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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Miejska Policji w Legnicy (dalej: „KMP w Legnicy” lub „Komenda”),  

ul. A. Asnyka 5, 59-200 Legnica 

 

podinspektor Zbigniew Kopij, p.o. Komendant Miejski Policji w Legnicy od                          
10 grudnia 2020 r. (dalej także: „Komendant”), uprzednio od 19 października 2016 r. 
do 9 grudnia 2020 r. funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy sprawował 
inspektor Leszek Zagórski 

 

1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych w realizację zadań na 
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2. Ocena wpływu realizowanych działań na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

 

Lata 2018 – 20201 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 (dalej: 
„ustawa o NIK”) 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 

 Joanna Marczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LWR/159/2020 z 23 października 2020 r. 

 Małgorzata Jakubiec-Dzieleńdziak, główny specjalista kontroli państwowej, 2.
upoważnienie do kontroli nr LWR/161/2020 z dnia 28 października 2020 r. 

 (akta kontroli: Tom I str. 1-4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 7 grudnia 2020 r. Kontrolą mogą być również objęte dokumenty 
wytworzone wcześniej bądź później, niezbędne dla realizacji celu kontroli. 
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Komendant Miejski Policji w Legnicy podejmował działania w zakresie tworzenia 
warunków do sprawnej i skutecznej działalności pionu ruchu drogowego Komendy. 
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego (dalej: „WRD”) brali udział 
w szkoleniach specjalistycznych dotyczących problematyki ruchu i inżynierii ruchu 
drogowego. Opinie w sprawie projektów organizacji ruchu drogowego wydawały 
upoważnione do tego osoby, niemniej jednak w trzech przypadkach stwierdzono 
w tym zakresie błędne zapisy w Kartach Opisu Stanowiska Pracy. 
Komendant podejmował działania mające na celu ocenę skuteczności działań 
Komendy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a cyklicznie sporządzane 
analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie obszaru legnickiego4 
potwierdzały, że pod względem liczby zdarzeń drogowych sytuacja bezpieczeństwa 
ruchu drogowego ulegała nieznacznej poprawie. NIK zwraca przy tym uwagę na 
występujące dysproporcje w zakresie reakcji na wykroczenia pieszych w stosunku 
do zagrożeń przez nich powodowanych, pomimo realizowanych programów 
prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego.  

Prowadzone w Komendzie analizy oparte były na danych wprowadzanych do kart 
zdarzeń drogowych (dalej: „kzd”) rejestrowanych następnie w systemie SEWiK5. 
Kontrola wykazała, że choć w Komendzie dokonywano sprawdzenia prawidłowości 
wypełniania kzd, to pomimo tego, zawierały one wiele błędów bądź nieścisłości. 
Jako nierzetelny ocenia również NIK sposób ewidencji danych w systemie SEWiK, 
zwłaszcza w zakresie rejestracji zdarzeń stanowiących próby samobójcze 
(faktycznie nierejestrowane w tym systemie). Nie wypracowano również 
usystematyzowanego sposobu monitorowania i raportowania punktów lub odcinków 
niebezpiecznych występujących na obszarze działania Komendy. Kontrola wykazała 
bowiem miejsca, jakich nie oznaczono jako miejsca niebezpieczne, a w których                 
(lub w promieniu 100 m) odnotowano większą niż przeciętna liczbę zdarzeń. 
Zastrzeżenia NIK dotyczą również ewidencji danych zgromadzonych w systemie 
SESPol6, gdyż wykazywane w nim liczby przepracowanych godzin, legitymowanych 
osób oraz spraw skierowanych do dalszego postępowania różniły się od tych 
odnotowywanych w notatnikach służbowych funkcjonariuszy. Realizowano 
natomiast zalecenia wynikające z ocen bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
dotyczące dyslokacji służby.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych 

w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Według informacji udzielonej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu7, prowadzona ewidencja, 
zarówno finansowo-księgowa, jak i na potrzeby budżetu w układzie zadaniowym, 
nie pozwalała na wyodrębnienie wydatków poniesionych na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego przez KMP w Legnicy. Nie można było także wyodrębnić 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Obszar właściwości KMP w Legnicy, tj. miasto Legnica i powiat legnicki. 
5 System Ewidencji Wypadków i Kolizji. 
6 System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji. 
7 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu jest dysponentem środków budżetowych III stopnia.  
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wydatków dotyczących realizacji powyższego zadania ze środków przekazanych 
w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji8 (dalej: „Funduszu”) na 
podstawie art. 13 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji9.  
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podał ponadto, że otrzymane na 
rachunek Funduszu środki, które zostały przeznaczone na realizację zadań 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły: 
- w roku 2018 – 10 637,69 zł, 
- w roku 2019 – 22 386,92 zł, 
- w roku 2020 (I półrocze) – 8 070,00 zł. 
Powyższe kwoty zostały wydatkowane na zakup materiałów prewencyjnych oraz 
rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę 
określoną w art. 33 ust. 2 ww. ustawy. 

(akta kontroli: Tom II str. 128-131) 

1.1. Zatrudnienie10 w KMP w Legnicy przedstawiało się następująco: 

− na dzień 1 stycznia 2018 r. – 338 etatów, z czego 55 stanowiące 16% etatów 
ogółem (na 57 etatów zaplanowanych) w komórkach ruchu drogowego, 
wszystkie te osoby to byli policjanci kierowani do służby na drodze; 

− na dzień 1 stycznia 2019 r. – 334 etaty, z czego 53 etaty stanowiące 16% 
etatów ogółem (na 55 zaplanowanych) w komórkach ruchu drogowego, a liczba 
policjantów faktycznie kierowanych do służby na drodze wyniosła 48; 

− na dzień 1 stycznia 2020 r. – 335 etatów, z czego 50 etatów (na                                  
55 zaplanowanych) w komórkach ruchu drogowego, a liczba policjantów 
faktycznie kierowanych do służby na drodze wyniosła 45; 

− na dzień 1 lipca 2020 r. – 317 etatów, z czego 44 etaty (na 55 zaplanowanych) 
w komórkach ruchu drogowego, a liczba policjantów faktycznie kierowanych do 
służby na drodze wyniosła 39. 

Według struktury organizacyjnej KMP w Legnicy11 zadania związane 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego należały do Wydziału Ruchu Drogowego. 
Z analizy wyżej przedstawionych danych wynika, że etatyzacja w WRD w stosunku 
do liczby etatów ogółem w KMP w Legnicy nieznacznie się zmniejszała: od 16% 
w roku 2018, poprzez 15% w roku 2019, do 14% w I połowie roku 2020. Liczba 
wakatów w WRD wynosiła: po dwa etaty na dzień 1 stycznia 2018 r. i 1 stycznia 
2019 r., pięć etatów na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 11 etatów na dzień 1 lipca 
2020 r. Liczba policjantów faktycznie kierowanych do służby na drodze w okresie od 
1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2020 r. zmniejszyła się o 32%. W tym okresie więcej 
funkcjonariuszy zwolniło bądź przeniosło się (w latach 2018-202012 było to 
odpowiednio: czterech, pięciu i czterech pracowników) z WRD niż do niego przyjęło 
(w tym samym okresie było to odpowiednio: jeden, czterech i dwoje pracowników).  

Funkcjonariusze WRD byli sukcesywnie szkoleni, liczba kursantów/policjantów, 
którzy odbyli przeszkolenie specjalistyczne wyniosła: 27 osób w roku 201813,                    

                                                      
8 Wyodrębniona część Funduszu Wsparcia Policji będąca w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu. 
9 Dz.U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.  
10 Ogółem etaty policyjne. 
11 Na podstawie regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 
12 Do 17 listopada 2020 r. 
13 W tym: pięć osób odbyło kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (część ogólna), cztery osoby 
odbyły kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (część szczególna), dwie osoby odbyły kurs 
specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym, dwie osoby 
odbyły kurs specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz 14 osób odbyło kurs specjalistyczny 
w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.  
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16 osób w 2019 r.14 oraz pięć osób w pierwszej połowie 2020 r.15. Ogółem policjanci 
zatrudnieni w WRD ukończyli: 78 kursów specjalistycznych na koniec 2018 r.16, 
90 kursów specjalistycznych na koniec 2019 r.17 oraz 95 kursów specjalistycznych 
na koniec I półrocza 2020 r.18 (na ten dzień 34 funkcjonariuszy miało ukończone 
szkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego). Wszystkie ukończone przez 
pracowników KMP w Legnicy kursy specjalistyczne wynikały z potrzeb zgłoszonych 
przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy. Na dzień 23 listopada 2020 r. 
trzech funkcjonariuszy WRD nie posiadało przeszkolenia specjalistycznego.                          
Z wyjaśnień Komendanta wynikało, że sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia 
realizację takiego szkolenia.  

 (akta kontroli str. Tom II str. 81-82, 334-344) 

1.2. W ramach kontroli zarządczej w KPM w Legnicy corocznie dokonywano analizy 
ryzyka. Dwa ryzyka zidentyfikowane w 2018 r. dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym (nr 5 i 6), określone dla nich cele wskazywały na realizację założeń 
w zakresie Priorytetu IV, tj. Działanie Policji ukierunkowane na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyznaczone zadania polegały na: 

- zapewnieniu optymalnej liczby policjantów Wydziału Ruchu Drogowego pełniących 
bezpośrednio służbę na drogach – zwiększeniu bądź utrzymaniu udziału policjantów 
Ruchu Drogowego w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, monitoring odbywał się za pomocą 
miernika nr 1619, 1720 oraz 1821; 

- aktywizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, realizowania 
i prowadzenia działań prewencyjno-profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększenia świadomości dot. bezpieczeństwa na 
drogach wśród niechronionych użytkowników dróg, które realizowano poprzez 

                                                      
14 W tym: dwie osoby odbyły kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (część ogólna), trzy osoby odbyły 
kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (część szczególna), jedna osoba odbyła kurs specjalistyczny 
dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego, jedna osoba odbyła kurs 
specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym, pięć osób 
odbyło kurs specjalistyczny w zakresie wideorejestratorów wykroczeń, dwie osoby odbyły kurs specjalistyczny                    
w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz dwie osoby odbyły kurs specjalistyczny w zakresie obsługi 
ręcznych mierników prędkości.  
15 W tym: jedna osoba odbyła kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (część szczególna), dwie osoby 
odbyły kursy specjalistyczne w zakresie wideorejestratorów wykroczeń oraz dwie osoby odbyły kurs 
specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych.  
16 W tym: 22 kursy specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego (część szczególna), 10 kursów 
specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego (do 2013 r.), 10 kursów kurs specjalistycznych dla policjantów 
wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego, sześć kursów specjalistycznych dla policjantów 
ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym, osiem kursów specjalistycznych w zakresie 
wideorejestratorów wykroczeń, dziewięć kursów specjalistycznych w zakresie kontroli tachografów cyfrowych 
oraz 14 kursów specjalistycznych w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.  
17 W tym: 23 kursy specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego (część szczególna), 10 kursów 
specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego (do 2013 r.), 11 kursów kurs specjalistycznych dla policjantów 
wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego, siedem kursów specjalistycznych dla policjantów 
ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym, 15 kursów specjalistycznych w zakresie 
wideorejestratorów wykroczeń, 12 kursów specjalistycznych w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz                  
16 kursów specjalistycznych w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.  
18 W tym: 24 kursy specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego (część szczególna),10 kursów specjalistycznych 
w zakresie ruchu drogowego (do 2013 r.), 11 kursów kurs specjalistycznych dla policjantów wykonujących 
czynności na miejscu zdarzenia drogowego, siedem kursów specjalistycznych dla policjantów ruchu drogowego 
w zakresie kierowania motocyklem szosowym, 15 kursów specjalistycznych w zakresie wideorejestratorów 
wykroczeń, 12 kursów specjalistycznych w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz 16 kursów 
specjalistycznych w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.  
19 Procentowy udział policjantów Ruchu Drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drogach. 
20 Ocena zaangażowania Policji w zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
21 Procentowy udział policjantów Ruchu Drogowego w jednodniowych działaniach krajowych. 
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spotkania prewencyjne w szkołach, przedszkolach, domach dziecka oraz inne 
spotkania z mieszkańcami obszaru legnickiego i tematyczne programy22.  

