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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. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadził Stefan Padzik, specjalista kontroli państwowej, na 
podstawie upoważnienia do kontroli nr 99468 z 12 stycznia 2016 r. i nr LWA /29/2016 
z dnia 16 maja 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom I  str.1-2; tom II str. 186-187) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku2, ul. Poniatowskiego 7A 05-400 Otwock. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Podinspektor Hubert Białogrodzki, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku3.  

(dowód: akta kontroli str.3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez KPP miały wpływ na 
bezpieczeństwo pieszych. Działania te w znacznej mierze były właściwie 
ukierunkowane na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego tych 
uczestników ruchu drogowego.  

Nieustalenie przez Komendanta KPP sposobu typowania miejsc szczególnie 
niebezpiecznych, w tym dla niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 
nieustalenie kryteriów ich wyboru w ocenie NIK powodowało dowolność tych 
lokalizacji i uniemożliwiało obiektywną weryfikację działań w tym zakresie.  

Przeszkolenie funkcjonariuszy Policji gwarantowało rzetelną realizację zadań 
określonych w przepisach zarządzenia Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 
25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez 
policjantów5.  

Pozytywny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego miały 
prowadzone przez funkcjonariuszy Policji pogadanki i prelekcje dla dzieci 
w przedszkolach i młodzieży szkół podstawowych.  

W latach 2014–2015, KPP w ramach „Planu działań kontrolno-prewencyjnych” 
realizowała działanie pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, którego celem 
była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie 
stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący-pieszy. 

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. – dalej ustawa o NIK. 
2  Dalej KPP. 
3  Dalej Komendant KPP. W okresie objętym kontrolą, Komendantami KPP byli: od 26 września 2013 r. do 1 czerwca 2015 r. 

inspektor Robert Kokoszka; od 2 czerwca 2015 r. do 28 lipca 2015 r. podinspektor Andrzej Karpiński; od 29 lipca 2015 r. do 
11 stycznia 2016 r. inspektor Dariusz Zalesiński. 

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  Dz. Urz. KGP Nr 13, poz.100, ze zm.  

Ocena ogólna 
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W rzeczywistości działania te, oprócz represji, nie wpływały na podnoszenie poziomu 
wiedzy tej grupy uczestników ruchu drogowego.  

Opracowany przez KPP „Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych na terenie 
działania KPP” był niezgodny z założeniami Krajowego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Pieszych. Nieopracowanie wskaźników mierników realizacji zadań 
ukierunkowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, zdaniem NIK 
uniemożliwia Komendantowi KPP dokonanie oceny stopnia ich wykonania, a także 
wpływu na poziom bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego.  

Zastrzeżenia NIK budzi wiarygodność systemu ewidencji wypadków i kolizji6, o czym 
świadczą nieprawidłowości stwierdzone podczas badania, a mianowicie: 
w 11 zaewidencjonowanych w SEWiK zdarzeniach drogowych (spośród 20 objętych 
analizą), stopnień ciężkości poniesionych obrażeń przez uczestników zdarzeń 
drogowych został zakwalifikowany, jako „obrażenie lekkie”, natomiast rozstrój zdrowia 
według opinii lekarza biegłego trwał dłużej niż 7 dni. W dwóch przypadkach (spośród 
30 objętych badaniem) dane wprowadzone do SEWiK były niezgodne z zawartymi 
w karcie zdarzenia drogowego. W sześciu przypadkach (spośród 35 analizowanych) 
współrzędne GPS podane w karcie zdarzenia drogowego były niezgodne z faktyczną 
lokalizacją zdarzenia drogowego. W okresie objętym kontrolą7 nie przeprowadzano 
analiz dotyczących rzetelności i wiarygodności danych dotyczących zdarzeń 
drogowych rejestrowanych w SEWiK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W KPP prowadzono monitoring Wydziału Ruchu Drogowego8 pod kątem problemów 
kadrowych i sprzętowych związanych z realizacją przydzielonych zadań.  
Głównym utrudnieniem w prawidłowym wykonywaniu przydzielonych zadań był brak 
(od października 2014 r.) pojazdu nieoznakowanego wyposażonego 
w wideorejestrator. KPP podejmowała działania w celu pozyskania tego pojazdu 
(pisemne monity do KSP), jednak były one nieskuteczne. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 246) 

Dane statystyczne dotyczące stanu etatowego WRD sporządzane były raz na pół 
roku na podstawie meldunków Nr I/5-3 „Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej 
Policji dotyczący ruchu drogowego” przez Wydział Wspomagający KPP 
i przekazywanych do wiadomości WRD.  

Na 1 stycznia 2014 r. stan zatrudnienia policjantów ruchu drogowego KPP był zgodny 
ze stanem etatowym i wynosił 23 funkcjonariuszy, w tym 2 zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych, 17 na stanowiskach faktycznie kierowanych do służby 
na drodze, 3 prowadzących czynności wyjaśniające oraz jeden policjant pełniący 
służbę patrolową, który naprzemiennie prowadził postępowania przygotowawcze lub 
czynności wyjaśniające. 

Na 31 grudnia 2014 r. stan zatrudnienia w pionie ruchu drogowego był zgodny ze 
stanem etatowym i wynosił 23 policjantów, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych, 
19 na stanowiskach faktycznie kierowanych do służby na drodze oraz 2 pełniących 
służbę patrolową, którzy naprzemiennie prowadzili postępowania przygotowawcze lub 
czynności wyjaśniające.  

Na 31 grudnia 2015 r. zatrudnionych było 22 policjantów, w tym jeden na stanowisku 
kierowniczym, 19 na stanowiskach faktycznie kierowanych do służby na drodze, 

                                                      
6  Dalej SEWiK. 
7  Kontrolą objęto lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, jeżeli miały bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli. 
8  Dalej WRD.  
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2 policjantów pełniących służbę patrolową i naprzemiennie prowadzących 
postępowania przygotowawcze lub czynności wyjaśniające. Jeden wakat został 
uzupełniony w wyniku przesunięcia funkcjonariusza z innej komórki organizacyjnej 
KPP.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 155,157,160, 244) 

Według stanu na 1 stycznia i 31 grudnia 2014 r. przeszkolenie specjalistyczne 
z zakresu ruchu drogowego posiadało 18 funkcjonariuszy ruchu drogowego 
zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych, kurs dla policjantów wykonujących 
czynności na miejscu zdarzenia drogowego posiadało – 4, a kurs w zakresie obsługi 
tachografów – 6 funkcjonariuszy. 

Na 31 grudnia 2015 r. przeszkolenie specjalistyczne z ruchu drogowego posiadało 
20 funkcjonariuszy ruchu drogowego, w tym jeden zatrudniony na stanowisku 
kierowniczym, kurs dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia 
drogowego posiadało 4 funkcjonariuszy, a 10 posiadało kurs w zakresie obsługi 
tachografów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 56; tom II str. 1-2) 

1. Działania służb w zakresie identyfikacji i monitorowania lokalizacji 
miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów 

1.1. W 2014 r. na obszarze działania KPP zarejestrowano 77 zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych i rowerzystów9, a w 2015 r. - 6210. W 2014 r. w ogólnej liczbie 
tych zdarzeń w 71,4 % uczestnikami byli piesi, a w 28,6% rowerzyści. W 2015 r. 
odpowiednio 62,9 % i 27,1 %. Przyczynami tych zdarzeń ze strony pieszych było 
najczęściej wtargnięcie na jezdnię, a ze strony rowerzystów niezachowanie należytej 
ostrożności przy włączaniu się do ruchu na drodze z pierwszeństwem przejazdu. 
Ze strony kierujących pojazdami najczęstszymi przyczynami zdarzeń były najechanie 
na pieszego podczas przechodzenia przez przejście oraz nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu rowerzyście.  

