarze 32 godzin. Zakres merytoryczny i godzinowy w części dotyczącej 

kontroli ruchu drogowego pokrywał się z programem zajęć teoretycznych dla 

strażników, określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia 

w sprawie kontroli ruchu drogowego. Wskazany przedmiot szkolenia 

podstawowego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia 

podstawowego strażników gminnych (miejskich)13, przeprowadzali funkcjonariusze 

Komendy Stołecznej Policji14. W ramach tego szkolenia prowadzone były także 

zajęcia praktyczne z kontroli ruchu drogowego obejmujące:  

 sposoby podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów, z uwzględnieniem 

różnych warunków widoczności; 

 sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu; 

 wybór miejsca do kontroli i zatrzymania pojazdu; 

 zachowanie bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 

Szczegółowy program szkolenia podstawowego dla strażników, na podstawie 

zawartej 22 października 2009 r. umowy o dzieło, opracował i aktualizował były 

funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, który był wykładowcą w Centrum 

Szkolenia Policji w Legionowie, posiadający wykształcenie wyższe prawnicze.  

(dowód: akta kontroli str. 58, 60-62) 

W ocenie Komendanta Straży, zakres tematyczny realizowanego szkolenia 

podstawowego umożliwiał rzetelną realizację zadań obejmujących bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Każdy funkcjonariusz posiadający upoważnienie do kontroli 

ruchu drogowego przechodził raz na 5 lat przeszkolenie uzupełniające 

uwzględniające zmiany w przepisach ruchu drogowego. Komendant wyjaśnił, że w 

2014 r. potrzeby szkoleń z prawa o ruchu drogowym, a w szczególności z zakresu 

znaków i sygnałów drogowych, w tym oznakowania dróg wewnętrznych, stref ruchu 

i zamieszkania, kontroli ruchu drogowego i uprawnień strażników zgłoszone przez 

naczelników komórek organizacyjnych Straży nie znalazły się w planie szkoleń na 

2014 r., ze względu na niewystarczające środki budżetowe. W odpowiedzi na 

potrzeby zgłoszone przez naczelników w 2015 r. zrealizowano: kurs dla kierowców 

(strażników) pojazdów uprzywilejowanych; zajęcia powtórzeniowe z zakresu ruchu 

drogowego dla 18 strażników; przeszkolenie uzupełniające dla 81 strażników 

posiadających upoważnienia do kontroli ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 58 -59) 

                                                           
12  Dz. U. Nr 132, poz. 841, ze zm. 
13  Dz. U. z 2013 r. poz. 353, ze zm. 
14  Dalej KSP. 
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W latach 2014-2015, w dziale ruch drogowy15 Stanowiska Wspomagania 

Dowodzenia16 w 29 kategoriach wykroczeń zaewidencjonowanych było łącznie 

285 zdarzeń drogowych, na podstawie których Straż Miejska przeprowadziła łącznie 

2 869 kontroli (1 949 w 2014 r. i 920 w 2015 r.). Zdarzenia te dotyczyły głównie 

niewłaściwego parkowania pojazdów, które utrudniały pieszym korzystanie 

z chodników i rowerzystom ze ścieżek rowerowych. SWD to wielozadaniowa 

platforma wspierająca działanie Centralnego Stanowiska Kierowania Straży 

Miejskiej w zakresie między innymi przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, 

przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych 

sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących 

z różnorodnych urządzeń i systemów. System zapewnia informatyczne 

wspomaganie działań podejmowanych przez dyspozytorów Straży Miejskiej. SWD 

jest wykorzystywany wyłącznie przez Straż Miejską. 

W 2015 r. liczba tych zdarzeń zmniejszyła się o 22% w stosunku do roku 

poprzedniego (z 160 do 125). Najczęściej popełnianym wykroczeniem było: 

zatrzymywanie w strefie znaku B-36, postój/zatrzymanie (między innymi na 

chodniku – utrudnianie ruchu, na przejeździe dla rowerzystów, na trawniku), 

poruszanie się rowerzystów po chodniku niezgodnie z przepisami. 

(dowód: akta kontroli str.415-416) 

Identyfikacja i monitorowanie lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla 
pieszych i rowerzystów. 

1.1  Komendant Straży nie opracował sformalizowanych zasad i 

kryteriów wyboru miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów. 

Odnośnie sposobu typowania miejsc potencjalnie niebezpiecznych, Komendant 

Straży podał, że identyfikacji takich miejsc dokonywano na podstawie obserwacji 

własnych strażników, informacji od dyrekcji placówek oświatowych, Policji, 

dzielnicowych komisji bezpieczeństwa rad dzielnic oraz na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców. Straż Miejska nie dokumentowała jednak działań dotyczących 

sposobu identyfikacji miejsc niebezpiecznych. 

W sierpniu każdego roku, Komendant Straży zatwierdzał plan17 działań 

prewencyjnych na okres roku szkolnego, ukierunkowanych na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie placówek oświatowych. Naczelnicy 

oddziałów terenowych, w porozumieniu z właściwymi miejscowo komendantami 

rejonowymi Policji, wyznaczali miejsca szczególnie niebezpieczne, w tym dla 

pieszych i rowerzystów. Służbę w tych miejscach pełniła Policja, Straż Miejska lub 

patrole wspólne. Przy wyznaczaniu miejsc szczególnie niebezpiecznych dla 

pieszych i rowerzystów kierowano się: 

 częstotliwością występowania zdarzeń w ruchu drogowym (dane z SWD), 

 występowaniem dużego natężenia ruchu pojazdów, 

 brakiem sygnalizacji świetlnej. 

W 2014 r. na terenie Warszawy wytypowano 53 takich miejsc18, a w 2015 r. - 4919. 

NIK nie przedstawiono dokumentów odnośnie sposobu wyboru miejsc 

                                                           
15  B-36 - zakaz zatrzymania, B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, B-36 – zakaz zatrzymania z tablicą T-24, B-35 – zakaz 

postoju, P-20 – koperta +P- 24 – inwalida, D-18+ T-29 – inwalida. 
16  Narzędzie informatyczne służące do ewidencjonowania zdarzeń drogowych będących w kompetencji Straży Miejskiej – 

dalej SWD. 
17  Plan opracowywano na okres roku szkolnego. 
18  W 2014 r.  OT-1 zgłosił 6 takich miejsc, OT-2 – 4, OT-3 – 10, OT-4 – 8, OT-5- 14, OT-6 – 3 i OT-7 – 8. Np. OT-2, jako 

miejsce niebezpieczne w 2014 r. wskazał 4 przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 46 (ul. Wałbrzyska 
5),SP Nr 212 (ul. Czarnomorska 3), SP Nr 323 (ul. Dereniowa 4 oraz Pileckiego/Alternatywy). 