Komendant Miejski Policji w Legnicy wyjaśnił, że w związku z przeprowadzoną 
w 2018 r. analizą ryzyka i osiągniętymi miernikami w zakresie zadań związanych 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego poprzestano w następnym okresie 
na stosowaniu działań nadzorczych dotyczących kontroli zarządczej w tym zakresie.   

 (akta kontroli: Tom II str. 97-127, 149, 334-350) 

W KMP w Legnicy wszystkie działania pionu ruchu drogowego podlegały bieżącej 
ocenie przełożonych, którą omawiano podczas codziennych odpraw. W Komendzie 
funkcjonował również system odpraw miesięcznych, półrocznych i rocznych, 
podsumowujących okresową pracę komórek organizacyjnych podległych 
Komendantowi Miejskiemu Policji w Legnicy.  

Dane statystyczne dotyczące struktury i stanu etatowego WRD były w KMP 
w Legnicy gromadzone i sprawozdawane w układzie miesięcznym (tabele, 
zestawienia i meldunki kadrowe). Ponadto w systemie SESPol rejestrowano 
codziennie liczbę policjantów na drodze. Liczba wakatów w WRD wyniosła: dwa na 
dzień 1 grudnia 2018 r., sześć na dzień 1 grudnia 2019 r. oraz 11 na dzień 
1 listopada 2020 r. Komendant Miejski Policji w Legnicy wyjaśnił, że wakaty 
podlegają sukcesywnemu uzupełnianiu, zależy to jednak od liczby kandydatów 
zainteresowanych podjęciem służby w Policji. W razie potrzeby wzmocnienia pionu 
ruchu drogowego w KMP w Legnicy przenoszono funkcjonariuszy z innych 
wydziałów do WRD lub policjantom z innych komórek powierzano obowiązki 
dotyczące WRD (w 2018 r. jednej osobie, a w roku 2019 sześciu osobom), do niego 
kierowano również policjantów rozpoczynających służbę i powracających 
z przeszkolenia zawodowego podstawowego. Według wyjaśnień złożonych przez 
Zastępcę Naczelnika Wydziału Wspomagającego KMP w Legnicy znaczny wzrost 
liczby wakatów w WRD wynikał ze zwolnień funkcjonariuszy ze służby z Policji 
z uwagi na nabyte uprawnienia emerytalne oraz przeniesienia do innych jednostek 
organizacyjnych,.  
Komendant Miejski Policji w Legnicy wskazał, że WRD zlokalizowano w nowym, 
dobrze wyposażonym obiekcie, co gwarantuje komfort pracy funkcjonariuszom, 
a sprzęt transportowy, którym dysponuje Wydział podlega bieżącej wymianie 
w miarę eksploatacji (większość stanowią auta nowe lub kilkuletnie), rozważyć 
należałoby jedynie uzupełnienie stanu motocykli służbowych.  

(akta kontroli: Tom II str. 83-92, 150, 179, 197) 

1.3. W KMP w Legnicy nie wprowadzono pisemnej procedury opiniowania projektów 
organizacji ruchu. Zdaniem Komendanta wystarczające w tym zakresie były reguły 
wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem23. W kontrolowanym okresie 
zaopiniowano ogółem 707 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu, z czego: 

• 296 projektów w 2018 r., 

• 294 projekty w 2019 r., 

• 117 projektów 2020 r. (I półrocze). 

                                                      
22 Np. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola”, „Bezpieczny 
rowerzysta”, „Ogólnopolski policyjny dzień odblasków”, „Senior na drodze, jestem świadomy – będę bezpieczny”, 
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczeństwo pieszych”, „Karta rowerowa”, „Dzień dziecka”, „Bezpiecznie na 
rowerze”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Uczę się bezpiecznie żyć”, „Wychowanie komunikacyjne – szkolenie dla 
nauczycieli”, „Bezpieczne ferie”.  
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 784.  
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Na dzień 2 listopada 2020 r. za opiniowanie projektów organizacji ruchu 
odpowiedzialni byli: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego oraz jego Zastępca – 
na podstawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Komendanta Miejskiego 
Policji w Legnicy opinii do projektów stałej bądź czasowej zmiany organizacji ruchu 
zawartego w decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nr 107/2020 z dnia 
26 października 2020 r. Zadania te wynikały z zakresów obowiązków (wskazanych 
w Kartach Opisu Stanowiska Pracy z września 2020 r.). W przypadku nieobecności 
Naczelnika lub jego Zastępcy opinię w sprawie organizacji ruchu drogowego 
wydawał Komendant Miejski Policji w Legnicy, na podstawie kompetencji 
wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Według przyjętej w KMP w Legnicy 
praktyki, jak wskazał Komendant, sprawdzaniem oznakowania i zastosowanych 
rozwiązań technicznych, ich zgodności z obowiązującymi przepisami przed 
zaopiniowaniem projektów organizacji ruchu drogowego zajmowało się trzech 
kierowników poszczególnych ogniw WRD (posiadających wykształcenie średnie 
techniczne i przeszkolenia specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego). Błędne 
wskazanie w Kartach Opisu Stanowiska Pracy obowiązków i uprawnień tych osób           
w zakresie opiniowania projektów organizacji ruchu zostało szczegółowo opisane                  
w sekcji dotyczącej nieprawidłowości.  

Czterech funkcjonariuszy KMP w Legnicy (w tym: Naczelnik i jego Zastępca oraz 
jeden funkcjonariusz biorący udział w przygotowaniu opinii w sprawie projektu 
organizacji ruchu drogowego) wzięło udział w szkoleniu e-learningowym 
przeprowadzonym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod 
nazwą "Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego"24. 

Komendant wyjaśnił, że według posiadanej przez niego wiedzy do wszystkich opinii 
zastosowali się zarządcy dróg, ponadto dodał, że współpraca z władzami Miasta 
i Powiatu w tym zakresie układała się bardzo pozytywnie, w przypadku niejasności 
czy uwag do projektów odbywały się spotkania w tej sprawie w Wydziale 
Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy, w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Legnicy lub Starostwie Powiatowym25 w Legnicy.  

Z wygenerowanych z systemu SEWiK danych wynikało, że w ośmiu przypadkach 
w kartach zdarzenia drogowego, jako przyczynę wskazano zabezpieczenie robót 
na drodze (poz. 162), a w 82 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego był stan 
jezdni (poz. 160). Nieprawidłowe zabezpieczenie robót na drodze dotyczyło przede 
wszystkim prac związanych z wykaszaniem traw (pięć przypadków, w których 
kamień spod kosiarki uszkodził przejeżdżający pojazd), incydentalne przypadki to: 
wyjazd maszyny do dylatacji na drogę bez operatora, spadająca dachówka 
z budynku czy przewrócenie się znaku drogowego. W tych sprawach 
nie przekazywano informacji do zarządcy drogi, na miejscu zdarzenia rozliczano 
osoby odpowiedzialne, nakazywano zabezpieczyć lub zakończyć wykonywane 
prace. Odnośnie 82 zdarzeń, w których przyczyną był stan jezdni w 12 przypadkach 
(tj. 15%) Komendant skierował do zarządcy drogi informację o usterkach na drodze               
i konieczności jej naprawy, w której nadmieniał, że do WRD należy kierować 
odpowiedź w tej sprawie. W dwóch przypadkach (w jednym ze Starostwa 
Powiatowego w Legnicy i w jednym z Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy) nie 
otrzymano stosownej odpowiedzi26, ale według wyjaśnień Komendanta odcinki te 
                                                      
24 W dniach 7-9 i 13-15.07.2020 r.  
25 KMP w Legnicy otrzymywała protokoły z takich spotkań wraz z listą obecności uczestników.  
26 Z informacji otrzymanej w trakcie kontroli NIK z Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy wynika, że ubytki w drodze 
zostały naprawione. 
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były na bieżąco monitorowane, a ubytki w drodze zostały doraźnie naprawione. 
W pozostałych przypadkach zarządcy dróg usunęli nieprawidłowości i informację                  
o tym przekazali do KMP w Legnicy.  

 (akta kontroli Tom II str. 83-92, 132-149, 223-288, 325-382) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W zakresach obowiązków27 trzech kierowników poszczególnych ogniw WRD 
wskazano, że należy do nich opiniowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji 
ruchu oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Naczelnikowi. Ponadto opiniowanie 
projektów stałej lub tymczasowej organizacji ruchu zostało wymienione wśród 
szczególnych uprawnień tych osób. Jednakże z decyzji Komendanta Miejskiego 
Policji nr 197/2020 z dnia 26 października 2020 r. wynikało, że opiniowanie 
projektów organizacji należy do kompetencji Naczelnika i jego Zastępcy. Badanie 
przeprowadzone na próbie 30 opinii w sprawie projektów organizacji ruchu 
wykazało, że wydawały je tylko osoby upoważnione przez Komendanta Miejskiego 
Policji w Legnicy. Nie zajmowali się tym kierownicy trzech ogniw w WRD, co według 
NIK świadczy o nierzetelności przekazanych im do stosowania Kart Opisu 
Stanowiska Pracy.  
Komendant wyjaśnił, że błędne zapisy w kartach opisu stanowiska pracy nie mają 
tak naprawdę wpływu na opiniowanie projektów organizacji ruchu i są tylko 
uchybieniem niemającym wpływu na realizację tych zadań.  
Zdaniem NIK zakres obowiązków pracowników powinien wynikać z przydzielonych 
im przez pracodawcę obowiązków, tym bardziej, że w Komendzie nie obowiązywała 
żadna pisemna procedura dotycząca opiniowania projektów organizacji ruchu. 
Podczas kontroli skorygowano błędne zapisy w wyżej opisanych Kartach Opisu 
Stanowiska Pracy.  