(dowód: akta kontroli tom I str.49-53, 120-121) 

W okresie objętym kontrolą, Komendant KPP nie ustalił obowiązku typowania miejsc 
szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów oraz kryteriów ich 
identyfikacji (lokalizacji). Obowiązku takiego nie ustalono w powiatowym programie 
poprawy bezpieczeństwa pieszych  

(dowód: akta kontroli tom I str.9,173,201-203;tom II str. 166) 

W okresie objętym kontrolą, typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych nie było 
monitorowane lub kontrolowane przez Komendę Główną Policji11 ani Komendę 
Stołeczną Policji12.  

(dowód: akta kontroli tom I str.9,173) 

W latach 2014-2015, KPP zgłosiła do zarządcy dróg wnioski o zajęcie stanowiska 
w sprawach stanu infrastruktury drogowej i organizacji ruchu mogących mieć 
potencjalny wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dotyczyły one:  

1) zniszczonej nawierzchni drogi krajowej Nr 17 w okolicy miejscowości Bocian 
(garby, wyboje, koleiny). Podstawą skierowania wniosku był zły stan 
techniczny stwierdzony podczas objazdu dróg,  

                                                      
9  55 z udziałem pieszych i 22 z udziałem rowerzystów. 
10  39 z udziałem pieszych i 23 z udziałem rowerzystów. 
11  Dalej KGP. 
12  Dalej KSP. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2) wybudowania skrzyżowania o ruchu okrężnym dla trzech dróg wojewódzkich 
nr 801,805 i 799 w miejscowości Dziecinów. Wniosek został skierowany 
po analizie wypadkowości w tym miejscu,  

3) oznakowania skrzyżowania drogi krajowej nr 17 z drogą powiatową nr 2710. 
Wniosek skierowano w wyniku analizy pod kątem wypadkowości w tym 
miejscu. 

W pierwszym i trzecim przypadku podjęto działania w celu realizacji wniosków, tzn. 
usunięto garby, wyboje i koleiny, oznakowano skrzyżowanie aktywnym znakiem B-30 
STOP i zainstalowano tablicę informującą, że kierujący zbliża się do miejsca 
zagrożonego wypadkami drogowymi. W drugim przypadku Urząd Marszałkowski 
poinformował, że nie jest w stanie podać konkretnego terminu zlecenia realizacji 
przebudowy skrzyżowania ze względu na złą sytuację finansową.       

(dowód: akta kontroli tom I str. 10, 94, 174-177) 

1.2. W latach 2014-2015, dokonując analizy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego13, KPP nie korzystała z opracowań naukowych lub eksperckich w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 9) 

1.3. W informacji o stanie brd, sporządzonej przez KPP za rok 2014 i 2015 r., 
podano m. in.: liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów 
w poszczególnych miesiącach oraz wykaz miejsc, w których doszło do wypadku 
z udziałem pieszych i rowerzystów. Lokalizacja miejsc niebezpiecznych wynikała 
z danych zawartych w systemie SEWiK. Przy wyborze tych lokalizacji kierowano się 
liczbą i ciężkością wypadków. W okresie objętym kontrolą, informacje o stanie brd 
zostały przekazane strażom miejskim w Otwocku i Józefowie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 42-43,47-48, 65-66,118-119) 

W informacjach o stanie brd zamieszczono wnioski, w tym dotyczące pieszych 
i rowerzystów, głównie zwracano uwagę na prowadzenie bieżącej analizy zdarzeń 
drogowych i dyslokowania sił własnych oraz przydzielonych w miejsca uznane za 
najbardziej niebezpieczne. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 45,70-71)  

W KPP nie sporządzano analiz specjalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 
zarządzenia Nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. 
w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych14. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 245) 

1.4. Do najbardziej niebezpiecznych miejsc na terenie powiatu otwockiego 
zaliczono skrzyżowanie trzech dróg wojewódzkich (Nr 801,805 i 799) na terenie 
gminy Sobienie Jeziory oraz drogi krajowe DK 17 i DK 50 , w tym przejazd przez tę 
drogę na Gliniankę w miejscowości Wola Ducka. Do miejsc takich zaliczono również 
wloty głównych dróg do Otwocka. Typowanie tych miejsc było działaniem 
jednorazowym. Natomiast wskazywanie miejsc niebezpiecznych dla pieszych 
w związku z realizacją Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych na terenie 
działania KPP w Otwocku zatwierdzonego 27 maja 2015 r. następowało w cyklu 
miesięcznym na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Głównym celem Programu było zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem 
pieszych w porównaniu do lat wcześniejszych.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 12, 201; tom II str. 51-57) 

                                                      
13  Dalej brd. 
14  Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 75 – obowiązywało do 31 października 2015 r. – dalej Rozporządzenie Nr 635. Od 1 listopada 

2015 r. obowiązuje zarządzenie Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 85). 
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Wyboru ww. lokalizacji Naczelnik WRD dokonywała w oparciu o informacje zawarte 
w SEWiK oraz spostrzeżenia policjantów. Jako kryterium przy wyborze ww. lokalizacji 
Naczelnik WRD przyjęła liczbę zdarzeń drogowych oraz stopień ciężkość obrażeń 
ofiar zdarzeń drogowych. Nie zostały określone wartości liczbowe (progi istotności) 
zdarzeń drogowych lub osób poszkodowanych stanowiących podstawę do uznania 
danego miejsca za szczególnie niebezpieczne. W trakcie kontroli nie przedstawiono 
dokumentacji dotyczącej sposobu typowania miejsc niebezpiecznych. 
Zasadność i celowość wytypowania konkretnych lokalizacji jako szczególnie 
niebezpieczne, była weryfikowana przez Naczelnik WRD. Ww. miejsca były 
szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia wszystkich użytkowników dróg. 
W związku z realizacją Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych15 
w 2015 r. wytypowano miejsca niebezpieczne dla pieszych w liczbie: w sierpniu – 3 
miejsca, we wrześniu – 4, w październiku i grudniu - jednego. W czerwcu, lipcu 
i listopadzie nie wykazano liczby miejsc, gdyż w tych miesiącach nie dochodziło do 
zdarzeń. Za miejsca niebezpieczne uznano każdą lokalizację, w której doszło do 
zdarzenia. Dane te były zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach.  

W 2015 r. wpłynęło sześć wniosków16 odnośnie miejsc potencjalnie niebezpiecznych. 
Wnioski dotyczyły między innymi przejść dla pieszych w m. Góraszka (brak 
widocznego oznakowania) oraz m. Zakręt (placówki oświatowe przy ulicy Szkolnej 
nr 11, 13, 18 i 20). Każdorazowo informowano składających informacje o podjętych 
działaniach na rzecz wyeliminowania bądź ograniczenia zagrożeń. W odniesieniu do 
oznakowania przejścia dla pieszych w m. Góraszka KPP skierowała kopię pisma do 
zarządcy drogi, tj. GDDKiA oraz zobowiązała się do dyslokowania i zadaniowania 
policjantów pod kątem brd w tej miejscowości oraz represjonowania kierowców 
niestosujących się do ograniczeń prędkości. W jednym przypadku skierowano pismo 
do zarządcy dróg powiatowych o oznakowanie poziome przejścia dla pieszych 
w Otwocku na ul. Androlliego.  