19  W 2015 r. OT-1 zgłosił 7 niebezpiecznych miejsc, OT-2 – 4, OT-3 – 10, OT-4 – 8, OT-5 10, OT-6 4 i OT-7 6. Np. OT-2, 
jako miejsca niebezpieczne w 2015 r. wskazał 4 przejścia dla pieszych przy SP Nr 212 (ul. Czarnomorska), SP Nr 271 
(ul. Niegocińska), SP Nr 323 (ul. Dereniowa 4), Zespół Szkół Nr 81 (ul. Bonifacego). 

Opis stanu  

faktycznego 
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niebezpiecznych, dotyczących w szczególności rodzajów zdarzeń drogowych 

i przyczyn ich powstania będących podstawą wyboru lokalizacji niebezpiecznych, 

a także nie wskazano analizy danych za jaki okres była podstawą wyboru tych 

miejsc. Oddziały terenowe, jako miejsca potencjalnie niebezpieczne dla pieszych 

i rowerzystów wskazywały lokalizacje przejść dla pieszych oraz miejsca usytuowane 

w okolicach placówek oświatowych. W celu poprawy bezpieczeństwa strażnicy 

przez pierwsze dwa tygodnie września 2014 r. i 2015 r. brali udział w akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”. 

(dowód: akta kontroli str. 66-67,74-75) 

1.2  Komendant Straży, w terminie do końca lutego następnego roku, 

przedkładał Prezydent Warszawy raport roczny z ustawowej działalności Straży za 

rok poprzedni. Raport ten zawierał ogólne dane dotyczące brd, bez wyodrębnienia 

zagadnień związanych z pieszymi i rowerzystami. W okresie objętym kontrolą, 

Komendant Straży nie sporządzał innych analiz dotyczących bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Straż Miejska dysponowała SWD, w którym ewidencjonowała zdarzenia 

drogowe popełniane przez kierujących pojazdami (parkowanie pojazdu na chodniku 

lub ścieżce rowerowej) oraz przez pieszych i rowerzystów (przejście przed jezdnie 

w niedozwolonym miejscu, wtargnięcie na jezdnię przy czerwonym świetle, jazda 

rowerem wzdłuż chodnika). Na stronie internetowej Straży Miejskiej zamieszczono 

serwis mapowy pn. „Bezpieczne Szkoły”, który prezentuje działania Straży 

wpływające na bezpieczeństwo i porządek publiczny w sąsiedztwie placówek 

oświatowych. Mapa informowała o zdarzeniach, które miały miejsce do 200 m od 

szkół i zdarzyły się w godzinach 7-17 w trakcie roku szkolnego. Zdarzenia20, w tym 

drogowe zostały zarejestrowane bezpośrednio przez strażników lub zgłoszone 

telefonicznie i sprawdzone (tzw. „zdarzenia potwierdzone”).  

(dowód: akta kontroli str. 67-68, 83-116) 

1.3  W Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m. st. Warszawy na lata 2012 

– 2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”21, Straż Miejska nie była odpowiedzialną za 

realizację zadań w obszarze II „Zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym”. 

Straży Miejskiej, jako jednemu z pięciu podmiotów wspomagających, w ramach 

zadania „rozbudowa i poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej”, przypisano 

między innymi prowadzenie stałego monitorowania zagrożeń związanych ze stanem 

infrastruktury. W ww. obszarze w ramach realizacji zadania „edukacja prawna, 

kształtowanie prawidłowych zachowań osób – uczestników ruchu drogowego, 

szczególnie dzieci i młodzieży” dla Straży Miejskiej, jako jednemu z podmiotów 

współuczestniczących, przypisano między innymi wyznaczanie miejsc szczególnie 

zagrożonych wypadkami drogowymi z udziałem dzieci oraz prowadzenie spotkań 

profilaktyczno-edukacyjnych.  

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli dla Warszawy na lata 2015-2018, do dnia zakończenia kontroli NIK, nie 

został opracowany. Obowiązek przygotowania projektu ww. Programu, zgodnie 

z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym22, należy do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. 

Warszawy.  

(dowód: akta kontroli str. 68, 117-163) 

                                                           
20  Rozboje, bójki, spożywanie alkoholu i innych używek, wymuszenia oraz wszelkie inne incydenty. 
21  Opracowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy i wdrożony uchwałą Nr XXXVI/885/2012 Rady 

m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. 
22  Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm. 
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1.4  W 2014 r. Straż Miejska wytypowała 53 przejścia dla pieszych, a w 

2015 r.  

 49. Z wyjaśnień Komendanta Straży wynika, że informacje o wytypowaniu miejsc 

szczególnie niebezpiecznych były przekazywane do wiadomości właściwemu 

komendantowi rejonowemu Policji. W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentacji 

świadczącej o tym, że wytypowane niebezpieczne miejsca były przekazywane do 

Policji. Przy typowaniu lokalizacji najbardziej niebezpiecznych dla pieszych 

i rowerzystów brano pod uwagę występowanie natężenia ruchu pojazdów oraz brak 

sygnalizacji świetlnej w tych miejscach. Komendant Straży nie występował do KSP 

o przekazanie danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji23 dotyczących 

zdarzeń drogowych na terenie Warszawy. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 74-75, 406) 

1.5. Informacje mieszkańców i strażników o lokalizacjach, w których istniejące 

rozwiązania infrastrukturalne (uszkodzona infrastruktura) mogły mieć negatywny 

wpływ na poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów były przekazywane na 

bieżąco przez dyżurnych oddziałów terenowych do właściwego zarządcy drogi24. 

W okresie objętym kontrolą, do zarządcy dróg skierowano ogółem 199 wystąpień25 

o lokalizacjach najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów. Analiza 

2326 z nich wykazała, że w 14 sprawach zarządcy dróg poinformowali o ich 

wykonaniu, a 9 było w trakcie realizacji27.  