 (akta kontroli Tom II str. 83-92, 132-149,  390-454) 

NIK pozytywnie ocenia działalność KMP w Legnicy w kontrolowanym obszarze. 
Komendant podejmował działania w zakresie tworzenia warunków do sprawnej 
i skutecznej działalności pionu ruchu drogowego stanowiącego 15-16% obsady 
kadrowej komendy, pomimo dużej liczby wakatów w WRD i utrudnionych 
możliwościach realizacji zadań (czego potwierdzeniem jest posiłkowanie się 
funkcjonariuszami innych pionów). Policjanci WRD brali udział w szkoleniach 
specjalistycznych, opinie w sprawie projektów organizacji ruchu drogowego 
wydawały upoważnione do tego osoby, niemniej jednak w trzech przypadkach 
stwierdzono w tym zakresie błędne zapisy w Kartach Opisu Stanowiska Pracy. 
 

2. Ocena wpływu realizowanych działań na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2.1. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie działania KMP 
w Legnicy doszło do 5 657 zdarzeń drogowych, z czego: 

− 2 381 zdarzeń drogowych nastąpiło w roku 2018, w tym 78 wypadków i 2 303 
kolizji drogowych, w ich wyniku liczba osób rannych wyniosła 85, a zabitych 
sześć (czterech kierujących, jeden pieszy i jeden pasażer); 

− 2 356 zdarzeń drogowych nastąpiło w roku 2019, w tym 73 wypadki i 2 283 
kolizje drogowe, w ich wyniku liczba osób rannych wyniosła 83, a zabitych 
11 (czterech kierujących, pięciu pasażerów i dwoje pieszych); 

                                                      
27 Na podstawie Kart Opisu Stanowiska Pracy sporządzonych i przyjętych do stosowania 23 września 2020 r.  

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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− 920 zdarzeń drogowych nastąpiło w I połowie 2020 r., w tym 30 wypadków i 890 
kolizji, w ich wyniku liczba osób rannych wyniosła 31, a zabitych dwie28 
(kierujący pojazdami).  

Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce na: 

− drodze krajowej nr 94 (DK-94), tj. 379 w 2018 r. (14 wypadków i 365 kolizji, 
liczba rannych 14, a liczba zabitych cztery osoby), 327 w 2019 r. (w tym 14 
wypadków i 365 kolizji, 14 rannych, a osób zabitych 4) oraz 158 w I połowie 
2020 r. (w tym 10 wypadków i 148 kolizji, 10 rannych, a zabitych dwie osoby); 

− autostradzie A-4 tj. 247 w 2018 r. (w tym trzy wypadki i 244 kolizje, cztery osoby 
ranne, 281 w 2019 r. (w tym sześć wypadków i 275 kolizji, pięć osób rannych,                   
a zabitych dwie osoby) oraz 75 w I półroczu 2020 r. (w tym jeden wypadek i 74 
kolizje, jedna osoba ranna); 

− drodze krajowej nr 3 (DK-3) tj. 170 zdarzeń drogowych w 2018 r. (w tym siedem 
wypadków i 163 kolizje, osiem osób rannych), 50 w 2019 r. (w tym trzy wypadki         
i 47 kolizji, pięć osób rannych) oraz 16 w I połowie 2020 r. (wszystko to kolizje 
drogowe bez rannych czy zabitych). 

Z przeprowadzonych przez WRD okresowych analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na terenie obszaru legnickiego (kwartalnych, półrocznych i rocznych) 
wynikało, że główną przyczyną wymienionych powyżej zdarzeń drogowych było 
niezachowanie bezpiecznej odległości, a także nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu. Pod względem liczby zdarzeń drogowych sytuacja bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w kontrolowanym okresie ulegała nieznacznej poprawie, w 2019 r. było 
ich o 1% mniej niż w roku poprzednim, z kolei w I połowie 2020 r. o 25% mniej niż 
w I połowie roku 2019. Podobna była jednak liczba rannych, a jeżeli chodzi o osoby 
zabite to w 2019 r. nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 83%, 
a w pierwszym półroczu 2020 r. spadek o 200% w stosunku do I połowy roku 2019.  

Zdaniem Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy zmniejszająca się (nieznacznie) 
liczba zdarzeń drogowych świadczy o poprawie stanu bezpieczeństwa, pomimo 
zmniejszającej się istotnie liczby policjantów WRD na drogach, na co wpływ miały 
zaangażowanie w pracę funkcjonariuszy WRD oraz właściwy nadzór w tym 
zakresie. Komendant wyjaśnił, że skuteczność działań funkcjonariuszy oceniana 
była w trakcie odpraw służbowych, monitorowano również realizację mierników 
określonych przez Komendę Główną Policji, sprawdzano realizację wdrożonych 
zadań i wskazywano na ewentualne zagrożenia na terenie obszaru legnickiego.  

 (akta kontroli: Tom I str. 103-492, Tom II str. 1-127, 345-353) 

2.2.1. Na 5 657 zdarzeń drogowych z lat 2018-2020 (I półrocze) odnotowanych 
w systemie SEWiK, w przypadku 1 261 w poz. 184 Uwagi – informacje dodatkowe 
dokonano wpisu, z czego: [1] wpisy nie zawierały informacji o przyczynie zdarzenia 
(1 088 zdarzeń), gdyż została ona określona we wcześniejszych rozdziałach karty 
zdarzenia drogowego, [2] wpisy były uzupełnieniem w poszczególnych pozycjach 
karty zdarzenia drogowego wskazanych przyczyn zdarzenia (74 zdarzenia), 
[3] wpisy zawierały opis faktycznej przyczyny zdarzenia, nieprzewidzianej w żadnej 
pozycji rozdziału X karty zdarzenia drogowego (99 zdarzeń).  

I tak, na 99 zdarzeń, dla których w poz. 184 karty zdarzenia drogowego ujęto opis 
okoliczności zdarzenia zawierający sugestię, że przyczyną zdarzenia były 
okoliczności, które nie zostały przewidziane w karcie zdarzenia drogowego                       

                                                      
28 W adekwatnym okresie roku poprzedniego liczba zdarzeń drogowych wyniosła 1 152, w tym 29 wypadków                     
i 1 123 kolizji, liczba rannych 30, a zabitych było sześć osób.  
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(74 zdarzenia), tj.: [a] najechanie na przedmiot / zwierzę – jedno zdarzenie29, 
[b] nieostrożne otwieranie drzwi samochodu przy wysiadaniu (bez upewnienia się co 
do możliwości bezpiecznego wysiadania z pojazdu) – pięć zdarzeń30, 
[c]  nieprawidłowo zabezpieczony ładunek – trzy zdarzenia31, [d] niezachowanie 
ostrożności – trzy zdarzenia32, [e] olej / płyny eksploatacyjne na jezdni – pięć 
zdarzeń33, [f] pomylenie pedałów hamulca i gazu – jedno zdarzenie34, [g] uderzenie 
kamienia / bryły lodu / przedmiotu wystrzelonych spod kół pojazdu / kosiarki lub 
spadających z pojazdu – 14 zdarzeń35, [h] uszkodzenie pojazdów substancjami 
chemicznymi – jedno zdarzenie36,[i] warunki atmosferyczne – jedno zdarzenie37, 
[j] wystrzał opony / uderzenie odkręconego koła – 29zdarzeń38, 
[k] niezabezpieczenie pojazdu (przed stoczeniem / niekontrolowanym ruszeniem) – 
11 zdarzeń39. Wynik analizy pozostałych przypadków został zaprezentowany                           
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom III str. 234-236) 

Na 10 wybranych losowo zdarzeń drogowych (trzy z 2018 r.40, cztery z 2019 r.41 
i trzy z 2020 r.42), we wszystkich przypadkach, w kartach zdarzeń drogowych, 
w poz.184 uwagi – informacje dodatkowe dokonano wpisów, przy czym: 

1) w ośmiu przypadkach wpis w poz.184 karty zdarzenia drogowego zawierał 
informacje, że przyczyną zdarzenia były okoliczności, które nie zostały 
przewidziane w karcie zdarzenia drogowego43, a dotyczyły: [a] uderzenia 
kamienia / bryły lodu / przedmiotu wystrzelonych spod kół pojazdu / kosiarki lub 
spadających z pojazdu – dwa zdarzenia44, [c] niezawinionej usterki pojazdu – 
trzy zdarzenia45, [d] wystrzału opony / uderzenia odkręconego koła – trzy 
zdarzenia46; 

                                                      
29 EWK-107997149E. 
30 [1] EWK-109243341A; [2] EWK-108917406K; [3] EWK-108580794T; [4] EWK-108037264H;                                      

[5] EWK-107929295A. 
31 [1] EWK-109101576R; [2] EWK-108254978X; [3] EWK-107816851H. 
32 [1] EWK-108495337Q; [2] EWK-107243107Y; [3] EWK-107088081E. 
33 [1] EWK-108014626Y; [2] EWK-108011227W; [3] EWK-107662392U; [4] EWK-107657339T;                                        

[5] EWK-106991772H. 
34 EWK-109085744J. 
35 [1] EWK-108752534J; [2] EWK-108533011N; [3] EWK-108418958X; [4] EWK-108180430T;                                            

[5] EWK-108029681C; [6] EWK-107979779Q; [7] EWK-107967263C; [8] EWK-107680126T;                               
[9] EWK-107488482W; [10] EWK-107265558A; [11] EWK-107188897M; [12] EWK-107084032A;                                   
[13] EWK-106810557P; [14] EWK-106784759D. 

36 EWK-108749487P. 
37 EWK-107370416F. 
38 [1] EWK-108953886X; [2] EWK-108886254E; [3] EWK-108737733F; [4] EWK-108728261D;                                             

[5] EWK-108580910X; [6] EWK-108553381F; [7] EWK-108529444J; [8] EWK-108407846A;                                             
[9] EWK-108327116D; [10] EWK-108231342C; [11] EWK-108144007M; [12] EWK-108128769J;                                    
[13] EWK-108083611D; [14] EWK-108048458E; [15] EWK-108028369J; [16] EWK-107987034G;                                 
[17] EWK-107969242H; [18] EWK-107949471J; [19] EWK-107751805A; [20] EWK-107643849U;                               
[21] EWK-107442055Q; [22] EWK-107388939P; [23] EWK-107293902T; [24] EWK-107266997E;                                        
[25] EWK-107111045T; [26] EWK-106910923X; [27] EWK-106888504G; [28] EWK-106746391H;                                    
[29] EWK-106659692Y. 

39 [1] EWK-109034308G; [2] EWK-109016160A; [3] EWK-108725439X; [4] EWK-108669916Y;                                            
[5] EWK-108647336T; [6] EWK-108537553R; [7] EWK-108274870C; [8] EWK-108264824X;                                               
[9] EWK-107762894L; [10] EWK-107760185T; [11] EWK-107465423Y. 

