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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 Paweł Krawczak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do 

kontroli nr 99477 z 14 stycznia 2016 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta w Otwocku2, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Zbigniew Szczepaniak – Prezydent Miasta Otwocka3  

(dowód:  akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania podejmowane przez Straż Miejską 

w Otwocku5 miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników 

ruchu drogowego. Wyszkolenie strażników oraz ich wyposażenie techniczne 

gwarantowało prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych6. W okresie objętym kontrolą7, Straż 

uczestniczyła w podejmowanych przez Policję programach, których celem była 

poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Na podstawie własnych obserwacji 

oraz korzystając z danych policyjnych, Straż określiła obszary, w których istnieją 

potencjalne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego8. Wskazanie tych 

miejsc umożliwiało ich monitorowanie i podejmowanie odpowiednich działań. Straż 

cyklicznie udzielała wsparcia w zabezpieczeniu imprez organizowanych przez podmioty 

zewnętrzne.  

                                                           
1  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 – dalej ustawa o NIK. 
2  Dalej także Urząd lub UM. 
3  Dalej Prezydent Otwocka. Zbigniew Szczepaniak jest Prezydentem Otwocka od 2006 r. 
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 Straż lub SM. 
6  Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm. 
7  Kontrola objęto lata 2014-2015 oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, jeżeli miały bezpośredni 

związek z przedmiotem kontroli. 
8  Dalej brd. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Straż jest umundurowaną formacją utworzoną uchwałą Rady Miejskiej Otwocka9, 

działającą w strukturze Urzędu, jako Wydział. Zgodnie z § 15 regulaminu Straży 

Miejskiej w Otwocku10, ogólny nadzór nad działalnością SM sprawuje Prezydent 

Otwocka, a w zakresie nadzoru fachowego Komendant Stołecznej Policji w Warszawie.  

Zadania Straży określone zostały w regulaminie organizacyjnym Urzędu. W 

regulaminie tym zakres obowiązków i uprawnień Straży określają ustawa o strażach 

gminnych i wydane na jej podstawie rozporządzenia. Ponadto wskazano, że do zadań 

Straży należy „uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju 

uroczystości państwowe, religijne, wizyty oficjalne oraz masowe imprezy kulturalne, 

sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne odbywające się na terenie Miasta” oraz 

„egzekwowanie prawidłowego parkowania”. 

(dowód:  akta kontroli str. 4-9) 

Na 1 stycznia 2014 r. i 31 grudnia 2014 r. stan zatrudnienia w Straży był zgodny ze 

stanem etatowym i wynosił dziewięć osób, w tym: Komendant, pięciu starszych 

inspektorów, dwóch młodszych inspektorów i jeden pracownik administracyjny. 

Na koniec 2015 r. zatrudnienie w Straży zwiększyło się o jeden etat pracownika 

administracyjnego i wynosiło 10 osób.  

(dowód:  akta kontroli str. 10-11) 

Komendantem Straży jest od 1 kwietnia 2004 r. Dariusz Sokół.  

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wszyscy strażnicy mieli ukończone szkolenie 

podstawowe. Szkolenia przeprowadzone były w Centrum Szkolenia Policji 

w Legionowie, Komendzie Stołecznej Policji11 oraz Studium Szkolenia 

Specjalistycznego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w Gdańsku. 

Wszyscy strażnicy uzyskali świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego przed 

wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych 

(miejskich)12. Tematyka szkolenia podstawowego strażników obejmowała zagadnienia 

z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych13. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kontroli 

ruchu drogowego, wg programu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli 

ruchu drogowego14, posiadało czterech strażników. Wszyscy strażnicy posiadali, 

wydane przez Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, upoważnienia do 

wykonywania kontroli ruchu drogowego. Po ukończeniu właściwego kursu trzech 

strażników uzyskało, wydane przez Starostę Otwockiego, zezwolenie na kierowanie 

pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.  