(dowód: akta kontroli str.76-78, 223- 315) 

1.6. W okresie objętym kontrolą, strażnicy miejscy nie brali, wspólnie z Policją, 

udziału w szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z art. 9 ust. 5 pkt 5 ustawy o strażach 

gminnych, współpraca Policji i straży polega w szczególności między innymi na 

organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników miejskich.  

(dowód: akta kontroli str. 78, 317-318) 

1.7. W dniu 6 listopada 2006 r. Prezydent Warszawy, na podstawie art. 9 ust. 4 

ustawy o strażach gminnych, zawarł z Komendantem Stołecznym Policji 

porozumienie o współpracy pomiędzy tymi formacjami. Zgodnie z § 4 strony 

porozumienia między innymi: na bieżąco przekazywały informacje o zagrożeniach 

występujących na terenie Warszawy w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

spokoju i porządku publicznego; wymieniały się informacjami zaobserwowanymi 

i zarejestrowanymi przy pomocy środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych; ustalali miesięczne plany służb wynikające z realizowanych akcji28. 

Porozumienie w sposób ogólny określa współpracę pomiędzy tymi formacjami, bez 

jednoznacznego wskazania zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym jego niechronionych uczestników.  

W latach 2014-2015 Komendant Straży nie zawarł żadnego innego porozumienia, 

którego celem byłaby współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.  

                                                           
23  Dalej SEWIK. 
24  W tym do: Zarządu Dróg Miejskich, wydziałów: Inwestycji, Infrastruktury, Ochrony Środowiska urzędów dzielnic m.st. 

Warszawy, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych itp. 
25  W 2014 r. – 87, w 2015 r. – 112. 
26  Analizą objęto wszystkie wnioski z trzech oddziałów Straży. 
27  Przykładowo: na wystąpienie do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursynów – w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa i ułatwienia ruchu pojazdów na mostku nad Potokiem Służewieckim – otrzymano informację, 

iż zostanie zlecony do opracowania projekt zmiany organizacji ruchu ul. Arbuzowej; wystąpienie do 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” – w sprawie uregulowania organizacji ruchu w pobliżu Szkoły 

Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 78 - sprawa w toku; wystąpienie do Wydziału Infrastruktury dla 

Urzędu Dzielnicy Wola – w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Karolkowej 71 w związku z 

zagrożeniem bezpieczeństwa pieszych - przejście nie zostało wyznaczone. Zarządca drogi w celu poprawy 

bezpieczeństwa zamontował próg zwalniający. 
28  „Znicz”, zabezpieczenie imprez masowych (biegi uliczne, festyny, pikniki).  
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 (dowód: akta kontroli str. 78, 164-199, 309-321) 

1.8  Komendant Straży nie otrzymał od KSP „Programu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w garnizonie stołecznym na lata 2015-

2016”, jak również nie zostały mu przekazane założenia i jego cele. 

Straż Miejska nie otrzymywała od KSP analizy stanu brd, uwzględniającej czas 

występowania zagrożeń oraz miejsc niebezpiecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 405) 

W latach 2014-2015, Komendant Straży nie organizował ani nie inicjował 

przeprowadzenia ćwiczeń oraz szkoleń wspólnych z Policją. Zgodnie z art. 9 ust. 5 

pkt 5 ustawy o strażach gminnych, współpraca Policji i straży polega na 

organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych 

(miejskich). Ponadto wolę organizacji wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń wyrazili 

Komendant KSP i Prezydent Warszawy, zawierając w tym celu stosowne 

porozumienie o współpracy.  

(dowód: akta kontroli str. 78, 317-318) 

1. Komendant Straży nie określił kryteriów wyboru niebezpiecznych lokalizacji dla 

pieszych i rowerzystów oraz nie ustalił formalnie takich lokalizacji. Najwyższa 

Izba Kontroli zauważa, że pomimo braku takiego obowiązku prawnego 

zaniechanie to w praktyce eliminowało lub ograniczało możliwości 

koncentrowania działań Straży Miejskiej w obrębie takich lokalizacji i ich 

monitorowania pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym 

i rowerzystom. Ustalenie takich kryteriów, a także sposobu dokumentowania, 

umożliwiałoby uniknięcie uznaniowości przy typowaniu miejsc niebezpiecznych, 

a także obiektywną weryfikację w tym zakresie. 

2. Straż Miejska nie występowała do KSP o przekazanie danych z SEWiK 

dotyczących zdarzeń drogowych na terenie Warszawy, co w ocenie NIK 

pozbawiało Komendanta Straży pełnej wiedzy o stanie brd. Bazowanie 

wyłącznie na własnych danych, nieuwzględniających np. informacji o 

zdarzeniach drogowych (wypadkach i kolizjach drogowych) z udziałem pieszych 

i rowerzystów, które nie leżą w zakresie ustawowych kompetencji straży 

miejskich, zdaniem NIK, może przyczynić się do niewłaściwej dyslokacji służby 

lub ewentualnego pokrywania się z patrolami Policji. 

Nieustalenie przez Komendanta Straży sposobu typowania miejsc szczególnie 

niebezpiecznych, w tym dla pieszych i rowerzystów oraz nieustalenie kryteriów ich 

wyboru, w ocenie NIK, może powodować dowolność przy ich typowaniu przez 

oddziały terenowe Straży, a także uniemożliwiać obiektywną weryfikację w tym 

zakresie. Rzetelne identyfikowanie niebezpiecznych lokalizacji ma istotny wpływ na 

poprawę brd, w tym niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprzez 

właściwe ukierunkowanie posiadanych sił i środków. W okresie objętym kontrolą, 

pomimo obowiązku wynikającego z Porozumienia oraz ustawy o strażach 

gminnych, nie przeprowadzono wspólnie z Policją szkoleń oraz ćwiczeń, co może 

świadczyć o nierzetelnym traktowaniu tej problematyki w działalności Straży 

Miejskiej. Należy także zauważyć, iż wykorzystywany system SWD daje jedynie 

częściową wiedzę o stanie brd na terenie Warszawy. 

Ustalone  

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Działania Straży Miejskiej m.st. Warszawy na rzecz bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów. 