Informacje o miejscach potencjalnie niebezpiecznych wytypowanych przez Policję, nie 
były przekazywane innym podmiotom. 

(dowód: akta kontroli tom I str.11-12,179-194; tom II str. 51-56) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, Komendant KPP nie przeprowadzał z własnej 
inicjatywy analiz dotyczących rzetelności i wiarygodności danych dotyczących 
zdarzeń drogowych rejestrowanych w SEWiK.  

W latach 2014-2015, Komendant KPP nie kierował wniosków do przełożonych 
dotyczących funkcjonalności systemu SEWiK. 

Do 31 października 2015 r., na obszarze działania KPP nie doszło do zdarzeń 
drogowych na przejazdach dla rowerzystów.   

W okresie objętym kontrolą, do KPP wpłynęły trzy pisma z WRD KSP zawierające 
zalecenia w zakresie monitorowania i weryfikacji w systemie SEWiK danych 
dotyczących ofiar wypadków drogowych, w tym stopnia ciężkości poniesionych 
obrażeń. Pisma dotyczyły weryfikacji poprawności zarejestrowanych w systemie 
SEWiK danych dotyczących wypadków drogowych, w szczególności liczby ofiar 
śmiertelnych i ich ewentualnej korekty w terminie do 31 stycznia 2016 r. oraz 
weryfikacji kart zdarzenia drogowego z udziałem ofiar śmiertelnych i osób rannych, 
pod kątem prawidłowości współrzędnych GPS. Zalecenia te zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 17-18, 20-21,178; tom. II str.163-165) 

                                                      
15   Dalej KPPBP. 
16   Brak danych o złożonych wnioskach dotyczących lokalizacji miejsc niebezpiecznych w 2014 r., gdyż wnioski te zostały 

zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  
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1.6. Szczegółowa analiza 30 zgłoszeń o zdarzeniach drogowych zarejestrowanych 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2015 r. z udziałem pieszych i rowerzystów, 
których zarejestrowana w Systemie Wspomagania Dowodzenia treść wskazywała 
przede wszystkim na możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń uczestników wykazała, 
że dla wszystkich tych zdarzeń zadysponowano patrol policyjny, sporządzono karty 
zdarzenia drogowego. We wszystkich przypadkach została wypełniona karta 
zdarzenia drogowego, którą wprowadzono do systemu SEWiK w terminach 
określonych w § 4 ust. 5 zarządzenia Nr 635 KGP. W 28 przypadkach dane zawarte 
w kartach zdarzenia drogowego były zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie 
SEWiK. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że w 25 przypadkach lokalizacja GPS 
wskazana w karcie zdarzenia drogowego była zgodna z miejscem, w którym doszło 
do zdarzenia drogowego.  

We wszystkich badanych przypadkach przynajmniej jeden policjant z patrolu 
obsługującego zdarzenia drogowe zatrudniony był w WRD KPP i posiadał 
przeszkolenie w zakresie obsługi zdarzeń drogowych. Nie stwierdzono przypadku 
zmiany/aktualizacji danych w systemie SEWiK.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 49-53) 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KPP otrzymywał dokumentację dotyczącą zdarzenia 
w ruchu drogowym po dekretacji Komendanta. Jeżeli był to wypadek to działania 
podejmował Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. W takich przypadkach karta zdarzenia 
drogowego po analizie i wypełnieniu drugiej strony była przekazywana przez policjanta 
z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego do WRD, celem rejestracji w podręcznym 
rejestrze. W sytuacji kolizji policjanci z pionu ruchu drogowego wypełniali całą kartę, 
którą po skończonej służbie przekazywali dyżurnemu jednostki celem modyfikacji 
w systemie SWD. Od dyżurnego karty kolizji drogowych odbierane były przez 
kierownictwo WRD i rejestrowane w podręcznym rejestrze. Po weryfikacji zapisów 
karty zdarzenia drogowego przekazywane były za pokwitowaniem do zespołu 
informatyki celem rejestracji w systemie SEWiK. Karty te są archiwizowane w zespole 
informatyki.  

  (dowód: akta kontroli tom II str.189 ) 

Działania podejmowane przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy po otrzymaniu 
zadekretowanej dokumentacji przez Komendanta polegały na rejestracji w dzienniku 
sekretariatu wydziału, gdzie nadawana była kolejna liczba dzienna. Po zarejestrowaniu 
w dzienniku kierownictwo wydziału – po zapoznaniu się z dokumentacją określało 
kwalifikację prawną czynu – wyznaczało prowadzącego postępowanie oraz 
wskazywało kierunki postępowania sporządzając kartę nadzoru postępowania 
przygotowawczego. Policjant wyznaczony do prowadzenia postępowania po 
zapoznaniu się z materiałami postępowania wszczynał postępowanie przygotowawcze, 
które zostało zarejestrowane w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-
Śledczych, oraz któremu nadawany był numer RSD.  

Po wykonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych policjant prowadzący 
postępowanie podejmował decyzję merytoryczną odnośnie zakończenia postępowania, 
a następnie akta postępowań przygotowawczych z wnioskiem o zatwierdzenie decyzji 
kończącej postępowanie przesyłano do prokuratury.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 195) 

Na podstawie analizy podręcznych rejestrów i kart zdarzeń drogowych ustalono, że 
w okresie kwiecień – wrzesień 2015 r. na terenie działania KPP zarejestrowano 
51 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, w tym 25 dotyczyło 
wypadków. Karty tych wszystkich zdarzeń zostały zarejestrowane w systemie SEWiK. 
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Siedem (spośród 25) akt spraw było dostępnych w KPP i dla każdego przypadku 
sporządzono notatkę urzędową, w której m.in. zawarto informacje o okolicznościach 
wypadku i obrażeniach poniesionych przez poszkodowanych. Ponadto w aktach 
znajdowały się dokumenty sporządzone na miejscu zdarzenia, tj.: protokoły z badania 
trzeźwości, świadectwa wzorcowania alkomatu, protokoły oględzin pojazdów 
i protokoły oględzin miejsca wypadku. W aktach tych nie było dokumentacji związanej 
z udzieleniem odpowiedzi towarzystwom ubezpieczeniowym. Pozostałych 18 akt spraw 
zostało przekazanych do sądu lub prokuratury.  

(dowód: akta kontroli tom II str.190-193,196-208) 

Informacje o wypadkach drogowych towarzystwom ubezpieczeniowym były udzielane 
pisemnie przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. W sprawach nierozstrzygniętych na 
miejscu w postępowaniu mandatowym, gdzie była konieczność przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego w sprawach o wykroczenie, stosownych informacji 
towarzystwom ubezpieczeniowym udzielał Wydział Prewencji.  