(dowód:  akta kontroli str. 12-41) 

Szczegółowy program szkolenia podstawowego strażników został opracowany przez 

ośrodki szkolące strażników. Organizatorem tych szkoleń były ośrodki szkolenia 

policjantów, a wykładowcami i instruktorami wykładowcy Policji. Komendant Straży nie 

                                                           
9  Nr LJ/253/94 z 1 marca 1994 r. 
10  Nadany uchwałą Rady Miejskiej w Otwocku Nr XI/60/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. 
11  Dalej KSP. 
12 Dz. U. z 2013 r. poz. 353 ze zm. 
13  Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Szkolenia KSP w Iwicznej  obejmowały od 18 do 20 godzin wykładów 

z zakresu ruchu drogowego.  
14  Dz. U. Nr 132, poz. 841, ze zm. 
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miał wpływu na kształt programu, a w szczególności zagadnień merytorycznych 

będących przedmiotem szkolenia. 

W ocenie Komendanta Straży program szkolenia podstawowego umożliwiał rzetelną 

realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym niechronionych 

uczestników oraz zapewniał merytoryczne i teoretyczne przygotowanie strażników do 

pełnienia służby w Straży Miejskiej. Zdaniem Komendanta wskazane byłoby odbywanie 

praktyki z dłuższym terminem nie w macierzystej jednostce, lecz w ramach 

przedłużonego szkolenia w ośrodku pod nadzorem wykładowców z policjantami 

wydziałów ruchu drogowego. Strażnicy zgłaszali potrzebę nauki sygnalizacji ręcznego 

kierowania ruchem w przypadkach różnego rodzaju zdarzeń lub kolizji drogowych, które 

jako pierwsi zabezpieczali do momentu przybycia patrolu Policyjnego, lub zabezpieczenia 

przemarszy, biegów i rajdów ulicznych, oraz dokształcenie w zmianach prawa o ruchu 

drogowym i doskonalenia zawodowego. Ponadto Komendant Straży podał, że 

przeprowadzeniem wspólnego szkolenia w ww. zakresie nie były zainteresowane inne 

jednostki straży miejskich z terenu województwa mazowieckiego. 

Komendant Straży nie organizował szkoleń z zakresu ruchu drogowego, w tym 

związanych z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów.  

  (dowód:  akta kontroli str. 42-43) 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą, na terenie Otwocka miały miejsce 83 zdarzenia 

drogowe, w tym 25 wypadków z udziałem pieszych15, w wyniku których śmierć poniosły 

dwie osoby, a 24 zostało rannych16.  

  (dowód:  akta kontroli str. 132-157) 

Komendant Straży nie ustalił odrębnego obowiązku typowania miejsc szczególnie 

niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów na terenie Otwocka. Miejsca takie typowane 

były na podstawie bieżącej wymiany informacji pomiędzy Policją a Strażą. Wymiana 

tych informacji następowała na roboczych spotkaniach w KPP w Otwocku oraz poprzez 

łączność telefoniczną i radiową. Powyższe działania nie były dokumentowane. Bieżąca 

konsultacja oraz kontrola wykonywanych zadań polegała na przesyłaniu tabel wyników 

działań prewencyjnych oraz zbiorczym rocznym sprawozdaniu z działalności Straży, ze 

szczegółowym opisem planu działania. Sprawozdania te nie zawierały działań Straży 

dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego. Po ich zatwierdzeniu przez 

Prezydenta Otwocka, sprawozdania przekazywano Komendantowi Powiatowemu 

Policji w Otwocku. 

(dowód:  akta kontroli str. 43, 104-116, 122-126, 144-160) 

1.2. W latach 2014-2015, Komendant Straży nie sporządzał analiz (sprawozdań) 

dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Otwocka. Analizy w tym 

zakresie dla całego powiatu otwockiego sporządzano w Komendzie Powiatowej Policji. 

Fakt zapoznania się z ww. analizami, strażnicy miejscy potwierdzali podpisem. 

(dowód:  akta kontroli str. 131-157) 

1.3. Komendant Straży nie otrzymywał wytycznych bądź zaleceń dotyczących działań 

                                                           
15  W analizach stanu bezpieczeństwa na drogach podległych KPP w Otwocku za rok 2014 i 2015 nie wyodrębniono 

danych dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej 

w Otwocku również nie wskazywano zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.  
16  W 2014 r. w 14 wypadkach śmierć poniosła jedna osoba, a 12 zostało rannych. W 2015 r. śmierć poniosła jedna 

osoba, a 11 zostało rannych. 