2.1. Ewentualne problemy napotykane przy wykonywaniu obowiązków, dotyczące 

głównie zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów w praktyce, 

omawiane były podczas codziennych odpraw strażników. Z kolei naczelnicy 

oddziałów przedstawiali je kierownictwu na cotygodniowych odprawach. W Straży 

nie przeprowadzano analiz regulacji wewnętrznych w celu usprawnienia organizacji 

działań w zakresie brd, natomiast dokonywane zmiany w uregulowaniach 

wewnętrznych wynikały z ich dostosowania do powszechnie obowiązujących 

przepisów.   

(dowód: akta kontroli str. 324-325, 428-430) 

2.2  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

jak i do wykonywania kontroli ruchu drogowego, na 31 grudnia 2015 posiadało 

1 484 strażników. Szkolenie strażników niezbędne do uzyskania upoważnienia do 

wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie określonym w załączniku Nr 8 do 

rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, stanowiło składową szkolenia 

podstawowego strażników miejskich. Rejestr upoważnień do wykonywania kontroli 

ruchu drogowego (wydawane przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV) 

oraz upoważnień Komendanta Straży do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego prowadzony był elektronicznie. W 2014 r. wydano 320 upoważnień do 

wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz 321 do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego, a w 2015 r. wydano odpowiednio 457 i 311 takich upoważnień. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 411-414) 

2.3  Dyslokacja patroli w zakresie działań na rzecz poprawy brd, w tym 

niechronionych uczestników ruchu drogowego była podejmowana na podstawie 

informacji uzyskanych ze źródeł wewnętrznych29. Potwierdzeniem wykonywania 

działań przez patrole w miejscach wyznaczonych były zapisy w notatnikach 

służbowych oraz kontrola przełożonych. Ponadto dyżurny służby lokalizował pobyt 

patrolu za pomocą urządzenia GPS. Wnioski o podjęcie działań w miejscach 

niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów były analizowane przez zespół 

zadaniowy30.  

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 211-222, 430-431) 

Straż po otrzymaniu wniosków od społeczności lokalnej, instytucji państwowych 

i samorządowych oraz na podstawie własnych spostrzeżeń i obserwacji, 

dokonywała analizy wskazanych miejsc pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego kierujących pojazdami oraz niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. W zakresie prowadzonej analizy nawiązana została współpraca 

z Wydziałem Ruchu Drogowego KSP, z którym uzgadniano potrzebę objęcia 

nadzorem przy użyciu urządzeń rejestrujących wskazywanych odcinków dróg, na 

których, w ocenie wnioskodawców, zagrożone było bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. W wyniku dokonanych wspólnie z Policją analiz podejmowano decyzje 

o zasadności prowadzenia kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń 

rejestrujących31. Powyższe ustalenie stanowiło podstawę do wskazania zarządcy 

drogi, jaka powinna być treść tabliczki umieszczonej pod znakiem drogowym D-51.  

(dowód: akta kontroli str. 325-326, 419-426) 

                                                           
29  Mapa zdarzeń drogowych, obserwacja przez strażników zdarzeń drogowych,  
30  Przykładowo wniosek mieszkańca o podjęcie działań z uwagi na występujące zagrożenia dla pieszych i rowerzystów na 

ul. Arkuszowej. W wyniku analizy stanu bezpieczeństwa, na ww. lokalizacji zainstalowano urządzenie rejestrujące 
prędkość.  

31  Analiza dokumentacji dotyczącej niebezpiecznego miejsca na ul. Arkuszowej wykazała zasadność zainstalowania 
urządzeń rejestrujących. Wytypowane miejsca kontroli usytuowane zostały w okolicach przejść dla pieszych. 

Opis stanu  

faktycznego 
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Komendant Straży nie opracował wskaźników/mierników dotyczących skuteczności 

realizacji zadań skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 

pieszych i rowerzystów. Informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

terenie Warszawy uzyskiwane były z danych zaewidencjonowanych w SWD. 

W systemie tym zostały wynikające z części III załącznika do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, 

wyposażenia oraz wyników działań straży32. 

Z wyjaśnień Komendanta Straży wynika między innymi, że niewątpliwy wpływ na 

dużą liczbę rowerzystów na stołecznych ulicach ma rozbudowa sieci wypożyczalni 

rowerów miejskich. Prowadzone czynności w latach 2014 – 2015 oraz 

monitorowanie zgłoszeń i zdarzeń będą stanowić bazę wyjściową do określenia 

w kolejnych latach wskaźników/mierników realizacji zadań, dedykowanych 

niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 224) 

2.4  Ewidencja wynikająca z części III załącznika do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. 

prowadzona była w systemie SWD.  

W ww. aplikacji gromadzone były między innymi informacje w zakresie daty, czasu, 

lokalizacji oraz charakteru zgłoszenia i zdarzenia. Powyższe dane wykorzystywano 

do analiz i raportów cyklicznych oraz na żądanie w zależności od potrzeb 

wewnętrznych jednostki, lub odbiorców zewnętrznych. 

Zastosowane przez strażników sankcje oraz środki oddziaływania wychowawczego 

m.in. wobec pieszych i rowerzystów popełniających wykroczenia były rejestrowane 

w elektronicznych bazach danych będących składnikiem SWD. Rejestr ten zawierał 

liczbę zarejestrowanych zgłoszeń, liczbę obsługiwanych interwencji, rodzaj 

zastosowanych sankcji (mandat karny, wniosek do sądu) i środka oddziaływania 

wychowawczego (założenie blokady na koło, pouczenie itp.). System umożliwiał 

generowanie danych o zaistniałych zdarzeniach oraz zastosowanych środkach 

prawnych według kategorii popełnionego wykroczenia, umożliwiając ich 

przetwarzanie.  

Dane zawarte w SWD były wykorzystywane do planowania codziennych służb oraz 

sporządzenia raportów z działalności Straży. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 343, 415-417, 432-436) 

2.5  Prowadzona ewidencja zgłoszeń, interwencji, wyników33 

umożliwiała ustalenie liczby zgłoszeń, wykonanych interwencji i zastosowanych 

środków prawnych w stosunku do kierowców naruszających przepisy. W 2015 r. w 

SWD zarejestrowano ogółem 29 616 zgłoszeń dotyczących parkowania pojazdów 

w rejonie przejść dla pieszych oraz na chodnikach i drogach rowerowych. W ich 

wyniku podjęto 27 263 interwencje, w kategorii: 

 drogi dla rowerów – 3 zgłoszenia, 3 interwencje, 

 parkowania na chodniku – 23 604 zgłoszeń, 21 561 interwencji, 

 parkowanie na przejściu / drodze / przejeździe dla rowerzystów - 6 009 

zgłoszeń, 5 699 interwencji. 