(dowód: akta kontroli tom II str.194) 

Badanie kart zdarzenia drogowego i notatek urzędowych w 11 przypadkach 
dotyczących zdarzeń drogowych17 z winy pieszych i rowerzystów, do których doszło 
w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. zakwalifikowanych w SEWiK jako 
kolizje wykazało, że w 10 przypadkach nie doszło do obrażeń uczestników zdarzenia 
i zostały one zakończone postępowaniem mandatowym. W jednym przypadku, 
poszkodowanego rowerzystę odwieziono do szpitala. Biegły sądowy stwierdził, że 
obrażenia ciała skutkują rozstrój zdrowia i naruszają czynności narządów ciała na 
okres poniżej 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny18.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 225) 

1.7. Analiza pięciu zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, 
w wyniku których śmierć poniosło 5 osób wykazała, że zgodnie z § 4 ust. 1 
zarządzenia Nr 635 KGP, w każdym sporządzono karty zdarzenia drogowego, 
terminowo je wprowadzono do SEWiK, dane w dokumentacji zdarzenia drogowego 
były zgodne z danymi zawartymi w karcie zdarzenia, w każdym przypadku do karty 
zdarzenia drogowego dołączano fotokopię schematu miejsca zdarzenia. W czterech 
przypadkach dane w karcie zdarzenia drogowego dotyczące lokalizacji GPS były 
zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie SEWiK.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 54-55) 

1.8. Weryfikacja 4 zdarzeń, do których zostały zadysponowane patrole Policji 
i w których śmiertelne ofiary wypadków nie zostały zakwalifikowane w SEWiK jako 
faktyczne ofiary wykazała, że 3 z nich dotyczyły samobójstw poza pasem 
drogowym19, a jedno potrącenia na parkingu. Dla tych wypadków nie sporządzono 
karty zdarzenia drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str.13) 

1.9. Ze szczegółowej analizy 20 wybranych dokumentacji zdarzeń drogowych, 
w których piesi i rowerzyści odnieśli lekkie obrażenia wynika, że w 9 przypadkach ich 
stopień ciężkości podany w karcie zdarzenia drogowego był zgodny ze stopniem 
ciężkości obrażenia po weryfikacji przez biegłego lekarza.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 114) 

                                                      
17   Badanie dotyczyło kart zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystów o numerach: EWK-98982820Y, EWK-

990210030N,EWK-99111702H, EWK-99113935K, EWK-99146585E, EWK-99167988Q, EWK-99119171F, EWK-99169827U, 
EWK- 99187110L oraz z udziałem pieszych: EWK-98835259M, EWK-98993066D.   

18   Dz. U. Nr 88 poz. 553, ze zm. 
19  Samobójstwa na torach kolejowych (rzucenie się pod pociąg poza przejazdem kolejowym).  



 

9 

1.10. W latach 2014-2015 nie wpłynęła do KPP informacja z firm ubezpieczeniowych 
i zakładów opieki zdrowotnej w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem osoby 
pieszej i kierującej rowerem. Komendant KPP nie występował o uzyskanie informacji 
o zdarzeniach drogowych, w szczególności z udziałem pieszych i rowerzystów, do 
których Policja nie otrzymała zgłoszenia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 18) 

1.11. Z informacji uzyskanych od kierownika rejonu GDDKiA w Garwolinie w trybie art. 
29 ust.1 pkt. 2 lit f ustawy o NIK wynika, że KPP przekazywała szkice miejsca 
zdarzenia drogowego służbom drogowym w celu przeprowadzenia analiz miejsc 
szczególnie niebezpiecznych występujących na drodze. Przekazywanie szkiców 
następowało z inicjatywy Policji do zarządcy odcinka dróg krajowych, w których 
zatrudnione były osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii 
ruchu. Nie wystąpiły przypadki odmowy udostępniania szkiców. KPP nie posiada 
wiedzy w zakresie przełożenia się wniosków specjalistów inżynierii, mogących być 
rezultatem przeanalizowania szkiców, na decyzje dotyczące inżynierii ruchu 
drogowego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 91,94;tom II str. 221) 

1.12. Dane z SEWiK dotyczące liczby i okoliczności zarejestrowanych zdarzeń 
drogowych za 2014 r. i 2015 r., w tym obejmujące pieszych i rowerzystów, 
przekazano do wiadomości komendantom Straży Miejskiej w Józefowie i Otwocku. 
KPP nie posiadała informacji, w jaki sposób dane te zostały wykorzystane. Przy ich 
przekazywaniu, KPP nie zastrzegała sobie możliwości zapoznania się 
z opracowaniem, będącym wynikiem przeprowadzonych analiz.  

(dowód: akta kontroli tom I str.47-48,118-119) 

1.13. Na podstawie porozumienia20 zawartego 21 listopada 2003 r. pomiędzy 
Komendantem Głównym Policji a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad, Oddział GDDKiA w Warszawie przekazywał do KPP aktualne mapy, plany 
i dane, o których mowa w § 3 tego porozumienia. Raz w miesiącu21 KPP 
przekazywała do GDDKiA - Rejon w Garwolinie Oddział w Warszawie dane zawarte 
w kartach zdarzenia drogowego zaistniałych na terenie swojego działania. Według 
informacji przekazanej przez Kierownika Rejonu GDDKiA w Garwolinie nie 
przekazywał on do KPP wykazu miejsc szczególnie niebezpiecznych. GDDKiA 
wspólnie z przedstawicielami KPP przeprowadzała kontrole stanu technicznego dróg 
oraz infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W ocenie Komendanta KPP realizacja porozumienia odbywała się bez problemów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str.18,91-96) 

1.14. W okresie objętym kontrolą, KPP nie zawierała porozumień, których celem 
byłaby współpraca w zakresie identyfikacji i monitorowania lokalizacji miejsc 
potencjalnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 18,195) 

1. Komendant KPP nie określił pisemnych procedur dotyczących typowania miejsc 
szczególnie niebezpiecznych dla pieszych oraz nie opracował kryteriów jakościowych 
i ilościowych identyfikacji takich miejsc. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że pomimo 
braku takiego obowiązku prawnego zaniechanie to w praktyce eliminowało lub 
ograniczało możliwości koncentrowania działań Policji w obrębie takich lokalizacji i ich 
monitorowania pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. 

                                                      
20   Porozumienie w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 124). 
21   Dotyczy to zdarzeń na drogach, na których Rejon GDKKiA w Garwolinie jest zarządcą.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ustalenie takich kryteriów, a także sposobu dokumentowania, umożliwiałoby 
uniknięcie uznaniowości przy typowaniu miejsc niebezpiecznych, a także obiektywną 
weryfikację w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 173) 

Z wyjaśnień Komendanta KPP wynika między innymi, że nie ujmowano kryteriów 
jakościowo-ilościowych wyboru miejsc szczególnie niebezpiecznych dla zdarzeń 
drogowych z uwagi na opracowany przez Komendę Główną Policji KPPBP, który jest 
stałym zadaniem dla jednostek podległych. Ponadto obszar powiatu nie jest rozległy, 
a miasto Otwock nie jest dużą aglomeracją miejską, dlatego brak takiego 
opracowania nie miał bezpośredniego wpływu na sposób typowania miejsc 
niebezpiecznych.   

(dowód: akta kontroli tom II str. 221) 

Nieokreślenie sposobu typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych, 
oraz nieopracowanie kryteriów jakościowych i ilościowych identyfikacji takich miejsc, 
w ocenie NIK powodowały dowolność ich lokalizacji. Tym samym Komendant KPP 
pozbawiony był rzetelnej wiedzy czy wszystkie wytypowane miejsca były faktycznie 
niebezpieczne. 

2. W 11 przypadkach (spośród 20 analizowanych) stopień ciężkości obrażeń 
poniesionych przez poszkodowanych podany w karcie zdarzenia drogowego 
i wprowadzony do SEWiK był niezgodny ze stopniem ciężkości obrażeń wskazanym 
w opinii biegłego lekarza.  