40 [1] EWK-106688895P, [2] EWK-106888504G, [3] EWK-107265235A. 
41 [1] EWK-108128769J, [2] EWK-108083611D, [3] EWK-108025098T, [4] EWK-107760250H. 
42 [1] EWK-109190584A, [2] EWK-109281022T, [3] EWK-109490830F. 
43 [1] EWK-106888504G; [2] EWK-107265235A; [3] EWK-108128769J; [4] EWK-108083611D;                                                  

[5] EWK-109190584A; [6] EWK-109281022T. 
44 [1] EWK-107760250H; [2] EWK-109281022T. 
45 [1] EWK-107265235A; [2] EWK-108083611D; [3] EWK-109190584A. 
46 [1] EWK-106888504G; [2] EWK-108128769J; [3] EWK-108025098T. 
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2) w jednym przypadku wpis w poz. 184 był uzupełnieniem wskazanych 
w poszczególnych pozycjach karty zdarzenia drogowego przyczyn zdarzenia47. 

Wynik analizy pozostałych przypadków został zaprezentowany w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom III str. 262-291,303) 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy podał, że Komendant nadzór 
nad realizacją prawidłowości zapisów w kartach zdarzenia drogowego zlecił 
Naczelnikowi WRD. Naczelnik (lub jego Zastępca) każdego dnia jest zobowiązany 
sprawdzać każdą kartę i w przypadku ujawnienia nieprawidłowości niezwłocznie 
wzywać sporządzającego kartę do usunięcia błędów bądź też uzupełnienia 
niewystarczających zapisów. Nie sporządzano w tym zakresie analiz, bowiem są to 
tylko uwagi dodatkowe (pomocnicze), a przepisy nie nakładają obowiązku 
sporządzania pisemnej analizy poz. 184.  

(akta kontroli tom III str. 88) 

2.2.2. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy wyjaśnił, że z uwagi na 
dotychczasowy brak zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych, nie stosowano 
żadnego systemu odnotowywania faktu (w kzd i SEWiK), że w zdarzeniu z udziałem 
pojazdu uczestniczyła hulajnoga. 

(akta kontroli tom III str.88) 

Obowiązujący w KMP w Legnicy sposób ewidencjonowania tego typu zdarzeń 
określił Komendant Główny Policji48 nakazując rejestrację tych zdarzeń jako inny 
pojazd (poz. 111 kzd) z obowiązkowym wpisem w uwagach hulajnoga elektryczna 
(poz. 184 kzd). Wcześniej taki sposób rejestracji wprowadził 17 września 2019 r. 
przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji (dalej: KGP), 
przy czym w powyższym nakazie zaznaczono, że wprowadzane zasady dotyczą 
tylko hulajnóg elektrycznych, a w przypadku pozostałych rodzajów hulajnóg – osoby 
poruszające się na nich powinny być traktowane, jako osoby piesze. 

(akta kontroli tom III str. 293-294) 

2.2.3. W latach 2018-2020 (I pół.) nie odnotowano w systemie SEWiK zdarzeń 
drogowych, których przyczyną byłoby korzystanie z telefonu komórkowego 
(smartfona). 

(akta kontroli tom III str. 296) 

Zastępca Komendanta podał, że na chwilę obecną karta rejestracyjna zdarzenia 
drogowego nie posiada w swoim katalogu pozycji dotyczącej używania telefonu 
komórkowego jako przyczyny zdarzenia (rozdział X kzd). Jego zdaniem najbardziej 
poprawnym byłoby zaznaczenie poz. 149 oraz, opisanie faktycznej przyczyny 
w poz. 184 Uwagi – informacje dodatkowe. Zastępca Komendanta dodał, że KMP 
w Legnicy nie otrzymała żadnego pisma, jak również polecenia lub zarządzenia, 
w którym określono sposób rejestracji tego typu zdarzeń. 

(akta kontroli tom III str. 89) 

2.2.4. Zastępca Komendanta wskazał, że jednostki Policji są informowane 
o rozstrzygnięciach sądowych w zakresie wyroku, który zapadł w konkretnej 
sprawie. KMP w Legnicy otrzymuje od sądów tzw. karty informacyjne i na tej 
podstawie dane wprowadzane się do Krajowego Sytemu Informacyjnego Policji 
(dalej: „KSIP”). Powyższe karty nie zawierają jednak opisu przyczyn zdarzeń 
drogowych (zawierają jedynie informacje o wysokości zasądzonego wyroku).  

                                                      
47 [1] EWK-106688894P. 
48 Pismo z dnia 25 września 2019 r., l.dz. KD-I-2933/2019/ES. 
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Zdaniem Zastępcy Komendanta otrzymanie informacji w zakresie końcowego 
ustalenia przyczyny (nie tylko informacje odnośnie wysokości zasądzonego wyroku) 
wystąpienia zdarzenia drogowego pozwoliłoby na optymalne wykorzystanie tej 
wiedzy do eliminowania konkretnych przyczyn zdarzeń w przyszłości. 

(akta kontroli tom III str. 90) 

2.2.5. Na 11 wybranych zdarzeń drogowych, w wyniku których odnotowano ofiary 
śmiertelne49: 

1) w sześciu przypadkach kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu we 
krwi50, w tym: w pięciu przypadkach51 fakt ten został odnotowany, przy czym 
w czterech52 – zwartość alkoholu wyniosła 0 promili, w jednym53 – 2,24 promila. 
Wynik analizy pozostałych przypadków został zaprezentowany w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości; 

2) w pozostałych pięciu przypadkach kierujący nie zostali przebadani na zawartość 
alkoholu, gdyż zaraz po wypadku byli nieprzytomni lub zmarli na miejscu54. 

(akta kontroli tom IV str. 162-178) 

2.3. W okresie objętym kontrolą w KMP w Legnicy cyklicznie sporządzano analizy 
stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie obszaru legnickiego. W roku 
2018 wykonywano je półrocznie i rocznie, od 2019 r. kwartalnie, półrocznie i rocznie. 
Sporządzane od 2019 r. kwartalne, półroczne i roczna analiza dotyczyły również 
pieszych i rowerzystów (osobne, dodatkowe dokumenty), ponadto w dniu 6 marca 
2020 r. na polecenie Komendanta Miejskiego Policji została sporządzona Analiza 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym w ruchu drogowym na terenie obszaru 
legnickiego za 2019 r. (dotycząca czterech wypadków śmiertelnych, które miały 
miejsce w styczniu i lutym 2019 r.).  

Każda z analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymieniała podstawowe 
cele założone do realizacji (w zasadzie identyczne we wszystkich poddanych 
kontroli latach, różniące się tylko działaniami i akcjami wymienionymi, jako mającymi 
doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu 
drogowego), części statystycznej, w której prezentowano dane na temat liczby 
wypadków, kolizji, ofiar śmiertelnych oraz rannych w okresie analizowanym i takim 
samym roku ubiegłego. W dalszej części tych dokumentów przedstawiano 
charakterystykę zdarzeń drogowych i dokonywano oceny zagrożenia 
bezpieczeństwa osób pieszych (jak i rowerzystów), charakteryzowano zdarzenia 
z udziałem nietrzeźwych, wymieniano przedsięwzięcia o charakterze represyjnym 
podjęte w stosunku do użytkowników dróg przez policjantów WRD, działalność 
profilaktyczno-prewencyjną oraz działania z zakresu inżynierii ruchu drogowego. 
Podsumowanie analiz stanowiły wnioski końcowe. W analizie stanu bezpieczeństwa 
                                                      
49 [1] EWK-107647072G; [2] EWK-107945185P; [3] EWK-107888620M; [4] EWK-107693658T;                                            

[5] EWK-107725212J; [6] EWK-106790381G; [7] EWK-109374380Q; [8] EWK-107099243U;                                            
[9] EWK-108102465Y; [10] EWK-106901535G; [11] EWK-107638611T. 

50 [1] EWK-107693658T-uczestnik (nie sprawca); [2] EWK-108102465Y-sprawca; [3] EWK-107099243U-
uczestnik (nie sprawca); [4] EWK-107725212J-uczestnik (nie sprawca); [5] EWK-109374380Q-sprawca;                                     
[6] EWK-106790381G-sprawca. 

51 [1] EWK-108102465Y-sprawca; [2] EWK-107099243U-uczestnik (nie sprawca); [3] EWK-109374380Q-
sprawca; [4] EWK-107725212J-uczestnik (nie sprawca); [5] EWK-106790381G-sprawca. 
52 [1] EWK-107099243U-uczestnik (nie sprawca); [2] EWK-109374380Q-sprawca; [3] EWK-106790381G-

sprawca; [4] EWK-107725212J-uczestnik (nie sprawca). 
53 EWK-108102465Y-sprawca. 
54 [1] EWK-107647072G-sprawca-w momencie obsługi zdarzenia - nieprzytomny, zmarł w ciągu 30 dni od 

zdarzenia (z notatki urzędowej); [2] EWK-107888620M-sprawca-w momencie obsługi zdarzenia: śmierć na 
miejscu (z notatki urzędowej); [3] EWK-107945185P-uczestnik (nie sprawca)-w momencie obsługi zdarzenia: 
zginął na miejscu (z notatki urzędowej); [4] EWK-106901535G-sprawca-w momencie obsługi zdarzenia - stan 
krytyczny (z notatki urzędowej); [5] EWK-107638611T-sprawca-w momencie obsługi zdarzenia: nieprzytomny, 
zmarł na miejscu (z notatki urzędowej). 
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w ruchu drogowym na terenie obszaru legnickiego zarówno za rok 2018, jak i za 
2019 oraz za I półrocze 2020 r., sformułowano po 15 wniosków końcowych, które 
z jednym wyjątkiem (pkt 2, w którym wskazywano na planowane konkretne 
działania) brzmiały identycznie55. Komendant wyjaśnił, że podobieństwo 
formułowanych w wyżej opisanych analizach wniosków wynika z dużego stopnia ich 
ogólności i zbliżonych problemów na drogach na przestrzeni ostatnich lat.  

Analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przekazywano do Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wykorzystywano je również do planowania 
działań ukierunkowanych na represjonowanie poszczególnych grup uczestników 
ruchu drogowego (np. kierowców przekraczających dozwoloną prędkość), 
czy wystąpienia do właściwych organów z wnioskami o przeorganizowanie inżynierii 
ruchu drogowego (zmian organizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, 
do których dochodziło do zatorów drogowych, kolizji i wypadków) lub zmian 
organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach56. 