W stosunku do osób naruszających przepisy zastosowano następujące środki 

prawne: 1 525 ukarano mandatem na kwotę ogółem 164 450 zł, wobec 

107 skierowano wniosek do sądu o ukaranie, 2 712 pouczono. Ponadto na 

                                                           
32  Dz. U. z 2013 r. poz. 639, ze zm. 
33  Źródło danych z systemu: W:/CSK/RANALIZ/-dane-rower/chodnik-rower.rpt. 
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92 pojazdy zaparkowane na ścieżce rowerowej lub chodniku, które utrudniały 

poruszanie się niechronionych uczestników ruchu drogowego - założono blokady, 

wykonano 1 447 zdjęć i wystawiono wezwanie, ujęto jednego sprawcę oraz 

wszczęto procedurę ustalającą właścicieli 152 pojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 343) 

2.6  W okresie objętym kontrolą, strażnicy nie brali udziału w wizytach 

studyjnych organizowanych w miastach Polski ani innych miastach państw 

europejskich, w celu zapoznania się z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, 

instytucjonalnymi oraz prawnymi związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 325) 

2.7. W latach 2014-2015 strażnicy nie opiniowali projektów organizacji ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 325-326) 

2.8 W ramach „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 r., zaangażowanie Straży Miejskiej miało 

charakter stały w zakresie kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń 

rejestrujących przy akcjach „Prędkość” i „Bezpieczny Weekend”. Celem tych akcji 

było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez monitorowanie 

prędkości pojazdów na wybranych odcinkach dróg i skrzyżowaniach.  

Straż Miejska nie współpracowała z Policją w realizacji zadań wskazanych dla 

obszaru „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w terminach określonych 

w załączniku nr 1 do „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 r.”. 

Policja nie przewidywała współpracy ze Strażą Miejską w datach wskazanych 

w załączniku do ww. Planu. Z uwagi na stałą obecność Straży Miejskiej w różnych 

działaniach Policji, konkretne daty nie były uzgadniane. 

Komendant Straży oświadczył, że w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym w szczególności pieszych i rowerzystów nie ma żadnych 

uwag odnośnie zakresu i form współpracy z Policją.  

(dowód: akta kontroli str. 326, 435-436) 

2.9. W ocenie Komendanta Straży, nie ma potrzeby wyznaczenia 

funkcjonariusza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo niechronionych uczestników 

ruchu drogowego. W latach objętych kontrolą, do Straży nie wpłynął wniosek od 

organizacji pozarządowych ani od innych osób fizycznych dotyczący wyznaczenia 

funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 407- 408, 438) 

2.10. Inicjowaniem i prowadzeniem działań profilaktycznych i edukacyjnych 

w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Straży Miejskiej zajmował się 

Referat Profilaktyki, który liczył 31 osób. Programy edukacyjno-informacyjne, 

skierowane były do uczniów warszawskich placówek oświatowych. W latach 2014-

2015 Straż Miejska uczestniczyła między innymi w programach ogólnopolskich 

i lokalnych, a mianowicie: 

 „Bezpieczna droga do szkoły”, który polegał na stałej kontroli niebezpiecznych 

przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych. Celem 

tego Programu było egzekwowanie właściwego zachowania uczestników ruchu 

oraz zminimalizowanie zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież w drodze 

do szkoły. Program realizowany przy współpracy z Policją, obejmował również 
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działania edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych. 

Przykładowo VII Oddział Terenowy Straży przez 2 tygodnie września od 

rozpoczęcia nauki: w 2014 r. zabezpieczał 60 szkół desygnując do służby 

każdego dnia 13 strażników, a w 2015 r. - 29 szkół desygnując 9 strażników. 

Efektem tych działań było m.in. sporządzenie dwóch wniosków dotyczących 

oznakowania i usprawnień ruchu drogowego34 , 

 „Rowerowy ruch drogowy” – program skierowany do uczniów klas IV - V. 

Realizowany w trakcie trwania roku szkolnego składający się z: 

a) zajęć teoretycznych prowadzonych przez strażników w szkołach 

w okresie jesienno-zimowym od 1 do 3 godzin lekcyjnych, mających na 

celu zapoznanie z przepisami ruchu drogowego i zasadami 

bezpiecznego poruszania się rowerem, 

b) zajęć praktycznych - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy 

egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie 

Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego35. Zajęcia realizowane 

były od kwietnia do października.  

W 2014 r. zrealizowano 1 265 godzin zajęć, a w 2015 r. – 1 105. 

Zorganizowano praktyczny egzamin na kartę rowerową, udzielając wsparcia 

logistycznego oraz merytorycznego 57 szkołom podstawowym w 2014 r. oraz 

90 w 2015 r. Inicjatorem programu była Straż Miejska, 

 „Wakacyjni cykliści” – program realizowany w ramach akcji lato w mieście. 

Zajęcia odbywały się na terenie SMRD i obejmowały praktyczne doskonalenie 

umiejętności jazdy na rowerze, warsztaty z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, zapoznawanie z przepisami ruchu drogowego oraz z pracą 

strażników, sprzętem i wyposażeniem Straży. W 2015 r. zrealizowano 

677 godzin zajęć w których uczestniczyło 1 060 dzieci ze 120 placówek. 