W dwóch przypadkach (spośród 30 objętych badaniem) dane wprowadzone do 
SEWiK były niezgodne z danymi zawartymi w karcie zdarzenia drogowego. W jednym 
przypadku polegało to na ujęciu w SEWiK oznakowania poziomego jezdni, pomimo iż 
nie wynikało to z karty zdarzenia oraz błędnym wpisaniu nazwiska pieszego, 
a w drugim przypadku dane dotyczące współrzędnych GPS miejsca zdarzenia 
wpisane do systemu były niezgodne z kartą zdarzenia drogowego.  

Do 31 października 2015 r., niedokonywanie aktualizacji danych w SEWiK było 
niezgodne z § 4 ust. 5a zarządzenia Nr 635 KGP, a od 1 listopada 2015 r. z § 4 ust. 5 
zarządzenia Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych22. 

W sześciu przypadkach (spośród 35 analizowanych) współrzędne GPS podane 
w karcie zdarzenia drogowego były niezgodne ze współrzędnymi określonymi według 
strony http://vbest.com.pl/gps. Współrzędne te zweryfikowane zostały w trakcie 
kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 49,51,53,54 114) 

Z wyjaśnień Komendanta KPP wynika między innymi, że w trakcie obsługi wypadków 
drogowych od zespołu ratownictwa medycznego policjanci otrzymują wiedzę, 
kwalifikującą obrażenia osób poszkodowanych. Zdarzenia drogowe są weryfikowane 
w kontaktach roboczych pomiędzy Wydziałem Ruchu Drogowego, a Wydziałem 
Dochodzeniowo-Śledczym KPP w Otwocku. Zmiany są nadzorowane do czasu 
zamknięcia statystyki w terminach 30-dniowych w zakresie Wydziału Ruchu 
Drogowego. Według informacji uzyskanych z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 
KPP Otwock wynika, że biegły jest powoływany po zakończonym leczeniu i uzyskaniu 
ze szpitala historii choroby. Bardzo często zdarza się, że leczenie wraz z opinią 
biegłego trwa kilka miesięcy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 233) 

                                                      
22   Dz. Urz. KGP. poz. 85, ze zm. 
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Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na brak właściwego nadzoru 
Komendanta nad prawidłowością realizacji zadań dotyczących wprowadzania danych 
do SEWiK. 

3. W okresie objętym kontrolą w KPP nie przeprowadzano analiz dotyczących 
rzetelności i wiarygodności rejestrowanych danych dotyczących zdarzeń drogowych 
w systemie SEWiK, co było niezgodne z § 6 ust. 2 zarządzenia Nr 635 KGP.  

(dowód: akta kontroli tom I str.178 ) 

Komendant KPP wyjaśnił, że Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego wraz z zastępcą 
i asystentem prowadzą dwa podręczne rejestry zdarzeń drogowych. Jeden rejestr 
dotyczy wypadków a drugi zdarzeń bez udziału osób rannych tzw. kolizji drogowych. 
Po sprawdzeniu i zarejestrowaniu karty zdarzenia drogowego MRD-2- karty za 
potwierdzeniem przekazywane są do Zespołu Informatyki KPP Otwock, celem 
wprowadzenia do systemu SEWiK. Z relacji kierownictwa WRD wynika, że 
współpraca pomiędzy komórkami przebiega prawidłowo, a wszystkie problemy 
rozwiązywane są na bieżąco w trakcie konsultacji na poziomie KPP, jak również KSP 
i jeżeli zachodzi taka konieczność również z koordynatorem Komendy Głównej Policji. 
Poza tym kontrola prawidłowości wprowadzanych danych odbywa się w trakcie 
przygotowania odpowiedzi do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Również na 
odprawach miesięcznych w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 
przekazywane są informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w systemie 
SEWiK w jednostkach KPP. Jeżeli chodzi o KPP Otwock – były to pojedyncze 
przypadki w roku, które bezzwłocznie korygowano.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 7 ) 

4. W wyniku badania dokumentacji 11 zdarzeń drogowych popełnionych z winy 
pieszych i rowerzystów, stwierdzono jeden przypadek zakwalifikowania zdarzenia do 
kolizji, pomimo iż poszkodowany został przewieziony do szpitala i według opinii 
biegłego lekarza rowerzysta odniósł obrażenia lekkie. Było to niezgodne z § 3 pkt 2 
Zarządzenia Nr 635. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 213-218,225) 

Przesłuchana w charakterze świadka funkcjonariuszka, która obsługiwała to 
zdarzenie stwierdziła, że nie pamięta jakie mogły być przyczyny niewpisania do 
rubryki poz. X karty zdarzenia drogowego stopnia ciężkości obrażeń 
poszkodowanego rowerzysty.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 224) 

5. Z analizy rejestrów i ewidencji wynika, że w okresie od 1 kwietnia do 30 września 
2015 r. dla dwóch zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów23, nie sporządzono 
karty zdarzenia drogowego oraz nie zarejestrowano tych zdarzeń w systemie SEWiK. 
Było to niezgodne z § 4 ust.1 Zarządzenia Nr 635.   

(dowód: akta kontroli tom II str. 210) 

Komendant KPP wyjaśnił, że przyczyną niesporządzenia kart zdarzenia drogowego 
i niezarejestrowania w SEWiK tych zdarzeń był fakt niewezwania policjantów na 
miejsce zdarzenia, a policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze o wypadek 
drogowy, po ustaleniu okoliczności i przebiegu zdarzenia drogowego, z uwagi na ilość 
realizowanych zadań służbowych zapomniał o sporządzeniu karty zdarzenia 
drogowego, co skutkowało niezarejestrowaniem wypadku z systemie SEWiK.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 223) 

                                                      
23   Pierwszy z tych przypadków o numerze ID w SWD 5210/15 miał miejsce w dniu 21 kwietnia 2015 r. zgłoszony został 

 27 kwietnia 2015 r.; drugi o numerze 5225/15  w dniu 27 kwietnia 2015 r. zgłoszono 28 kwietnia 2015 r.  
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W okresie objętym kontrolą, nie sporządzano analiz specjalnych dla wybranych 
problemów występujących w ruchu drogowym, w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa pieszych, dzieci, nietrzeźwości uczestników dróg, miejsc szczególnie 
niebezpiecznych. Obowiązek sporządzania takich analiz do 31 października 2015 r. 
wynikał z § 5 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Nr 635 KGP. Od 1 listopada 2015 r. analizy 
specjalne, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Nr 31 KGP, sporządza się 
w zależności od potrzeb. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 4,174) 

Komendant KPP wyjaśnił, że na podstawie zaistniałych zdarzeń w roku 2014 i 2015 
odnotowano pojedyncze wypadki drogowe z udziałem dzieci, jak też kierujących 
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu. Z tego też powodu 
poprzestano na analizach kwartalnych, półrocznych i rocznych stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w systemie narastającym. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 6) 

W ocenie NIK nieustalenie przez Komendanta KPP sposobu typowania miejsc 
niebezpiecznych w ruchu drogowym, w tym dla jego niechronionych użytkowników 
oraz nieustalenie kryteriów ich wyboru może powodować dowolność, a także 
uniemożliwiać obiektywną weryfikację w tym zakresie. Przypadki nierzetelnego 
gromadzenia danych statystycznych w systemie SEWiK nie miały bezpośredniego 
wpływu na poziom bezpieczeństwa na drogach, ale jego wiarygodność została 
ograniczona. Okresowe analizy stanu brd były pomocne przy kierowaniu 
funkcjonariuszy do miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Od 1 listopada 2015 r. nie 
ma obowiązku sporządzania analiz specjalnych, jednak w ocenie NIK, ich brak 
utrudniał Komendantowi KPP podjęcie odpowiednich działań ukierunkowanych na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym jego niechronionych 
uczestników.  

2. Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  

2.1 Wytyczne dotyczące realizacji zadań Policji ukierunkowanych na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa na drogach, w tym w zakresie pieszych i rowerzystów przekazywano 
w trakcie codziennych odpraw służbowych WRD oraz na cotygodniowych odprawach 
kadry kierowniczej KPP. W trakcie odpraw m. in. omawiano zdarzenia zaistniałe na 
terenie powiatu otwockiego, które zostały zapisane w elektronicznym systemie 
wspomagania dowodzenia (SWD). Bieżący nadzór i monitoring nad realizacją zadań 
nałożonych na funkcjonariuszy sprawował Naczelnik WRD oraz dyżurny służby 
poprzez łączność radiotelefoniczną. Informację o wykonaniu zadania funkcjonariusze 
składali dyżurnemu meldunek, a na odprawie następnego dnia przedkładali 
przełożonym karty z przeprowadzonych działań prewencyjno-kontrolnych.  

Realizując zadania wynikające z obszaru Analiza określonego w KPPBP, w informacji 
sporządzanej raz na miesiąc, przedstawiano wykaz miejsc, w których dochodziło do 
wypadków drogowych z udziałem pieszych. Opracowany przez Naczelnika WRD 
„Program bezpieczeństwa pieszych na terenie działania KPP” nie uwzględniał 
żadnych obszarów działania określonych w KPPBP. Jedynym celem tego Programu 
było przeprowadzenie wzmożonych działań kontrolno-prewencyjnych, a zadaniem 
funkcjonariuszy wyciąganie konsekwencji w stosunku do uczestników ruchu 
drogowego (kierujących pojazdami i pieszych stwarzających zagrożenie w ruchu 
drogowym). Z analizy dokumentacji działań prewencyjno-kontrolnych, oraz na 
podstawie książki służby WRD KPP wynika, że patrole Policji były kierowane 
w miejsca potencjalnie niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów, które były 
wykazywane w miesięcznych sprawozdaniach przesyłanych do KSP.  

(dowód: akta kontroli tom I str.101,246; tom II str. 79-91,226) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena 
cząstkowa 
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Komendant KPP nie posiadał informacji o liczbie zastosowanych środków prawnych 
wobec uczestników zdarzeń drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych.  

(dowód: akta kontroli tom I str.246) 

W KPP nie dokonywano analiz dotyczących wpływu wykonanych działań 
i zastosowanych środków na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dla 
jego niechronionych uczestników. 

(dowód: akta kontroli tom I str.245) 

2.2. W ramach priorytetu II. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa na drogach, określonych w katalogach mierników dla KSP, 
w pierwszym półroczu 2014 r. służbę bezpośrednio na drogach pełniło 
17 funkcjonariuszy, a na koniec 2014 r. – 19. Zwiększenie liczby funkcjonariuszy do 
19 wynikało z przesunięcia etatów z Komisariatu Policji w Józefowie oraz z Wydziału 
Prewencji KPP. Na koniec 2015 r. liczba funkcjonariuszy pełniących służbę 
bezpośrednio na drogach nie uległa zmianie.  

Dla powyższego zadania wygenerowana wartość miernika, tj. „procentowy udział 
policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drodze” 
w poszczególnych okresach raportowania w latach 2014-2015 wynosiła odpowiednio: 
za I półrocze 2014 r. – 50,85%, za rok 2014 – 55,64%, za I półrocze 2015 r. – 65,06% 
i za rok 2015 – 65,93%.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 155-160, 242) 

2.3. W 2015 r. liczba wypadków z udziałem pieszych zmniejszyła się o 16 
w porównaniu do roku 2014. W 2015 r. osiągnięto zakładany minimalny 5% próg 
proporcjonalności zastosowanych sankcji do poszczególnych zagrożeń pieszych24, 
o którym mowa w pkt 1-2 części VI. Monitorowanie zagadnienia i kryteria oceny 
programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w garnizonie 
stołecznym na lata 2015-2016.  

W 2014 r. KPP nie realizowała programu takiego jak w 2015 r., którego celem byłaby 
poprawa bezpieczeństwa pieszych lub/i rowerzystów w ruchu drogowym. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 43-44, 66-67, 101-102,104-109, 161-167) 

2.4. W ramach „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy brd 
w 2015 r.” KPP zrealizowała 8 ramowych działań25. Działanie pn. „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów 
relacji kierujący-pieszy, zostało zrealizowane w terminach określonych 
w harmonogramie działań na 2015 r. W działaniu tym udział wzięło 143 policjantów 
ruchu drogowego, którzy ujawnili: 

 454 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi (w tym 
5 przypadków polegało na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, 
5 nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych), 

                                                      
24   Sposób obliczania progu stosuje się następująco: udział zastosowanych środków prawnych wobec wykroczeń 

niezastosowania się do przepisów o zachowaniu wobec pieszych do ogólnej liczby zastosowanych środków prawnych wobec 
kierujących i pieszych. W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2015 r. próg proporcjonalności stosowanych sankcji do 
poszczególnych zagrożeń pieszych wyniósł odpowiednio: 0,34%, 0,13%, i 4,76%24. W pozostałych miesiącach 2015 r. próg 
ten kształtował się na poziomie od 15,59% do 20,67%. Dane do obliczenia wskaźników podane przez KSP 0,34,% - za 
czerwiec 2015 r. – 3 liczba naruszeń przepisów o zachowaniu się wobec pieszych, 889 -sumaryczna liczba wszystkich 
środków prawnych wobec kierujących i pieszych; dla pozostałych wskaźników odpowiednio 0,13% - 1 i 767, 4,76% - 48 i 1008, 
18.02% -191 i 1060, 16,59%- 206 i 1242, 19,05% - 216 i 1134.  

25   „Prędkość”, „Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, Truck & bus”, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny weekend”, 
„Bezpieczne wakacje (ferie)” i „Bezpieczna droga do szkoły”.  
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 41 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów (w tym 8 dotyczyło 
nieprawidłowego oświetlenia, 2 jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych 
i 31 pozostałych wykroczeń), 

 125 wykroczeń popełnionych przez pieszych (w tym 3 niestosowania się do 
sygnalizacji świetlnej, 90 przechodzenia w miejscach niedozwolonych, a 32 innych 
wykroczeń. 

W wyniku ww. wykroczeń zastosowano: 

 454 środki prawne wobec kierujących pojazdami silnikowymi: (w tym skierowano 
9 wniosków do sądu, nałożono 410 mandatów karnych, udzielono 35 pouczeń), 

 41 środków prawnych wobec kierujących rowerami (skierowano 8 wniosków do 
sądu, nałożono 13 mandatów karnych i udzielono 20 pouczeń), 

 125 środków prawnych wobec pieszych (skierowano 5 wniosków do sądu, 
nałożono 80 mandatów karnych i udzielono 40 pouczeń). 