W KMP w Legnicy sporządzano także każdorazowo po zaistnieniu wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym analizę takiego zdarzenia, która składała się z: opisu drogi, 
w którym wymieniano rodzaj drogi i jej przebieg na terenie obszaru legnickiego; 
okoliczności zaistnienia wypadku drogowego, w tym: datę, godzinę zdarzenia, 
przyczyny i skutki wypadku wraz z danymi statystycznymi dotyczącymi ofiar; 
warunków drogowych i atmosferycznych, gdzie opisywano stan drogi oraz 
oznakowania, dopuszczalną prędkość na danym odcinku, warunki atmosferyczne 
i świetlne, prezentowano również zdjęcia z miejsca zdarzenia. W tej części 
ujmowano także dane historyczne dotyczące zdarzeń na odcinku drogi, na którym 
doszło do wypadku (w układzie tabelarycznym, podając w rozbiciu na okres danego 
roku do dnia zdarzenia oraz pięć lat poprzednich, tj. liczbę wypadków, zabitych, 
rannych oraz kolizji). W podsumowaniu takich analiz zobowiązywano się do podjęcia 
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, podawano 
również skład zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w skład 
którego oprócz funkcjonariuszy WRD wchodził również przedstawiciel zarządcy 
drogi oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych).  
W kontrolowanym okresie wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne dla 
pieszych, które znajdowały się na drodze krajowej nr 94 oraz drodze wojewódzkiej 

                                                      
55 Np. wnioski o numerach: [1] Należy zwracać szczególna uwagę na grupę niechronionych uczestników ruchu 
drogowego zarówno pod względem ich edukacji i ochrony jak i skutecznego reagowania na popełniane przez 
nich wykroczenia. Na ten problem należy spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze kierujący pojazdem powinien 
zachować szczególną ostrożność i zachować się właściwie wobec pieszych czy rowerzystów, a z drugiej strony 
każdy z niechronionych uczestników ruchu obowiązany jest również do przestrzegania zasad ruchu drogowego 
i upewnienia się, czy swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia zarówno dla siebie jak i pozostałych 
użytkowników dróg. W związku z powyższym wskazane jest organizowanie działań i akcji, których adresatami 
będą również piesi i rowerzyści. Działania należy ukierunkować zarówno na ich edukację jak i na reagowanie 
na popełniane wykroczenia. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 w I półroczu 2020 roku działania z zakresu 
edukacji te nie były realizowane. Ponadto funkcjonariusze tegoż wydziału realizowali zadania związane z „Ptasią 
Grypą” jak i kontrolami osób przybywających na kwarantannie związanej z koronawirusem jak i realizacją zadań 
w zakresie zwalczania i przeciwdziałania temu wirusowi; [2] Nie należy zapominać o edukacji najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego. Dlatego w dalszym ciągu wskazane jest organizowanie pogadanek w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, gdzie uczestnicy będą mogli poznać prawidłowe wzorce zachowania się na drodze. 
Ponadto funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką RD z uwagi na zagrożenie koronawirusem nie uczestniczyli 
w konkursach czy egzaminach jak to bywało w poprzednich okresach; [3] Każdorazowo po zaistnieniu wypadku 
drogowego ze skutkiem śmiertelnym należy przeprowadzać dokładną jego analizę wraz z wizją w miejscu jego 
zdarzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość oznakowania, istniejące rozwiązania 
inżynieryjne. Powyższe ma na celu wyciągniecie odpowiednich wniosków pozwalających na stwierdzenie, czy 
możliwe sa rozwiązania, które mogłyby ograniczyć wystąpienie podobnych zdarzeń w przyszłości.  
56 Pisma kierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (np. nr R-5321-1245/2019 z dnia                           
29 listopada 2019 r., nr R-5321-1230/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.), Prezydenta Miasta Legnicy                                    
(np. nr L.dz.R-5321-1041/2019 z dnia 8 października 2019 r., nr L.dz.R-5321-972/19 z dnia 17 września 2019 r., 
nr R-5321-144/20 z dnia 19 lutego 2020 r.), Zarządu Dróg Miejskich (nr. nr R-5321-1280/19 z dnia 16 grudnia 
2019 r.). 
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nr 364 w przebiegu miasta Legnicy (ul. Wrocławska, Złotoryjska, Chojnowska, 
Brama Głogowska). Zgodnie z Dolnośląskim Programem działań Policji na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020 typowanie takich miejsc mogło się 
odbywać na podstawie danych z systemu SEWiK57 (I metoda) lub w oparciu 
o charakterystykę rejonu, w tym odczucia społeczne (II metoda). Komendant 
wyjaśnił, że typując miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych stosowano 
przede wszystkim drugą metodę oraz posiłkowano się również danymi z systemu 
SEWiK. Opis przeprowadzonego przez NIK szczegółowego badania na wybranej 
próbie kontrolnej, dotyczącego m.in. typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych 
znajduje się w pkt. 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli Tom I str. 51-492, Tom II str. 1-80, 138-150, 307-308, 342-353, 383-
389)  

2.4. W sporządzonych w KMP w Legnicy analizach stanu bezpieczeństwa 
drogowego nie odwoływano się do opracowań naukowych w tym zakresie. 
Jak wyjaśnił Komendant Miejski Policji w Legnicy w procesie analizy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego funkcjonariusze WRD posiłkowali się literaturą 
fachową58.  

 (akta kontroli Tom II str. 138-147, 308) 

2.5. W latach 2016-2019 w stosunku do kierujących (wraz z rowerzystami) 
zastosowano łącznie 83 401 środków prawnych59 (pouczeń, mandatów 
karnych i wniosków o ukaranie), podczas gdy byli oni sprawcami łącznie 7 119 
zdarzeń drogowych60 odnotowanych przez KMP w Legnicy (stosunek 12:161). W tym 
samym okresie w stosunku do pieszych zastosowano 10 514 środków prawnych62, 
podczas gdy byli oni sprawcami 153 zdarzeń drogowych63 (stosunek 69:164).  

Z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów 
za lata 2016-2019 wynika, że podejmowane działania represyjne w stosunku do 
pieszych były nieadekwatne do liczby zdarzeń spowodowanych przez tę grupę 
uczestników ruchu. W tym okresie stosunek zastosowanych środków prawnych 
(mandatów karnych, pouczeń i wniosków o ukaranie) do liczby zdarzeń 
spowodowanych przez pieszych wyniósł 69:1. Jednocześnie taki sam stosunek                         
w grupie kierujących (wraz z rowerzystami) wyniósł 12:1. Spowodowało to, że piesi 
byli w sposób nieproporcjonalny w stosunku do zagrożenia jaki powodują, objęci 
działaniami represyjnymi przez funkcjonariuszy KMP w Legnicy.  
W 2019 r. w stosunku do kierujących zastosowano 18,3 tys. środków prawnych 
(mandaty karne, pouczenia, wnioski o ukaranie), podczas gdy byli oni sprawcami 

                                                      
57 Komendy Miejskie Policji w miastach do 100 tys. ludności (dotyczy Legnicy) powinny brać pod uwagę:                          
[1] trzyletni okres, [2] co najmniej trzy zdarzenia (kolizje + wypadki) z udziałem pieszych oraz [3] występowanie 
zdarzeń jest bezpośrednio związane wytypowanym miejscem (np. w obrębie skrzyżowania).  
58 Były to: [1] podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego „Ochrona pieszych” wydany przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Jamroza, Gdańsk, Kraków, 
Warszawa 2014, [2] „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, katalog przykładowych rozwiązań 
infrastruktury dla rowerzystów” wydane przez Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, marzec 2019 r.,                                    
[3] „Zarzadzanie ruchem drogowym” – Komentarz, Jonatan Hasiewicz, Warszawa 2020. 
59 W tym okresie liczba zastosowanych środków prawnych wyniosła: 19 424 przypadków w 2016 r., 23 620                           
w 2017 r., 21 747 w 2018 r. i 18 340 w 2019 r.  
60 W tym okresie liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez tą grupę wyniosła: 1 923 w 2016 r.,                               
1 788 w 2017 r., 1 701 w 2018 r. i 1 707 w 2019 r.  
61 W omawianym okresie stosunek liczby zastosowanych środków prawnych do liczby zdarzeń spowodowanych 
w tej grupie utrzymywał się na podobnym poziomie, pomiędzy rokiem 2016 a 2019, różnica wyniosła 0,4.  
62 W tym okresie liczba zastosowanych środków prawnych wyniosła: 3 442 w 2016 r., 2 269 w 2017 r.,                            
2 360 w 2018 r. i 2 443 w 2019 r. 
63 W tym okresie liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez tą grupę spadła z 47 w 2016 r. do 26                                  
w 2019 r.  
64 W latach 2016-2019 stosunek liczby zastosowanych środków prawnych do liczby zdarzeń spowodowanych 
przez pieszych wynosił odpowiednio: 88, 57, 58 i 74.   
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1 671 zdarzeń drogowych (stosunek 11:1). W tym samym okresie w stosunku do 
pieszych zastosowano 2,4 tys. środków prawnych, przy czym byli oni sprawcami                  
33 zdarzeń drogowych (stosunek 74:1). 
Według Komendanta niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, 
cykliści) należą do najbardziej zagrożonych grup uczestników tego ruchu, 
a zdarzenia, w których uczestniczą są najtragiczniejsze w skutkach. Do ich 
najczęstszych przewinień należą: wtargnięcie na jezdnię, przebieganie przejść dla 
pieszych na czerwonym świetle, chodzenie po jezdni, niestosowanie elementów 
odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Wobec powyższego, zdaniem 
Komendanta, tylko aktywna postawa Policji w zakresie „ujawnialności” tego rodzaju 
wykroczeń, jak również działalność profilaktyczna, pozwoli na zapobieżenie 
w przyszłości takim zdarzeniom.  

 (akta kontroli Tom II str. 390-395, 476-477) 

2.6.1. Szczegółowym badaniem objęto 20 zdarzeń drogowych mających miejsce 
w gminie Legnica w latach 2018-2020 odnotowanych w systemie Państwowej Straży 
Pożarnej (dalej: „PSP”).  

Na 20 wybranych zdarzeń drogowych mających miejsce w gminie Legnica w latach 
2018-2020 odnotowanych w systemach PSP (wynik analizy powyższych 
przypadków został również zaprezentowany w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości): 

1. wszystkie zostały odnotowane w systemie SEWiK, 

2. w ośmiu przypadkach – podane w systemie SEWiK współrzędne zdarzenia 
drogowego były zgodne z wpisanymi przez funkcjonariusza Policji w karcie 
zdarzenia drogowego (przypadki o nr KSIP: [1] EWK-106663478M; [2] EWK-
107929808T; [3] EWK-108570467W; [4] EWK-108514475D; [5] EWK-
107299199E; [6] EWK-108098266Q; [7] EWK-107542050M; [8] EWK-
109033814C, 

3. tylko w jednym przypadku (nr KSIP: EWK-107709265P) zapisy systemu PSP 
dotyczące liczby rannych/zabitych (dwóch rannych) są zgodne z zapisami 
systemu SEWiK prowadzonego przez KMP w Legnicy (dwóch lekko rannych). 