Inicjatorem programu była Straż Miejska, 

 „Bezpieczny rowerzysta” – akcja kontrolno-profilaktyczna, której inicjatorem była 

Komenda Stołeczna Policji, organizowana corocznie od marca do końca 

października. Informacja z realizacji Programu – sporządzona zgodnie 

z ustalonym wzorem przez Komendę Stołeczną Policji (inicjator) – nie zawierała 

– oprócz danych o zastosowanych środkach oddziaływania - żadnych informacji 

o działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy pieszych i rowerzystów, 

pomimo że był to jeden z celów tego Programu. Działania ukierunkowano na 

eliminowanie zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz reagowanie na wykroczenia 

przez nich popełniane. W wyniku kontroli 2 103 rowerzystów, na 1 077 

nałożono mandat karny, skierowano 62 wnioski do sądu, a 992 udzielono 

pouczenia. Najczęściej popełnianym wykroczeniem były: jazda po chodniku, 

czepianie się pojazdów, niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej,  

 „Akcja „S-5” – polegała na kontroli przejść dla pieszych i eliminowaniu zdarzeń 

z ich udziałem oraz reagowanie na popełniane wykroczenia.. W trakcie kontroli, 

nie przedstawiono analizy założeń uzasadniającej ukierunkowanie działań 

w ramach akcji „S-5” na represję w stosunku do pieszych, w szczególności 

w zakresie przyczyn zdarzeń drogowych i ich sprawców, w tym wskazanych 

lokalizacjach. 

W ramach tego programu prowadzone były również działania edukacyjne wśród 

najmłodszych w szkołach gdzie uczniowie poznawali między innymi zasady 

                                                           
34  Dot. zasłoniętych przez drzewa znaków(ograniczenie prędkości do 30 km, próg zwalniający) oraz wytartych pasów na 

przejściu dla pieszych. 
35  Dalej SMRD. 
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prawidłowego poruszania się po drogach. Przykładowo strażnicy V Oddziału 

Terenowego w 2014 r. w wyniku tygodniowych działań podjęli 123 interwencje 

wobec pieszych naruszających zasady przechodzenia przez jezdnię36. 

Inicjatorem programu była Straż Miejska, 

 „Ścieżka 2014” – działania akcyjne przeprowadzone w zakresie monitorowania 

i identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla odbywającego się ruchu rowerowego. 

Polegały one na skontrolowaniu dróg i ścieżek przeznaczonych dla rowerów 

pod kątem ich oznakowania, stanu nawierzchni, nieprawidłowego parkowania 

pojazdów itp. Zadania w zakresie tej akcji realizowały patrole rowerowe, które 

w wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniły 56 nieprawidłowości37. Inicjatorem 

programu była Straż Miejska. 

Ponadto w trakcie roku szkolnego prowadzone były stałe, codzienne kontrole 

przejść oraz dojść do szkół i przedszkoli - uznanych za niebezpieczne. W celu 

propagowania bezpieczeństwa na drodze i znajomości przepisów ruchu drogowego 

od 2014 r. organizowany był konkurs dla uczniów klas V szkół podstawowych pn. 

,,Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem 

pieszych i rowerzystów były również omawiane przez strażników w trakcie spotkań 

,,Bezpieczne Osiedle”.  

 (dowód: akta kontroli str. 68- 71,164-222, 420-421) 

2.11 W latach 2014-2015 Straż Miejska na działalność prewencyjną i edukacyjną 

w zakresie zajęć edukacyjnych połączonych z zapoznaniem się z przepisami oraz 

ćwiczeniem umiejętności jazdy na rowerze oraz promowania bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym poniosła wydatki w łącznej wysokości 33 286 zł38.  

Ponadto w 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Stacjonarnego 

Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. K. Sołtyka 8/10 w Warszawie”39 

wydatkowano kwotę 827 461 zł. SMRD zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt 

dydaktyczny, rowery i motorowery, plac szkoleniowy wraz z drogami edukacyjnymi. 

Z obiektu korzystają głównie dzieci i młodzież, gdzie mogą zapoznać się z 

zagadnieniami bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego.  

W ocenie Komendanta Straży, środki finansowe zarówno planowane jak 

i wydatkowane w latach 2014-2015 na działalność prewencyjną i edukacyjną były 

wystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 72, 344-345) 

2.12 W okresie objętym kontrolą, patrole rowerowe strażników organizowane 

były przez cztery oddziały terenowe od wiosny do jesieni. Analiza 10 wybranych dni 

lipca i sierpnia 2015 r. wykazała, że służba pełniona była w każdym z tych 

oddziałów, średnio przez jeden patrol dziennie (od 6,2% do 15% wszystkich patroli). 

Zadaniem patroli rowerowych było przeprowadzenie kontroli prewencyjnych w 

miejscach służących do wypoczynku i rekreacji (parki miejskie, kompleksy leśne, 

tereny nad Wisłą). Patrole rowerowe wykorzystywane były podczas zabezpieczenia 

imprez masowych. Ilość patroli rowerowych była zróżnicowana i wynikała przede 

wszystkim z liczby terenów zielonych, parków, ścieżek rowerowych itp. Odnośnie 

zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego patrole rowerowe 

podejmowały działania przede wszystkim związane z ruchem rowerowym na terenie 

parków oraz zapewnieniem bezpiecznego dojścia do punktów biorących udział w 

                                                           
36 ` Pouczono 31 przechodniów, 89 ukarano mandatem  i sporządzono trzy wnioski o ukaranie. 
37  W tym:14 – nisko zwisające konary drzew, 9 - zły stan nawierzchni, 10 - nieczytelne oznakowanie poziome i 

pionowe, 13 - nieprawidłowe oznakowanie lub jego brak, 8 - nieprawidłowo ustawione słupki zagrażające 

rowerzystom, 2 – łuki drogi wykonane w sposób mogący zagrażać rowerzystom. 
38  W 2014 r. – 5 273 zł, w 2015 r. –  28 013 zł. 
39  Budowa MRSD została ukończona i oddana do użytku w listopadzie 2014 r. i pełni rolę edukacyjną. 
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akcji „Lato w mieście” (zwracanie uwagi na parkujące w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu pieszych pojazdy oraz nie stosowanie się pieszych do przepisów 

prawa o ruchu drogowym). 

(dowód: akta kontroli str.326-328 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

1. Komendant Straży nie opracował wskaźników/mierników dotyczących 

skuteczności realizacji zadań skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa 

na drogach pieszych i rowerzystów. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że 

pomimo braku takiego obowiązku prawnego nieopracowanie 

wskaźników/mierników uniemożliwia Komendantowi Straży dokonanie rzetelnej 

oceny realizowanych zadań i pozbawia wiedzy czy działania te przyczyniły się do 

poprawy brd, w tym jego niechronionych uczestników. 