(dowód: akta kontroli tom I str.136,140,143-154) 

W opinii Komendanta KPP spadek wypadków drogowych, w tym z udziałem pieszych, 
wskazuje, że realizowane działania przyniosły oczekiwane efekty.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 100; tom II str.222) 

Od 2014 r. realizowany był plan, którego głównym założeniem były działania na rzecz 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. W wyniku tych działań, w których 
wzięło udział 69 policjantów WRDP osiągnięto następujące efekty:   

 ujawniono 224 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi 
(w tym 2 dotyczyły nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 3 nieprawidłowego 
przejeżdżania przejść dla pieszych i 219 innych wykroczeń), 

 ujawniono 29 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów (w tym 3 dotyczyły 
nieprawidłowego oświetlenia, 2 jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych i 24 innych 
wykroczeń), 

 ujawniono 117 wykroczeń popełnionych przez pieszych (w tym 3 dotyczyły 
niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, 97 przechodzenia w miejscach 
niedozwolonych i 17 innych wykroczeń), 

 zastosowano 224 środki prawne wobec kierujących pojazdami silnikowymi 
(skierowano 2 wnioski do sądu, nałożono 207 mandatów karnych i udzielono 
15 pouczeń), 

 zastosowano 29 środków prawnych wobec kierujących rowerami (skierowano 
6 wniosków do sądu, nałożono 19 mandatów karnych i udzielono 4 pouczenia), 

 zastosowano 117 środków prawnych wobec pieszych (jeden wniosek skierowano 
do sądu, nałożono 96 mandatów karnych i udzielono 20 pouczeń).  

(dowód: akta kontroli tom I str.122,127,130-135) 

Z danych wygenerowanych z SEWiK wynika, że liczba wypadków drogowych 
z udziałem pieszych i rowerzystów na terenie działania KPP w 2015 r. uległa 
zmniejszeniu o 25 w stosunku do 2014 r. Zmniejszeniu uległa liczba zabitych, ciężko 
rannych, lekko rannych odpowiednio o: 12, 9, 16. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 120-121) 

2.5. W latach 2014-2015 funkcjonariusze KPP nie uczestniczyli w programach 
organizowanych przez podmioty pozapolicyjne oraz nie brali udziału w ogólnopolskich 
i regionalnych programach prewencyjnych oraz edukacyjnych.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 166-186) 
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2.6. W II półroczu 2015 r. 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 drogowego26, na terenie powiatu otwockiego wynosiła 5 503. Liczba 
naruszeń o kodzie: A(01-06) wynosiła 40827, o kodzie B(01-07) – 2128, o kodzie C(01-
18) – 45929, a o kodzie F(01-11) – 1930.  

(dowód: akta kontroli tom I str.113) 

2.7. W latach 2014-2015 funkcjonariusze KPP nie brali udziału w wizytach studyjnych, 
których celem byłoby zapoznanie się z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, 
instytucjonalnymi oraz prawnymi związanymi z brd, a zwłaszcza pieszych 
i rowerzystów. Komendant KPP nie inicjował takich wizyt.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 103) 

2.8. W okresie objętym kontrolą, Komendant KPP nie kierował i nie otrzymywał 
wytycznych lub zaleceń w sprawie opiniowania projektów organizacji ruchu, oraz 
dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego funkcjonariuszy do 
obowiązków których należało opiniowanie projektów organizacji ruchu. W latach 
2014-2015 nie wystąpiły przypadki negatywnych opinii do projektów organizacji ruchu, 
a także nie formułowano do nich uwag, ani nie określano warunków. Do KPP nie 
wpłynęły skargi (wnioski, zastrzeżenia) na funkcjonariuszy, którzy opiniowali projekty 
organizacji ruchu, na ich niewystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania 
takich czynności. W latach 2014-2015 do KPP nie wpłynął żaden wniosek w zakresie 
potrzeb szkoleniowych dotyczących organizacji ruchu.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 88) 

2.9. W 2014 r. w KPP zaopiniowano 54 stałe projekty organizacji ruchu i 132 
czasowe, a w 2015 r. odpowiednio 67 i 114. W KPP nie są przechowywane kopie 
zaopiniowanych projektów organizacji ruchu. W rejestrach rocznych organizacji ruchu 
stałych za 2014 i 2015 r. były dane dotyczące: daty wpłynięcia projektu do 
zaopiniowania, podmiotu składającego wniosek o wydanie opinii, daty wydania opinii, 
odcinka drogi objętego projektem organizacji. Opiniowaniem projektów organizacji 
ruchu drogowego w WRD z upoważnienia Komendanta KPP zajmował się jeden 
funkcjonariusz31, posiadający 18-letnie doświadczenie zawodowe i ukończony kurs 
z zakresu ruchu drogowego. Projekty organizacji ruchu drogowego po 
przeprowadzeniu całościowej analizy, pod kątem spełnienia wymogów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i prawidłowości oznakowania pionowego 
i poziomego drogi były przez upoważnionego funkcjonariusza opatrywane 
pieczęciami: „projekt organizacji stałej/czasowej ruchu opiniuje się pozytywnie, 
pozytywnie z następującymi warunkami – negatywnie”, „z upoważnienia Komendanta 
Powiatowego Policji w Otwocku, pieczęcią z podaniem stanowiska funkcjonariusza 
oraz jego podpisem i datą wydania opinii. Każdorazowo wydanie opinii poprzedzone 
było oględzinami miejsca. 

Dokumentacja dostępna w KPP nie pozwala na stwierdzenie, czy na treść opinii 
wpływ miała analiza danych zdarzeń drogowych zarejestrowanych w SEWiK, do 
których doszło w lokalizacji objętej projektem organizacji ruchu.   

(dowód: akta kontroli tom I str.76-88) 

                                                      
26   Dz. U. poz. 488. 
27   Dla A01-0, A02-356, A03-14, A04-0, A05-30, A06-8. 
28   Dla B01-0, B02-19, B03-2, B04-0, B05-0, B06-0, B07-0. 
29   Dla C01-0-, C02-36, C03-0, C04-2, C05-10, C06-33, C07-3, C08-10, C09-0, C10-0, C11-113, C12-0,C13-3, C14-2, C15-

235, C16–10, C17-1, C18-1. 
30   Dla F01-1, F02-1, F03-0, F04-0, F05-0, F06-16, F07-0, F08-0, F09-1, F10-0, F11-0. 
31   p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Otwocku.  
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2.10. Wyznaczenie na poziomie KPP funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w ocenie 
Komendanta, jest niecelowe. W KPP za realizację i koordynację zadań w zakresie 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego odpowiedzialny jest 
Naczelnik WRD. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 103) 

2.11. W okresie objętym kontrolą, nie były organizowane patrole rowerowe. Na stanie 
KPP nie było rowerów.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 243) 

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

1. W miesiącach czerwiec-sierpień 2015 r., KPP nie osiągnęła zakładanego 
minimalnego 5% progu proporcjonalności zastosowanych sankcji do poszczególnych 
zagrożeń pieszych, dopiero w kolejnych miesiącach próg ten kształtował się na 
poziomie od 15,59% do 20,67%. Z wyjaśnień Komendanta KPP wynika między 
innymi, że przyczyną nieosiągnięcia wskaźników była niewłaściwa interpretacja 
wytycznych dotyczących sposobu wypełniania tabel. W następnych miesiącach po 
wskazaniu przyczyny małej efektywności działań wyniki były wpisywane prawidłowo 
i za dany okres 2015 r. – próg 5% został osiągnięty.   

(dowód: akta kontroli tom II str.220 ) 

2. Opracowany przez Naczelnika WRD „Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych 
na terenie działania KPP” nie uwzględniał żadnych obszarów działania określonych 
w KPPBP. Jedynym celem tego Programu było przeprowadzenie wzmożonych 
działań kontrolno-prewencyjnych, a zadaniem funkcjonariuszy było wyciąganie 
konsekwencji w stosunku do uczestników ruchu drogowego (do kierujących 
pojazdami i pieszych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym), co było 
niezgodne z wytycznymi KPPBP na lata 2015-2016. 