Na 12 zdarzeń, których współrzędne wpisane w systemie SEWiK nie odpowiadały 
wpisom w kartach zdarzeń drogowych: 

1. odległości między punktami (miejscami zdarzeń drogowych) wskazanymi przez 
PSP a punktami (miejscami zdarzeń drogowych) wpisanymi w systemie SEWiK 
wyniosły od 1,32 m do 14,53 km (przypadki o nr KSIP: [1] EWK-107709265P - 
30,96 m; [2] EWK-108078711U - 1,32 m; [3] EWK-106938880A - 30,09 m;                     
[4] EWK-108186067P - 83,29 m; [4] EWK-107698133N - 9,14 m; [6] EWK-
107512057Q - 39,87 m; [7] EWK-107923439U - 40,31 m; [8] EWK-107114835U 
- 54,24 m; [12] EWK-107276062U - 1,38 m). Wynik analizy pozostałych 
przypadków został zaprezentowany w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości; 

2. odległości między punktami (miejscami zdarzeń drogowych) wskazanymi przez 
PSP a punktami (miejscami zdarzeń drogowych) wpisanymi w kartach zdarzeń 
drogowych wyniosły od 25,94 m do 14,79 km (sześć przypadków o nr KSIP: 
[1] EWK-107709265P - 85,62 m; [2] EWK-108078711U - 26,94 m; [3] EWK-
108186067P - 38,21 m. Wynik analizy pozostałych przypadków został 
zaprezentowany w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości.  

Na osiem przypadków zdarzeń drogowych, których współrzędne wpisane 
w systemie SEWiK odpowiadały tym wpisanym w kartach zdarzeń drogowych 
odległości między punktami (miejscami zdarzeń drogowych) wskazanymi przez PSP 
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a punktami (miejscami zdarzeń drogowych) wpisanymi w systemie SEWiK wyniosły 
od 0 m do 18,26 km (przypadki o nr KSIP: [1] EWK-106663478M - 92,88 m; 
[2] EWK-107929808T - 433,02 m; [3] EWK-108514475D - 0 m; [4] EWK-
108098266Q - 140,6 m; [5] EWK-107542050M - 0 m. Wynik analizy pozostałych 
przypadków został zaprezentowany w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom III str. 1-102) 

Zastępca Komendanta podał, że funkcjonariusze WRD KMP w Legnicy dokonują 
pomiaru współrzędnych geograficznych zdarzenia drogowego przy użyciu urządzeń 
pozycjonujących „Bluebird”, które posiadają na wyposażeniu. Pomiar wykonywany 
jest w miejscu gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Po rozpoczęciu nowego 
zdarzenia na ekranie pojawia się informacja o współrzędnych GPS, które są 
podawane w dwóch formatach: [1] jednorodnym DMS (stopnie, minuty i sekundy), 
[2] mieszanym DD (stopnie i dziesiętne). Uzyskane w ten sposób współrzędne są 
wpisywane w kartę zdarzenia drogowego a następnie wprowadzane do systemu 
SEWiK. Funkcjonariusze Policji nie mają obowiązku ani nie stosują praktyki 
udostępniania danych współrzędnych dla załóg PSP, które są na miejscu                                  
i uczestniczą w akcjach ratunkowych. Ponadto, Zastępca Komendanta  podał, że:  

1) funkcjonariusze WRD KMP w Legnicy, w trakcie obsługi zdarzenia drogowego 
ustalają liczbę rannych, nie odbywa się to jednak we współpracy z strażakami 
PSP, gdyż nie ma takiego obowiązku ani praktyki; 

2) „synchronizacja” systemów informatycznych PSP i KMP polega jedynie na 
odnotowywaniu przez służbę przyjmującą zgłoszenie, że do obsługi zdarzenia 
angażowana jest inna służba. Odbywa się to w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia (dalej: „SWD”) używanego na bieżąco w służbach ratowniczych. 
Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dalej: „CPR”) przyjmując 
informację o zdarzeniu wyznacza służbę/y, której/m zleca udanie się na miejsce 
zdarzenia. Służba, która przybędzie, a uzna, że istnieje konieczność 
zaangażowania innej, w SWD dokonuje odpowiedniego wpisu w zakładce 
Dołączenie innej służby ratowniczej. Dzięki tej zakładce poszczególne formacje 
widzą kto i kiedy jest zaangażowany w przedmiotowym zdarzeniu. 

(akta kontroli tom III str. 299-302) 

Komendant PSP w Legnicy wyjaśnił, że nie posiada wiedzy  w sprawie rozbieżności 
danych dotyczących lokalizacji zdarzeń drogowych pomiędzy PSP a KMP 
w Legnicy. Ponadto, podał, że: 

1) w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze PSP dokonywali pomiarów 
współrzędnych geograficznych w dwojaki sposób. Do czasu uszkodzenia 
terminali systemu ELTE GPS65 przedmiotowe dane były automatycznie 
przesyłana do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy 
poprzez lokalizacje na mapie w trybie online pojazdów pożarniczych biorących 
udział w zdarzeniu. W chwili obecnej przedmiotowe dane są określane przez 
system SWD-ST66 na podstawie bazy danych TERYT67, a następnie 
uszczegóławiane przez służbę dyżurną Stanowiska Kierowania KM PSP 
w Legnicy w odniesieniu do informacji przekazanych przez obecnego na 
miejscu zdarzenia Kierującego Działaniami Ratowniczymi. Zdaniem 
Komendanta PSP przedmiotowe dane nie są przekazywane funkcjonariuszom 
Policji na miejscu zdarzenia; 

                                                      
65 System teleinformatyczny do zdalnego monitorowania, ochrony i lokalizacji GPS pojazdów. 
66 System Wspomagania Decyzji ST (System Teleinformatyczny). 
67 Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez GUS. 
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2) ustalenie liczby osób rannych na miejscu zdarzenia nie jest dokonywane we 
współpracy z patrolem Policji; 

3) system SIPR68, w zakresie wymiany informacji o prowadzonych zdarzeniach 
ratowniczych ma strukturę gwiazdy. Jej centralnym elementem jest system SI 
WCPR69, obsługujący przyjmowanie zgłoszeń w Wojewódzkich Centrach 
Powiadamiania Ratunkowego (dalej: „WCPR”), ale także wymianę informacji 
pomiędzy systemami SWD poszczególnych służb. Celem aktualizacji danych 
i przekazania ich za pomocą systemu SIPR do służb współdziałających 
niezbędna jest aktualizacja zapisów w karcie WCPR.  

(akta kontroli tom 4 str.188-189) 

2.6.2. W latach 2018-2020 (I pół.) odnotowano dwa zdarzenia drogowe stanowiące 
próbę samobójstwa poprzez „rzucenie się pod pojazd w ruchu”  
(nr KW-16310/1970 i KW-21662/2019). Wynik analizy powyższych przypadków 
został zaprezentowany w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 
 

(akta kontroli tom III str. 103-185, 309-318) 

2.6.3. W latach 2018-2020 (I półrocze) na terenie objętym właściwością KMP                        
w Legnicy wystąpiło 13 zdarzeń drogowych71, do których doszło z winy pieszego                     
i którego ofiarami byli m.in. piesi (siedem w 2018 r. i sześć w 2019 r.). Na 13 ww. 
zdarzeń drogowych, w 12 przypadkach w karcie zdarzenia drogowego odnotowano, 
że pieszy (sprawca) został ciężko ranny (10 zdarzeń72) lub zmarł w ciągu 30 dni od 
zdarzenia (dwa zdarzenia73), w jednym przypadku74 - lekko ranny. I tak:  

1. na 10 zdarzeń, w których pieszy został ciężko ranny: [a] w siedmiu 
przypadkach75 oceny stanu zdrowia dokonali funkcjonariusze Policji 
(w konsultacji z służbami medycznymi) bez powoływania w tym celu biegłego, 
[b] w trzech przypadkach76 powołano biegłych, którzy potwierdzili stopień 
obrażeń (ciężko ranny); 

2. w przypadku dwóch zdarzeń, w wyniku których ofiary zmarły w ciągu 30 dni od 
zdarzenia: [a] w jednym przypadku77 Prokuratura Rejonowa w Złotoryi 

                                                      
68 System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego. 
69 System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 
70 Krótki opis zdarzenia: Pieszy poruszający się chodnikiem, umiejscowionym po lewej stronie jezdni ulicy 

Wrocławskiej 1, w kierunku skrzyżowania z ulicą Witelona, z niewyjaśnionych przyczyn wtargnął na jezdnię 
(rzucił się) bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd marki Mercedes o numerach rejestracyjnych […], którego 
kierująca wraz z trójką pasażerów, poruszała się ulicą Wrocławską w kierunku ulicy Zamkowej. Na skutek 
odniesionych obrażeń pieszy poniósł śmierć na miejscu (pieszy przemieszczał się wraz z dwójką znajomych                       
i znajdował się na krawędzi jezdni, bezpośrednio przy ogrodzeniu I Liceum Ogólnokształcącego) 

71 [1] Id Ksip: EWK-106711765J; Nr Kw: 2864/18; [2] Id Ksip: EWK-106933765U; Nr Kw: 11501/18;                                          
[3] Id Ksip: EWK-106936373L; Nr Kw: 11609/18; [4] Id Ksip: EWK-107014595P; Nr Kw: 15356/18;                                              
[5] Id Ksip: EWK-107099243U; Nr Kw: 18048/18; [6] Id Ksip: EWK-107439494K; Nr Kw: 29983/18;                                       
[7] Id Ksip: EWK-107441900W; Nr Kw: 30065/18; [8] Id Ksip: EWK-107693658T; Nr Kw: 3870/19;                                                
[9] Id Ksip: EWK-107949826N; Nr Kw: 14044/19; [10] Id Ksip: EWK-108048796L; Nr Kw: 19946/19;                                   
[11] Id Ksip: EWK-108223030K; Nr Kw: 29220/19; [12] Id Ksip: EWK-108441456C; Nr Kw: 35345/19;                             
[13] id Ksip: EWK-108219183J; Nr Kw: 29124/19. 
72 [1] Id Ksip; EWK-106711765J; Nr Kw: 2864/18; [2] Id Ksip; EWK-106933765U; Nr Kw: 11501/18;                                    

[3] Id Ksip; EWK-106936373L; Nr Kw: 11609/18; [4] Id Ksip; EWK-107014595P; Nr Kw: 15356/18;                                  
[5] Id Ksip; EWK-107439494K; Nr Kw: 29983/18; [6] Id Ksip; EWK-107949826N; Nr Kw: 14044/19;                                 
[7] Id Ksip; EWK-108441456C; Nr Kw: 35345/19; [8] Id Ksip; EWK-107441900W; Nr Kw: 30065/18;                                
[9] Id Ksip; EWK-108048796L; Nr Kw: 19946/19; [10] Id Ksip; EWK-108219183J; Nr Kw: 29124/19. 