Opis stanu 

faktycznego 
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na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.  

(dowód:  akta kontroli str. 44) 

1.4. Potencjalne miejsca niebezpieczne typowane były przez Straż wspólnie 

z Wydziałem Ruchu Drogowego i Wydziałem Prewencji KPP w Otwocku. Pod uwagę 

brano występujące natężenie ruchu w danym punkcie miasta oraz zaobserwowane 

nawyki pieszych (np. przechodzenie w miejscach niewyznaczonych). Straż nie 

posiadała udokumentowanego wyboru miejsc szczególnie niebezpiecznych. 

Za potencjalne miejsca niebezpieczne, strażnicy miejscy i policjanci uznali centrum 

Otwocka17 (przy wiadukcie kolejowym) i jego obrzeża. Straż nie występowała do Policji 

o przekazanie danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji18. W latach 2014-2015 

do Straży Miejskiej nie wpłynęły informacje dotyczące lokalizacji miejsc szczególnie 

niebezpiecznych. Komendant Straży nie prowadził własnej bazy danych dotyczących 

zdarzeń drogowych.  

 (dowód:  akta kontroli str. 44, 182-185) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży nie informował zarządcy drogi 

o występowaniu lokalizacji, w których istniejące rozwiązanie infrastrukturalne mogły mieć 

negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Przekazywane 

informacje do zarządcy drogi dotyczyły wyłącznie złego stanu nawierzchni dróg 

i chodników.  

  (dowód:  akta kontroli str. 44) 

1.6.  W latach 2014 – 2015 Straż nie prowadziła z Policją żadnych wspólnych 

szkoleń i ćwiczeń, o których mowa w art. 9 ust. 5 pkt 5 ustawy o strażach gminnych. 

Możliwość wspólnych szkoleń tych formacji określona została również w § 2 ust. 6 

Porozumienia o współpracy zawartego 26 marca 2002 r. pomiędzy Komendantem 

Powiatowym Policji w Otwocku a Prezydentem Miasta Otwocka. W Porozumieniu nie 

określono wspólnych przedsięwzięć w zakresie działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jego niechronionych uczestników.  

  (dowód:  akta kontroli str. 78-79, 183) 

1.7. Kolejne Porozumienie o współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Komendą 

Powiatową Policji w Otwocku zostało zawarte 11 stycznia 2016 r.19 Współpraca ta 

miała obejmować m.in.: organizowanie wspólnych patroli w rejonach zagrożonych 

naruszeniem porządku publicznego, prowadzenie wspólnych działań porządkowych 

w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych 

i sportowych, stałą wymianę informacji o zagrożeniach występujących na terenie 

Otwocka oraz koordynowanie rozmieszczenia służb Policyjnych i Straży. Prezydent 

Otwocka nie zawierał innych porozumień w tym zakresie. 

  (dowód:  akta kontroli str. 78-81) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Straż nie współpracowała z Policją w zakresie 

diagnozy miejsc niebezpiecznych w obszarze pieszych pod kątem istniejących 

rozwiązań inżynierii drogowej.  

Analizy stanu bezpieczeństwa na drogach z obszaru działania KPP w Otwocku za lata 

2014-2015 uwzględniały między innymi czas i miejsce wystąpienia wypadku. W okresie 

objętym kontrolą, na terenie Miasta Otwocka miało miejsce 26 wypadków z udziałem 

pieszych (14 w 2014 r. i 11 w 2015 r.).  

                                                           
17  Obszar położony w granicach ulic Powstańców Warszawy, Kupiecka, Anddiollego. 
18  Dalej SEWiK. 
19  Wcześniej obowiązywało Porozumienie o współpracy zawarte 26 marca 2002 r. 
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  (dowód:  akta kontroli str. 128-160) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wyszkolenie strażników pozwalało na prawidłowe 

wykonywanie zadań określonych w ustawie o strażach gminnych i uregulowaniach 

wewnętrznych Urzędu. Rozeznanie, co do lokalizacji miejsc potencjalnie 

niebezpiecznych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, umożliwiało ich 

właściwie monitorowanie. 

2. Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

2.1. W okresie objętym kontrolą, strażnicy nie zgłaszali uwag dotyczących realizacji 

przydzielonych im zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym wyposażenia 

w środki transportu i sprzęt techniczny (telefony, komputery). Sposób rozliczenia służby 

był każdorazowo omawiany z przełożonym. Sposób organizacji pracy strażników został 

określony w Regulaminie Straży Miejskiej, przyjętym uchwałą Rady Miasta Otwocka. 

W latach 2014-2015 w Urzędzie Miasta Otwocka nie prowadzono analiz 

obowiązujących regulacji wewnętrznych dotyczących Straży Miejskiej. 

(dowód:  akta kontroli str. 4-9, 180-181) 

2.2. Wszyscy strażnicy posiadali upoważnienia do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego i do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w zakresie określonym 

dla strażników20. 

(dowód:  akta kontroli str. 34-37, 199-200) 

2.3. Komendant Straży nie określił mierników/wskaźników skuteczności realizacji zadań 

skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. Straż uczestniczyła 

w realizacji programów poprawy bezpieczeństwa pieszych i bezpiecznego rowerzysty 

opracowanych przez KPP w Otwocku. Działalność Straży Miejskiej miała przede 

wszystkim charakter interwencyjny (reakcja na zgłoszenia21). Na zgłoszenia te 

strażnicy udawali się pojazdami będącymi własnością Straży. Natomiast patrole piesze 

prowadzone były tylko z funkcjonariuszami Policji w miejscach wyznaczonych przez 

Policję (głównie w pobliżu placówek oświatowych). Weryfikacji lokalizacji patroli Straży 

dokonywano na podstawie karty pracy służby, które analizował Komendant Straży. 

W kartach tych odnotowywane były m.in.: data, skład patrolu, zadania stałe i zlecone 

oraz wyniki patrolu (liczba: interwencji, legitymowań, wystawionych mandatów karnych, 

ujawnionych wykroczeń, zabezpieczeń miejsc i zdarzeń kolizji wypadków, pouczeń). 

Z analizy trzech kart pracy wynika, że strażnicy wykonali powierzone zadania. 

(dowód:  akta kontroli str. 174,176,178,184) 

W okresie objętym kontrolą, do Straży wpłynął jeden pisemny wniosek dotyczący złego 

stanu chodnika i niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą 

powiatową przy ul. Warszawskiej w Otwocku, który po jego weryfikacji i wykonaniu 

dokumentacji fotograficznej przekazano do zarządcy drogi, tj. do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku.  

                                                           
20  Zakres szkolenia strażników przedstawiony został w części wstępnej wystąpienia. 
21  Zgłoszenie głównie dotyczyły spraw porządkowych i związanych z występowaniem dzikich i bezpańskich 

zwierząt. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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W okresie przed Świętem Bożego Ciała oraz Świętem Zmarłych, Straż informowała 

uczestników ruchu drogowego o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu 

w okolicach kościołów i cmentarzy.  

(dowód:  akta kontroli str. 187) 

2.4. Poza ewidencją określoną w 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 straży22 prowadzona była ewidencja: 

 nałożonych mandatów karnych, która zawierała: nazwisko strażnika, numer 

mandatu karnego, datę nałożenia mandatu, wskazanie naruszonego przepisu 

prawa (w zakresie wynikających z uprawnień Straży) rodzaj wykroczenia, 

kwotę i nazwisko osoby ukaranej. Dane zawarte w tej ewidencji 

wykorzystywane były przy sporządzaniu sprawozdań z działalności Straży, 

 interwencji, która zawierała: datę zgłoszenia, dane zgłaszającego, nazwisko 

przyjmującego, treść zgłoszenia/interwencji, datę oraz sposób załatwienia 

sprawy, osobę odpowiedzialną za sprawę, uwagi. 