2. Przystępując do realizacji programu „S-5” nie został on poprzedzony analizą 

uzasadniającą ukierunkowanie działań w ramach tej akcji na represję w stosunku 

do pieszych, w szczególności w zakresie przyczyn zdarzeń drogowych i ich 

sprawców. Program ten nie zawierał - oprócz represji - żadnych informacji 

o działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy pieszych. 

Realizowane przez Straż Miejską działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych 

i rowerzystów, w tym patrolowanie dróg i przejść dla pieszych w sąsiedztwie  

placówek oświatowych; prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie brd miały 

charakter stały, systemowy. Działania te były prowadzone rzetelnie i przyczyniały 

się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym niechronionych 

ich uczestników. Jednak nieopracowanie wskaźników/mierników realizacji zadań 

skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, zdaniem NIK, 

uniemożliwia dokonanie oceny ich wykonania. Program „S-5” zakładał stosowanie 

tylko sankcji wobec pieszych, co zdaniem NIK, nie wpływa na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pieszych. 

Współpraca Straży Miejskiej m.st. Warszawy z podmiotami zewnętrznymi w 
zakresie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów oraz monitorowanie działań. 

3.1 i 3.3 Na własnej stronie internetowej, Straż Miejska zamieszczała 

programy edukacyjno-informacyjne oraz prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. Programy te były skierowane do różnych grup i stanowiły 

pewnego rodzaju zachętę do współpracy. W okresie objętym kontrolą, Straż 

prowadziła stałą współpracę z placówkami oświatowymi organizując zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W latach 2014-2015 Straż Miejska nawiązała 

współpracę z 10 podmiotami zewnętrznymi, a mianowicie: z Tramwajami 

Warszawskimi w ramach kampanii „Bądźmy razem bezpieczni”40; ze 

Stowarzyszeniem Rolkarskim POLKASTER41; z Klubem Rowerowym „Trybik”42; 

                                                           
40  Realizacja warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszego, rowerzysty oraz w ruchu tramwajowym. 

W zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych na terenie SMRD od 21 września do 30 października 2015 r. 
uczestniczyło 1 112 uczniów z 49 szkół podstawowych. 

41  W zakresie realizacji warsztatów, na terenie SMRD mających na celu doskonalenie umiejętności bezpiecznego 
poruszania się w ruchu miejskim. W trzech edycjach zorganizowanych w 2015 r. uczestniczyło 1 180 osób. 

42  W zakresie realizacji warsztatów dla 30 rowerzystów, którzy ćwiczyli na terenie SMRD umiejętność jazdy na rowerze pod 
kierunkiem strażników. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 



 

15 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego43; ze Stowarzyszeniem „Warsaw 

Chapter Poland H.O.G.”44; z Biurem Edukacji i Wydziałem Oświaty 

w poszczególnych dzielnicach Warszawy45; z Radio Kolor46; z Fundacją Jednym 

Śladem47; z Mobilnym Centrum Doświadczania Bezpieczeństwa „Świadomy 

Kierowca”48; z Fundacją „Usłyszeć Afrykę”49. 

(dowód: akta kontroli str. 72-73, 346-349) 

3.2  W latach 2014-2015 Komendant Straży nie podejmował z 

Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej 

współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jego 

niechronionych uczestników.  

W okresie objętym kontrolą, Straż zabezpieczała comiesięczne przejazdy 

rowerzystów ulicami Warszawy tzw. ,,Warszawska Masa Krytyczna”50. 

(dowód: akta kontroli str. 78-81, 346 ) 

W okresie objętym kontrolą, Wydział Prewencji i Profilaktyki Straży Miejskiej 

współpracował z ośmioma organizacjami pozarządowymi w zakresie brd. 

Z informacji51 uzyskanych od trzech organizacji pozarządowych wynika, że:  

 Klub rowerowy „Trybik” bierze czynny udział w kampanii społecznej na rzecz 

zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Bądźmy razem bezpieczni”. 

Straż Miejska była pomocna w realizacji imprez organizowanych przez klub. 

Zakres współpracy dotyczył m.in. udostępniania SMRD oraz pokazów 

udzielania pierwszej pomocy, rozdawania materiałów związanych 

z bezpieczeństwem na drodze, 

 Fundacja „Jedź bezpiecznie” – w latach 2014-2015 współpracowała ze 

Strażą Miejską w zakresie promowania bezpieczeństwa na drodze m.in. 

w kampaniach społecznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz 

w ramach pikników rodzinnych gdzie funkcjonariusze Straży Miejskiej 

wspierali Fundację w autorskich warsztatach edukacyjnych „Bezpieczne 

dziecko w podróży i na drodze”, 

 Poland Bike poinformowała, że wspólnie ze Strażą realizuje zadania w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W latach 2014-2015 

współpracowała przy organizacji imprez rowerowych w Warszawie, a także 

na zaproszenie Straży Miejskiej uczestniczyła w piknikach plenerowych, 

ucząc bezpiecznego zachowania się na drodze. Funkcjonariusze straży 

przygotowywali dla warszawiaków bogatą ofertę edukacyjną, dotyczącą m.in. 

bezpieczeństwa młodych rowerzystów na drodze. Strażnicy prowadzili 

również konkursy dotyczące zdrowego stylu życia oraz doskonalenia 

umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

                                                           
43  W zakresie przeprowadzania na terenie SMRD egzaminów na kartę rowerową dla 87 uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Ponadto prowadzono stałą współpracę z instruktorami WORD-u w zakresie konsultacji 
merytorycznej dotyczącej przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. 

44  W ramach akcji „Od skutera do Harleya” promującej zasady ruchu drogowego wśród gimnazjalistów. Celem programu 
było zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i mieszkańców w zakresie bezpiecznego poruszania się skuterami po 
drogach publicznych. 

45  W zakresie rozpowszechniania i przekazywania informacji nt. działań edukacyjnych, konkursów, akcji profilaktycznych, 
konferencji o tematyce bezpieczeństwa organizowanych przez Straż dla placówek oświatowych. 

46  Zorganizowano imprezę pn. „Bezpieczeństwo na drodze z elementami bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. 
47  W dniu 5 września 2015 r. zorganizowano piknik pod nazwą „Ursynowski Piknik Motocyklowy” poświęcony między innymi 

bezpieczeństwu rowerzystów i motocyklistów. 
48  Współpraca przy realizacji cyklicznego konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”. 
49  Bieżąca współpraca podczas organizowanych działań w ramach „Akcji lato” na terenie stacjonarnego miasteczka ruchu 

rowerowego. 
50  Grupa rowerzystów organizujących przejazdy rowerowe korzystająca z siedziby stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”. 
51  Informację uzyskano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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Od dwóch lat jest partnerem organizowanego przez Straż Miejską konkursu 

„Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”. 