73 [1] Id Ksip; EWK-107099243U; Nr Kw: 18048/18; [2] Id Ksip; EWK-107693658T; Nr Kw: 3870/19. 
74 Id Ksip: EWK-108223030K; Nr Kw: 29220/19. 
75 [1] EWK-106711765J; [2] EWK-106933765U; [3] EWK-106936373L; [4] EWK-107014595P;                                             

[5] EWK-107439494K; [6] EWK-108441456C; [7] EWK-108219183J. 
76 [1] EWK-107949826N; [2] EWK-107441900W; [3] EWK-108048796L. 
77 EWK-107099243U. 
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zarządziła sekcję zwłok, w wyniku której uzyskano opinię, że wypadek miał 
charakter samobójstwa, [b] w drugim przypadku78 – nie powołano biegłego; 

3. w przypadku zdarzenia, w którym funkcjonariusze Policji ustalili stopień 
ciężkości obrażeń jako lekko ranny – nie powołano biegłego79. 

(akta kontroli tom III str. 186-233, 237-260, 304-308, tom IV str. 576-578) 

Funkcjonariusz prowadzący sprawę (przypadek, w którym ustalono stopień obrażeń 
jako lekki, wyjaśnił, że stopień ciężkości obrażeń ofiary (sprawcy) ustalił w rozmowie 
z lekarzem prowadzącym leczenie tej osoby. 

(akta kontroli tom III str. 261) 

2.7. Na 15 wybranych losowo zdarzeń drogowych mających miejsce w latach 2018-
2020 (do 30 czerwca)80: 

1) we wszystkich przypadkach analizowanych zdarzeń – w skład patrolu 
skierowanego do obsługi zdarzenia wchodzili policjanci z WRD KMP w Legnicy 
(stosownie do § 2 Zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia                            
22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach81 (dalej: 
Zarządzenie nr 30 KGP), 

2) we wszystkich przypadkach analizowanych zdarzeń – co najmniej jeden 
z policjantów skierowanych do obsługi zdarzenia posiadał przeszkolenie 
w zakresie ruchu drogowego, 

3) we wszystkich przypadkach analizowanych zdarzeń sporządzono kzd, 

4) obrażenia ofiar wstępnie ustalano na podstawie informacji od lekarza 
prowadzącego / lekarza karetki pogotowia – dziewięć (tj. 60%) analizowanych 
zdarzeń82 (ciężko ranni), co w siedmiu przypadkach83 znalazło potwierdzenie 
w opiniach biegłych (w pozostałych dwóch przypadkach84 ciężko rannym był 
sprawca zdarzenia). W pozostałych przypadkach nie zaistniała potrzeba 
skorzystania z pomocy medycznej. 

(akta kontroli tom II, str. 383-389, tom IV str. 1-159, 160-161, 566-571) 

2.8. KMP w Legnicy dysponowała następującymi analizami oraz planami działania 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

− analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze legnickim za rok 
2018 półroczne i rocznie, od 2019 r. kwartalne, półroczne i roczne, również od 
2019 r. kwartalne, półroczne i roczne analizy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym dotyczące pieszych i rowerzystów (osobne, dodatkowe dokumenty), 
ponadto sporządzona 6 marca 2020 r. Analiza wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym w ruchu drogowym na terenie obszaru legnickiego za 2019 r. oraz 
analizy wypadków śmiertelnych, 

                                                      
78 EWK-107693658T. 
79 EWK-108223030K. 
80 W tym: jedno w 2018 r. (kolizja) - nr EWK-106717211A, osiem w 2019 r. (w tym: dwie kolizje – nr: EWK-

108201301R i EWK-107567711T i sześć wypadków nr: EWK-108209297Q; EWK-108077533J;                                  
EWK-108487893E; EWK-108120913N; EWK-107685239R; EWK-107835644C) oraz sześć w 2020 r. (w tym: 
dwie kolizje – nr: EWK-108578548H; EWK-108670572P oraz cztery wypadki – nr: EWK-108659584E;                        
EWK-108591375W; EWK-109243274M; EWK-108915798L). 

81 Dz.Urz. KGP z 2017 r. poz.64, ze zm. 
82 [1] EWK-108659584E-wypadek; [2] EWK-108591375W-wypadek; [3] EWK-109243274M-wypadek;                               

[4] EWK-108915798L-wypadek; [5] EWK-108209297Q-wypadek; [6] EWK-108077533J-wypadek;                                 
[7] EWK-108487893E-wypadek; [8] EWK-108120913N-wypadek; [9] EWK-107685239R-wypadek. 

83 [1] EWK-108659584E, [2] EWK-108591375W, [3] EWK-109243274M, [4] EWK-108209297Q,                                            
[5] EWK-108487893E, [6] EWK-108120913N, [7] EWK-107685239R. 

84 [1] EWK-108915798L, [2] EWK-108077533J. 
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− plany działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego, Pieszy kontra pojazd, Rowerzysta, Piesi, 
Bezpieczne skrzyżowanie, Bezpieczny poranek, Alkohol i narkotyki, Truck & 
Bus, Prędkość, Tonaż Legnica, Pasy, Kaskadowy pomiar prędkości, Trzeźwy 
poranek. 

(akta kontroli tom IV str. 550-554) 

2.8.1. Dla oceny wykorzystania przy dyslokacji służby analiz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i porządku publicznego oraz zagrożeń przestępczością na drogach 
wybrano pięć dni tj. 21 września 2020 r., 29 września 2020 r., 7 października                   
2020 r., 15 października 2020 r., 23 października 2020 r.  

W ww. okresie (września i października) aktualne były następujące analizy:  

1. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze legnickim za II kwartał 
2020 roku (z 13 lipca 2020 r.), pieszych na obszarze legnickim za II kwartał 
2020 roku (z 9 lipca 2020 r.) i rowerzystów na terenie powiatu legnickiego za                   
II kwartał 2020 roku (z 11 lipca 2020 r.) oraz  

2. danych: dotyczących naruszeń w ruchu drogowym, zgromadzonych w ramach 
funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa za II kwartał                          
(z 3 lipca 2020 r.) oraz za III kwartał 2020 r. (z 3 października 2020 r.).  

Największą liczbę zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego dla WRD zawarto 
w analizie z 13 lipca 2020 r., a należały do nich: [a] reagowanie na popełniane 
wykroczenia pieszych i rowerzystów, [b] tworzenie własnych działań w zakresie 
przeciwdziałaniu agresywnych zachowań na drogach, [c] ocena istniejących 
rozwiązań inżynieryjnych (zwłaszcza podczas obsługi zdarzeń drogowych),                             
[d] zwiększenie liczby patroli na I i II zmianie oraz podczas przedłużonych 
weekendów, [e] współpraca z innymi służbami. Pozostałe analizy stanowiły 
powielenie ww. zadań.  

(akta kontroli tom IV str. 385-432) 

Zastępca Komendanta KMP w Legnicy wyjaśnił, że w wyniku przeprowadzonych 
analiz stanu bezpieczeństwa na terenie obszaru legnickiego, w tym analizy stanu 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego 
dostrzega, jakie są najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, jak również w której 
części obszaru do nich dochodzi, w których godzinach, jakich dniach itp. na tej 
podstawie dyslokuje patrole w konkretny rejon służbowy celem zapobiegania 
wykroczeniom i przestępstwom, a także zatrzymania potencjalnych sprawców tych 
czynów. Zdaniem Zastępcy Komendanta znaczna liczba zdarzeń drogowych 
dotyczy tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych                                         
i rowerzystów), a najbardziej zauważalnym przez społeczeństwo problemem jest 
nadmierna prędkość. W związku z tym większość służb otrzymywała zadania 
polegające na: [a] reagowaniu na wykroczenia popełniane przez pieszych                                 
i rowerzystów oraz wobec nich (w szczególności zwracano uwagę na korzystanie 
przez pieszych z oznaczeń odblaskowych) oraz [b] mierzeniu prędkości pojazdów 
(praca z ręcznym miernikiem prędkości). Zastępca Komendanta podał, że                               
w procesie dyslokacji patroli oraz wyznaczania konkretnych zadań, odprawiający do 
służby, posiłkują się aktualnym biuletynem KMP Legnica oraz zadaniami                                     
i komunikatami w systemie informatycznym E-komenda85 sporządzanymi przez 
piony kryminalne KMP w Legnicy. Wpływ na wyznaczanie zadań oraz rejonów 
służbowych mają również własne spostrzeżenia policjantów, które są zgłaszane, 
przekazywane podczas odpraw do służby. Kierownictwo wydziału na bieżąco 

                                                      
85 Elektroniczny system ewidencji dokumentów. 
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zwraca uwagę na charakter oraz miejsce gdzie dochodzi do przestępstw                                 
i wykroczeń, uzyskane informacje i spostrzeżenia są na bieżąco przekazywane                       
i uwzględniane podczas wyznaczania zadań i rejonów służbowych. 

(akta kontroli tom III str. 91-100) 

W wybranych dniach, tj. 21 września 2020 r., 29 września 2020 r., 7 października 
2020 r., 15 października 2020 r., 23 października 2020 r. odbyło się 47 odpraw (dla 
47 patroli), w tym: po dziewięć (21 września 2020 r. i 7 października 2020 r.),                         
11 (29 września 2020 r.), 10 (15 października 2020 r.), osiem (23 października                    
2020 r.), podczas których patrolom wyznaczano zadania wynikające z aktualnych 
analiz bezpieczeństwa drogowego oraz rejony wskazywane w nich, jako rejony 
o zwiększonej liczbie zdarzeń, wykroczeń i/lub przestępstw. Stosowano się również 
do zalecenia wynikającego z analiz bezpieczeństwa drogowego i utrzymywano 
większą liczbę patroli na I i II zmianie, tj. w dniach 20 września 2020 r., 
7 października 2020 r., 15 października 2020 r. i 23 października 2020 r. liczba 
patroli na I i II zmianie wahała się od trzech do ośmiu, podczas gdy (we wszystkich 
badanych dniach) liczba patroli na III zmianie nie przekraczała dwóch. W dniu                         
21 września 2020 r. w godzinach od 6:00 do 12:00 żaden z policjantów WRD nie 
patrolował obszaru KMP w Legnicy86. Przyczyną było zawieszenie działalności WRD 
KMP w Legnicy od 20 września 2020 r. g.14:00 do 21 września 2020 r. g.12:00                      
z powodu konieczności przeprowadzenia dezynfekcji WRD po wystąpieniu 
przypadku zakażenia policjanta wirusem SARS-CoV-2.  

(akta kontroli tom III str. 92-100, tom IV str. 433-432, 548) 

2.8.2. W trakcie patroli realizowanych podczas wybranych wcześniej dni 
realizowano trzy plany działań, w tym dwa własne (Czerwone światło87 oraz Alkohol 
i narkotyki88) i jeden wojewódzki (Pieszy kontra pojazd89). W żadnym z powyższych 
planów działania nie zostały wskazane konkretne lokalizacje ich realizacji. 