(dowód:  akta kontroli str.  119, 186, 196-187) 

2.5. Ewidencja zgłoszeń interwencji i zastosowanych środków prawnych prowadzona 

była ręcznie, co uniemożliwia wygenerowanie danej kategorii zdarzeń i zastosowanych 

środków prawnych, a w szczególności dotyczących parkowania w rejonie przejść dla 

pieszych w sposób ograniczający widoczność na przejściu oraz parkowania pojazdów 

na chodnikach i drogach rowerowych. W latach 2014-2015 stwierdzono łącznie 

1 341 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji23 

(756 w 2014 r. i 585 w 2015 r.), ukarano mandatem karnym 1 268 osób (712 w 2014 r, 

i 556 w 2015 r.), skierowano 432 wnioski do sądu o ukaranie (197 w 2014 r. i 235 

w 2015 r.).  

 (dowód:  akta kontroli str. 87, 97) 

2.6. Strażnicy nie brali udziału w wizytach studyjnych mających na celu zapoznanie się 

z rozwiązaniami infrastrukturalnymi związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

w szczególności pieszych i rowerzystów.  

(dowód:  akta kontroli str. 186) 

2.7. Strażnicy nie brali udziału w opiniowaniu projektów organizacji ruchu, na terenie 

Otwocka.  

(dowód:  akta kontroli str. 186) 

2.8. Straż Miejska brała udział w ośmiu (spośród 12) wspólnych patrolach z Policją w 

dniach określonych w Planie działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 r. w ramach działania „Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego”. O sposobie realizacji tego planu decydowała KPP. W 

trakcie wspólnych patroli ujawniono 18 wykroczeń popełnionych przez kierujących 

pojazdami silnikowymi. Nieuczestniczenie w czterech wspólnych patrolach 

spowodowane było ograniczonym stanem etatowym Straży w tych dniach.  

W 2014 r. strażnicy miejscy brali udział w sześciu patrolach wspólnych z Policją 

w ramach działania „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. 

W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży nie zgłaszał uwag, spostrzeżeń lub 

                                                           
22  Dz. U. z 2013 r. poz. 639, ze zm. 
23  Na podstawie ewidencji wyników działania straży sporządzonej według części III rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. 
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zastrzeżeń co do zakresu i form współpracy z Policją. 

 (dowód:  akta kontroli str. 55-72, 187) 

2.9. W ocenie Komendanta Straży nie jest uzasadnione powoływanie w Otwocku 

funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego ze względu na małą liczbę zdarzeń. Ponadto nie 

pozwala na to stan osobowy Straży. W latach 2014-2015 do Straży nie wpłynęły 

wnioski o wyznaczenie funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

(dowód:  akta kontroli str. 187) 

2.10. W strukturze Straży nie zostali wyznaczeni strażnicy do prowadzenia działań 

profilaktycznych i edukacyjnych. Strażnicy, jako asysta policjanta, brali udział 

w prelekcjach i pogawędkach prowadzonych w szkołach podstawowych24. Wspólnie 

z funkcjonariuszami Policji uczestniczyli w patrolach w ramach programu: 

 „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, którego celem była poprawa 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się 

uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy, 

 „Bezpieczna droga do szkoły”, którego celem było zapewnienie właściwego 

nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach 

szkół oraz na drogach prowadzących do placówek oświatowych. W okresie 

objętym kontrolą wystawiono 160 patroli mieszanych. 

Inicjatorem ww. programów była Policja. 

(dowód:  akta kontroli str. 91, 113, 128-130, 185) 

2.11. W budżecie Straży, w latach 2014 - 2015 nie było wyodrębnionych środków 

finansowych przewidzianych na działalność prewencyjną i edukacyjną. Udział 

strażników w działaniach prewencyjno-kontrolnych odbywał się w ramach nałożonych 

na nich obowiązków i nie wymagał dodatkowych nakładów finansowych ze strony 

Straży.  

(dowód:  akta kontroli str. 73-77, 188) 

2.12. Komendant Straży nie organizował partoli rowerowych. Na stanie Straży nie było 

rowerów służbowych. 

(dowód:  akta kontroli str. 188) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Straż podejmowała skuteczne działania na rzecz 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Była właściwie wyposażona w środki 

transportu i sprzęt techniczny. Udział strażników w programach w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, opracowanych przez Policję, miał pozytywny 

wpływ na osiągnięcie zakładanych w nich celów.  