(dowód: akta kontroli str. 391- 399) 

3.4  W okresie objętym kontrolą, do Straży Miejskiej wpływały pisma 

dotyczące wspólnych działań na rzecz poprawy brd pieszych i rowerzystów. I tak 

przykładowo na prośbę: 

 Klubu Rowerowego „Trybik”, Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego 

„Polskater”, Fundacji „Usłyszeć Afrykę”, Stowarzyszenia Warsaw Chapter 

Poland, strażnicy miejscy na terenie stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego 

przeprowadzili zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczące bezpiecznego 

poruszania się po drodze rowerem, 

 Klubu Rowerowego „Trybik”, strażnicy miejscy zorganizowali stoisko52 na którym 

jego uczestnicy mogli sobie przypomnieć podstawowe zasady poruszania się 

rowerem oraz utrwalić wiedzę poprzez rozwiązywanie testów, krzyżówek 

i zagadek związanych z bezpieczeństwem na drodze, 

 Fundacji „Jednym Śladem”, strażnicy miejscy podczas pikników ustawili mobilne 

miasteczko ruchu drogowego, gdzie młodzi warszawiacy w sposób praktyczny 

mogli sprawdzić swoje umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze 

rowerem i przypomnieć sobie podstawowe zasady ruchu drogowego,  

 firmy Poland Bike, podczas memoriału Stanisława Królaka, strażnicy miejscy 

ustawili mobilne miasteczko ruchu drogowego, gdzie młodzi warszawiacy 

w sposób praktyczny mogli sprawdzić swoje umiejętności bezpiecznego 

poruszania się po drodze rowerem.  

 Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Ursus 

funkcjonariusze brali udział w spotkaniach pn. „Bezpieczne dziecko w domu, 

szkole i na ulicy”. Spotkania te miały na celu m.in. uświadomić najmłodszym 

o zagrożeniach związanych z ruchem drogowym. 

Komendant Straży oświadczył, że jest otwarty na każdą współpracę, w wyniku której 

następuje poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Niemniej jednak skala 

współpracy jest uzależniona od posiadanych sił i środków oraz konieczności 

realizacji bieżących zadań w sferze ochrony ładu i porządku publicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 328, 438-443) 

3.5  Zakres współpracy oraz zaangażowanie podmiotów zewnętrznych 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez prowadzenie 

wspólnych akcji i działań, w ocenie Komendanta Straży, pozwoliły na osiągnięcie 

zamierzonych celów. Ponadto Komendant poinformował, że nie było przypadków 

konieczności formułowania uwag lub zastrzeżeń, co do zakresu i formy współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi.  

(dowód: akta kontroli str.328) 

3.6. W okresie objętym kontrolą, strażnicy miejscy brali udział w komisjach 

problemowych Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dwóch 

strażników miejskich brało udział w pracach stałych komisji, tj. ds. nadzoru nad 

ruchem drogowym oraz ds. edukacji komunikacyjnej i profilaktyki, a jeden 

uczestniczył w pracach Zespołu monitorującego. 

 (dowód: akta kontroli str. 443) 

                                                           
52  Na pikniku z okazji 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na pikniku  z okazji 15-lecia Klubu „Trybik”. 
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3.7  W latach 2014–2015 Komendant Straży uczestniczył w debatach53 

z mieszkańcami Warszawy. Takie debaty odbyły się również we wszystkich 

dzielnicach, w których uczestniczyli komendanci rejonowi Policji i naczelnicy 

oddziału terenowego Straży. Przedmiotem debat były między innymi sprawy 

związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu. Rozpatrywaniem 

zgłoszonych wniosków zajmowały się podmioty wyznaczone przez Centrum 

Komunikacji Społecznej, w tym Straż Miejska. 

Przedstawiciele Straży uczestniczyli w pracach komisji rad dzielnic na których 

omawiana była problematyka związana z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów 

oraz w spotkaniach roboczych z władzami dzielnic54. 

W większości przypadków wnioski z prac komisji dotyczyły rozwiązań systemowych 

i długotrwałych, mające na celu wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. 

Ponadto strażnicy uczestniczyli w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych lub 

stowarzyszeń mieszkańców. Zgłaszane zastrzeżenia najczęściej dotyczyły 

nieprzestrzegania przez rowerzystów przepisów ustawy o ruchu drogowym 

i brawurowej jazdy rowerami po chodniku i przejściach dla pieszych. 

Ponadto Strażnicy uczestniczyli w spotkaniach w ramach programu ,,Bezpieczne 

Osiedle”, na których omawiane były m.in. zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego55.  

(dowód: akta kontroli str.81-82, 400-403, 418, 444) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag i zastrzeżeń co do współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym niechronionych jej uczestników.  

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 podjęcie współpracy 

z Policją w sprawie organizowania wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń, zgodnie z art. 9 

ust. 5 pkt 5 ustawy o strażach gminnych oraz § 3 ust. 1 lit. g Porozumienia z dnia 

6 listopada 2006 r. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

Komendanta Straży Miejskiej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Komendantowi Straży Miejskiej 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. 

                                                           
53  Wspólne przedsięwzięcie Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta Warszawy, Komendanta Stołecznego Policji 

i Komendanta Straży Miejskiej. 
54  Przykładowo w zakresie bezpieczeństwa pieszych na ul. Reymonta odbyły się trzy spotkania robocze z władzami 

Dzielnicy Bielany, przedstawicielami ZDM oraz Policji. Tematyka ul. Reymonta poruszana była także na jednym 
z posiedzeń Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany. 

55  Przykładowo strażnicy II Oddziału Terenowego wzięli udział w 198 spotkaniach w 2014 r. oraz 193 spotkaniach w roku 
2015 na których przedkładane były funkcjonariuszom spostrzeżenia i prośby o podejmowanie działań głównie 
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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  12  kwietnia 2016 r. 

  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Wicedyrektor  

Janusz Łojewski 
Janusz Zakrzewski 
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