(dowód: akta kontroli tom I str.201-203 ) 

Komendant KPP wyjaśnił, że Powiatowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych 
został opracowany na podstawie Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Pieszych w latach 2015/2016 i programu KSP. Wszystkie programy załączone są do 
teczki zagadnieniowej i przekazane do realizacji przez Wydział Prewencji, jak i też 
podległe komisariaty Policji. W Powiatowym PPBP nie ujmowano 4 obszarów do 
realizacji uznając, że powielanie po raz trzeci wskazanych obszarów jest zbędne tym 
bardziej, że zadania dla KPP były sprecyzowane w programie KSP dla całego 
garnizonu. 

(dowód: akta kontroli tom II str.221 ) 

Realizacja zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez 
KPP opierała się głównie na działaniach represyjnych. Program Poprawy 
Bezpieczeństwa Pieszych na terenie działania KPP był niedostosowany do 
wytycznych KPPBP. Działania Policji koncentrowały się na egzekwowaniu 
odpowiedzialności pieszych i rowerzystów za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego, pomimo że to kierujący pojazdami byli w większości sprawcami 
wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przyjęty sposób 
obiegu dokumentów, dotyczących opiniowania projektów organizacji ruchu zdaniem 
NIK uniemożliwia sprawowanie przez Komendanta rzetelnego nadzoru w tym 
obszarze. Mając na uwadze skalę nieprawidłowości w zakresie gromadzenia danych 
dotyczących zdarzeń drogowych w systemie SEWiK, zastrzeżenia NIK budzą 
działania KPP, podejmowane na podstawie tych danych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Współpraca służb z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 
inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
oraz monitorowanie działań.  

3.1. W latach 2014-2015, Komendant KPP nie otrzymywał i nie wydawał wytycznych 
dotyczących współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Na podstawie porozumień 
o współpracy32 zawartych ze strażami miejskimi, KPP przede wszystkim organizowała 
wspólne patrole. W okresie objętym kontrolą, do KPP nie wpływały pisma dotyczące 
udziału we wspólnych przedsięwzięciach w zakresie brd, w tym niechronionych jego 
uczestników.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 99,115-117,195-198) 

3.2. W latach 2014-2015 strażnicy miejscy z Otwocka i Józefowa byli zaangażowani 
przy realizacji działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” poprzez wspólne 
patrolowanie ulic z funkcjonariuszami Policji w dniach określonych w „Planie działań 
kontrolno-prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów”.  

Komendant KPP nie dokonywał analizy efektów działań ze strażnikami miejskimi, 
a w związku z tym nie formułował uwag ani zastrzeżeń, co do zakresu i form tej 
współpracy. Działania te miały charakter prewencyjny i, jak wynika z wyjaśnień, 
trudno Komendantowi jest wskazać czy przyczyniły się one do osiągnięcia założonych 
celów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 99,128,141) 

3.3. W Powiatowym Programie poprawy bezpieczeństwa pieszych nie określono 
żadnego obszaru jego realizacji, który został wskazany w KPPBP oraz w Programie 
poprawy bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym na lata 2015-2016. 
Pomimo niewskazania w Programie powiatowym obszaru Edukacja, funkcjonariusze 
KPP, w jego ramach przeprowadzili w 2015 r. 26 prelekcji dla 1 643 uczniów szkół 
podstawowych i przedszkoli powiatu otwockiego. Ponadto w placówkach tych 
przeprowadzono 3 egzaminy na kartę rowerową dla 158 uczniów.  

Pomimo niewskazania w Powiatowym Programie poprawy bezpieczeństwa pieszych 
obszaru Inżynieria, KPP w jego ramach skierowała do zarządów dróg 12 wystąpień 
i informacji dotyczących nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej.  

(dowód:  akta kontroli tom I str.99,100, 224-236; tom II str. 58-78) 

W okresie objętym kontrolą, KPP współdziałała ze strażami miejskimi w Otwocku 
i Józefowie przy zabezpieczeniu dwóch imprez „ Marsz nadziei” organizowany przez 
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oraz „Pierwszy bieg wąskotorowy” 
organizowany przez Fundację Sancti Iosephi w Józefowie. Ponadto Policja 
współpracowała w 2014 r. ze Strażą Miejską w Otwocku przy zabezpieczeniu 
IV Biegu Otwockiego z okazji 98 rocznicy nadania praw miejskich, a ze strażami 
miejskimi w Otwocku i Józefowie w corocznej akcji „Znicz”. 

(dowód: akta kontroli tom II str.10,23,33,38,41,47,99) 

Komendant KPP podał, że podziękowania podmiotów współpracujących z Policją 
w jego ocenie świadczą o prawidłowym jej przebiegu.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 7) 

3.4 W latach 2014-2015, Komendant KPP nie realizował zadania „Wzmocnienie 
współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
na drogach”, a tym samym nie był oceniany przez przełożonych w tym zakresie. 

                                                      
32   Porozumienie o współpracy pomiędzy Burmistrzem Józefowa a Komendantem KPP zawarto 14 października 2011 r. 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Prezydentem Otwocka a Komendantem KPP zawarto 26 marca 2002 r. - w dniu 
11 stycznia 2016 r. zawarto porozumienie o tej samej treści.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Komendant KSP wyjaśnił, że ze względu na brak obszarów do monitorowania, 
a także brak wyznaczonego progu satysfakcji dla KWP/KSP w latach 2014 i 2015 
w Komendzie Stołecznej Policji ocena taka nie była dokonywana. 

Zdaniem NIK, obszar do monitorowania został określony w KPPBP, a oceny 
wykonania mierników zostały określone w Katalogu mierników dla komend 
wojewódzkich (Stołecznej) Policji na 2014 r. i 2015 r., które zatwierdził Komendant 
Główny Policji.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 7,227) 

3.5. Komendant KPP oświadczył, że na terenie właściwości KPP w strukturach 
urzędów miast i gmin nie ustanowiono pełnomocników ds. rowerzystów lub/i pieszych. 
Ponadto podał, że w latach 2014-2015 nie współpracowano z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie brd, z uwagi na to, iż na obszarze działania KPP nie 
działają tego typu organizacje.  

Z analizy wykazu organizacji pozarządowych, zamieszczonego na stronie 
internetowej Starostwa w Otwocku wynika, że na terenie tego powiatu nie funkcjonują 
podmioty zajmujące się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli tom I str.100) 

3.6. W latach 2014-2015, Komendant KPP nie dysponował środkami finansowymi na 
działalność prewencyjną i edukacyjną. Zakupy usług i materiałów służących do 
działań prewencyjnych i edukacyjnych prowadzone były centralnie i przekazywane 
KPP za pośrednictwem KSP.  

 (dowód: akta kontroli tom I str.100) 

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

NIK nie wnosi zastrzeżeń do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym niechronionych jego uczestników.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o: 

1) rozważenie opracowania procedur typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych 
dla pieszych oraz określenie kryteriów ich identyfikacji, 

2) rzetelne prowadzenie systemu SEWiK, 

3) sporządzanie kart zdarzeń drogowych dla wszystkich zdarzeń drogowych oraz 
wprowadzanie ich do systemu SEWiK. 

  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Komendantowi KPP 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 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 24 czerwca 2016 r. 

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 
Wicedyrektor 

Janusz Łojewski 

Kontroler 

Stefan Padzik 

Specjalista kontroli państwowej  
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