                                                           
24  Dotyczyły one takich zagadnień jak: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Zagrożenia związane z dopalaczami 

i narkotykami”, „Tolerancja rówieśnicza”. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Współpraca Straży Miejskiej w Otwocku z podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie inicjatyw na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz monitorowanie 
działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży nie inicjował działań w celu 

nawiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 198)  

3.2. W strukturze Urzędu nie został ustanowiony pełnomocnik do spraw rowerzystów 

i/lub pieszych. Komendant Straży oświadczył, że w latach 2014-2015 na terenie 

Otwocka nie działały organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką związaną 

z brd, zwłaszcza z pieszymi i rowerzystami.  

(dowód: akta kontroli str. 194) 

3.3. W latach 2014-2015, Komendant Straży nie występował z propozycją współpracy 

do podmiotów zewnętrznych w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

(dowód: akta kontroli 194) 

3.4. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi polegała na cyklicznym udzielaniu 

wsparcia i pomocy w zabezpieczeniu imprez lub przedsięwzięciach organizowanych 

przez podmioty zewnętrzne. W okresie objętym kontrolą, Straż zabezpieczała przebieg 

organizowanych przez TKKF Apollo w Otwocku biegów masowych z okazji odzyskania 

niepodległości, turniejów koszykówki ulicznej oraz przejazdu maratonu rowerowego 

cyklu „Poland Bike Maraton-Otwock”. Zakres współpracy i zadań określany był we 

wnioskach organizatora imprezy, doprecyzowanych na roboczych spotkaniach. 

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK wynika, że 

organizatorzy tych imprez bardzo wysoko ocenili współpracę ze Strażą i liczą na dalszą 

współpracę. Straż zabezpieczała również uroczystości państwowe i kościelne, które 

odbywały się na ulicach Otwocka.  

 (dowód:  akta kontroli str. 190-194 ) 

3.5. W ocenie Komendanta Straży „zakres współpracy i zaangażowanie się podmiotów 

organizujących przedsięwzięcia był zadawalający i odpowiedni do sytuacji. Żaden 

pieszy lub inny uczestnik ruchu (rowerzyści, kierowcy pojazdów) w wyniku 

organizowanych biegów nie doznał kontuzji, wypadku oraz nie doszło do kolizji czy 

zdarzenia, co świadczy o prawidłowym ich zabezpieczeniu przez organizatora i służby 

współpracujące. Organizator zawsze podejmował działania mające na celu wspólne 

omówienie uwag dotyczących zasad współpracy i podziału zadań”. 

(dowód:  akta kontroli str. 194 ) 

3.6. Komendant Straży uczestniczył w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka oraz Powiatu Otwockiego25. Na wniosek 

Komisji, Straż zintensyfikowała działania, które doprowadziły do znacznego 

ograniczenia parkowania na chodnikach. Żaden ze strażników nie wchodził w skład 

rady bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 194) 

3.7. Na terenie Otwocka nie odnotowano inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych 

mających na celu bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

                                                           
25  Komendant Straży jest członkiem Rady Powiatu Otwockiego. 

Opis stanu 

faktycznego 
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interesów pieszych i rowerzystów. Na stronach internetowych zamieszczano informacje 

dotyczące imprez rowerowych organizowanych na terenie kraju. 

(dowód:  akta kontroli str. 195) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wsparcie udzielone organizacjom pozarządowym 

przy organizacji imprez masowych na terenie Otwocka, wpłynęło na bezpieczny ich 

przebieg. O pozytywnych działaniach Straży w tym zakresie świadczą również bardzo 

dobre oceny organizatorów tych imprez. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 

nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V.  Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

Prezydenta Otwocka, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Prezydentowi Otwocka 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. 

 

Warszawa, dnia             marca 2016 r.  

  

   

   

 Najwyższa Izba Kontroli 

Kontroler Delegatura w Warszawie 

 

Paweł Krawczak 

doradca ekonomiczny 

  

 

………………………………………………. 

Podpis 
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