(akta kontroli tom IV str. 537-547, 579) 

Do realizacji ww. zadań wyznaczono: cztery z ośmiu w danym dniu (23 października 
2020 r.) patroli (działanie Pieszy kontra pojazd), cztery z ośmiu w danym dniu                     
(29 września 2020 r.) patroli (działanie Czerwone Światło), oraz dwa z dwóch                       
w danym dniu (III zmiana 6 października 2020 r.90). W poleceniu dyslokacji 
niektórych patroli zawarto wskazanie rejonów, w których mają realizować dane 
działanie, tj. w poleceniach trzech patroli: [1] dwóch realizujących działanie Alkohol                  
i narkotyki 7 października 2020 r.) wskazano: w rejonie gminy Kunice Prochowice 
oraz centrum miasta + drogi wylotowe A-4 w tym OS Sienkiewicza oraz przyległe                      
ul. Rzeczpospolitej, [2] jednego realizującego działanie Czerwone Światło 
wskazano: posterunek, skrzyżowanie Piłsudskiego na wysokości SP6 [czytaj: szkoły 
podstawowej]. W przypadku pozostałych patroli w protokołach odprawy do służby 
patrolowej wskazano kody rejonów służbowych na terenie KMP w Legnicy. 

(akta kontroli tom IV str. 433-536) 

                                                      
86 Ich obowiązki przejęły patrole jednostek ościennych. 
87 Realizowany 29 września 2020 r. (autor: asp. Tomasz Plaszczyk – WRD KMP w Legnicy). 
88 Realizowany od 6 października 2020 g. 06:00 do 7 października 2020 r. g.06:00, (autor: kom. Tomasz Kopta – 

WRD KMP w Legnicy). 
89 Realizowany od 20 października 2020 r. do 23 października 2020 r. (autor: podinsp. Piotr Wiśniewski – KWP 

we Wrocławiu). Efekty: [1] 42 zaangażowanych policjantów, [2] 125 ujawnionych wykroczeń, w tym                                
54 popenione przez kierujących pojazdami (w tym: jedno nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, 53 inne)                          
i 71 przez pieszych (w tym dwa to niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, dziewięć – przechodzenie                     
w miejscach niedozwolonych i 60 – inne), [3] 125 zastosowanych środków prawnych, w tym wobec                                   
54 kierujących pojazdami (w tym: jeden wniosek do sądu, 49 mandatów karnych i cztery pouczenia)                                    
i 71 pieszych (w tym: osiem wniosków do sądu, 53 mandaty karne i 10 pouczeń). 

90 Realizacja ww. działania 7 października 2020 r., tj. w wybranym dniu dotyczy III zmiany – 6 października                
2020 r. 
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2.8.3. W dyslokacji, w wybranych terminach, tj. 21 września 2020 r., 29 września 
2020 r., 7 października 2020 r., 15 października 2020 r., 23 października 2020 r., 
uwzględniono 20 wniosków/skarg, w tym dotyczących: [1] nadmiernej prędkości 
(dwa wnioski), [2] nielegalnych rajdów samochodowych (dwa wnioski), 
[3] nieprawidłowego parkowania (siedem wniosków), [4] niewłaściwej infrastruktury 
drogowej (trzy wnioski), [4] przekraczania dozwolonej prędkości (pięć wniosków), 
[6] stanu technicznego pojazdu (jeden wniosek). Wszystkie wnioski przekazano do 
realizacji patrolom m.in. w wybranych dniach.  

(akta kontroli tom IV str. 549) 

2.8.4. Zastępca Komendanta KMP w Legnicy podał, że […] patrole Wydziału Ruchu 
Drogowego, odprawiające patrole do służby kierowali się wiedzą posiadaną                          
o najbardziej niebezpiecznych miejscach w mieście. Okres, na który składają się 
wskazane daty to czas, gdy cały kraj zmaga się z epidemią koronawirusa. 
Większość patroli zadaniowana jest na teren całego miasta Legnica, czyli tu gdzie 
mamy największe skupisko ludzi, których nieprawidłowe zachowania mogą 
przyczyniać się do rozprzestrzeniania epidemii. Brano również pod uwagę miejsca 
gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych, wypadków. Skupiono się na 
odcinkach dróg, na których kierowcy notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego, 
zwłaszcza w zakresie przekroczeń prędkości. Zadaniem Policji jest zapobieganie. 
Zadania, które policjanci niemal codziennie otrzymują, a dotyczą reagowania na 
pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym bez elementów 
odblaskowych, […] Reagowanie na zachowania pieszych i kierowców w obrębie 
przejść dla pieszych należy również do naszych priorytetowych zadań, […]. 
Dyslokując patrole wzięto pod uwagę przyczyny wypadków, czyli np. prędkość, ale 
i również wjazd na skrzyżowanie przy emitowanym czerwonym świetle. Stąd też 
zadania patroli dotyczą tej kategorii wykroczeń. […]. 

(akta kontroli tom III str. 101-102) 

2.9. Celem sprawdzenia poprawności sprawozdawczości ujętej w systemie SESPol 
do porównania zapisów notatników funkcjonariuszy z zapisami ww. systemu 
wybrano rejestrację czynności służbowych dziesięciu funkcjonariuszy91 w ciągu 
pięciu wybranych dni. Wyniki powyższych badań zaprezentowano w sekcji 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli tom IV str. 198-384) 

Ponadto, wszyscy funkcjonariusze podali, że nie pamiętają czy kartę statystyczną 
(w SESPol) wypełniali osobiście, czy czynił to ktoś za nich. 

(akta kontroli tom IV str. 215-248) 

2.10. W kontrolowanym okresie w KMP w Legnicy przeprowadzano działania 
związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na podstawie planów własnych, 
wojewódzkich i krajowych. Z badania szczegółowego przeprowadzonego na próbie 
tj. trzech planach działań realizowanych przez KMP w Legnicy w 2020 r. (jednym 
własnym92 i dwóch wojewódzkich93) wynikało, że: 

- na ich zainicjowanie miały wpływ wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

                                                      
91 [1] Bab[…] - służba w dniu: 15.10.2020 r., [2] Bry[…] - służba w dniu: 23.10.2020 r., [3] Dom[…] - służba                      

w dniu: 29.09.2020 r., 10, [5] Kur[…] - służba w dniu: 21.09.2020 r., [6] Lew[…] - służba w dniu: 7.10.2020 r., 
[7] Mat[…] - służba w dniu: 23.10.2020 r., [8] Sło[…] - służba w dniu: 29.09.2020 r., [9] Szu[…] - służba w dniu: 
7.10.2020 r., [10] Szm[…] – służba w dniu: 15.10.2020 r. – na zwolnieniu lekarskim do zakończenia kontroli 
NIK, 

92 R-5370-126/2020 Czerwone światło. 
93 R-5371 – 35/2020 Motocyklista oraz R-5371 Prędkość. 
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- określono w nich cele, dla planu pn. Prędkość było to wyegzekwowanie 
od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, dla planu pn. Czerwone światło 
ujawnienie kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, 
a dla planu pn. Motocyklista ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz 
zminimalizowanie skutków tych zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych.  

W każdym poddanym badaniu planów przedstawiono założenia ogólne, podstawy 
prawne, organizację działań w konkretnym dniu, zadania i postanowienia ogólne                      
(w planach nie określono mierników realizacji przydzielonych zadań), 
zobowiązywano się do przedstawienia efektów podjętych działań (odnośnie planu 
własnego w formie meldunku do biuletynu KMP w Legnicy, odnośnie planów 
wojewódzkich w formie zbiorczych zestawień przesyłanych do Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przeprowadzone na 
podstawie ww. planów działania miały charakter lokalny (działanie własne pn. 
Czerwone Światło objęło teren Legnicy, w szczególności skrzyżowania w pobliżu 
miejsca gdzie dwa tygodnie wcześniej doszło do potrącenia 11-letniego dziecka                   
w wyniku niezastosowania się kierowcy do sygnalizacji świetlnej), oraz wojewódzki 
(plany wojewódzkie). Żaden z funkcjonariuszy KMP w Legnicy biorący udział                          
w analizowanych przedsięwzięciach nie miał ukończonego kursu specjalistycznego 
w zakresie profilaktyki społecznej, działania te nie wygenerowały dodatkowych 
kosztów, odbyły się w trakcie patrolowania miasta. Podczas przeprowadzonych 
(wraz ze Strażą Miejską w Legnicy) w dniu 29 września 2020 r. działań własnych pn. 
Czerwone światło skontrolowano 31 kierujących pojazdami, na których nałożono                     
22 mandaty karne, z czego 19 mandatów za niezastosowanie się do sygnalizacji 
świetlnej, dwóch kierowców pouczono, a sześciu zatrzymani dowody rejestracyjne. 
Natomiast podczas działań o charakterze wojewódzkim pod nazwami Prędkość oraz 
Motocyklista skontrolowano odpowiednio 96 i 70 pojazdów (w tym 15 
motocyklistów), ujawniono odpowiednio 53 przypadków przekroczenia prędkości 
i 49 wykroczeń popełnionych przez kierujących.  

 (akta kontroli Tom II str. 140-149, 290-322) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W przypadku 99 zdarzeń drogowych w poz. 184 karty zdarzenia drogowego 
ujęto opis okoliczności zdarzenia zawierający sugestię, że przyczyną zdarzenia 
były okoliczności przewidziane w karcie zdarzenia drogowego (a nie zostało to 
odnotowane w odpowiedniej rubryce rozdziału X karty) – 10 zdarzeń 
drogowych, tj.: [a] zmęczenie, zaśnięcie (poz.148 kzd) – jedno zdarzenie94,                    
[b] stan jezdni (poz.160) – jedno zdarzenie95, [c] obiekty, zwierzęta na drodze 
(poz. 165 kzd) – osiem zdarzeń96.  

(akta kontroli tom III str. 234-236) 

Komendant KMP w Legnicy wyjaśnił, że przyczyny zdarzeń drogowych, które nie 
zostały odnotowane w rozdziale X kzd, pomimo enumeratywnie wymienionej 
przyczyny, nie zostały tam ujęte przez policjantów najprawdopodobniej z uwagi na 
pośpiech, w którym coraz częściej przychodzi im pracować. 

(akta kontroli tom IV str. 194) 

                                                      
94 EWK-107360851Y. 
95 EWK-107635971Q. 
96 W SEWiK wpisano: [A] wina - kierującego / inne przyczyny: [1] EWK-108723367G; [B] wina -  inne 

przyczyny / inne przyczyny: [2] EWK-108589140X; [3] EWK-108410745Y; [4] EWK-108275178C; [5] EWK-
108058373E; [6] EWK-107181079K; [7] EWK-107131497G; [8] EWK-106775704J. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Na 10 wybranych losowo zdarzeń drogowych: [a] w trzech przypadkach wpis 
z poz. 184 karty zdarzenia drogowego nie został wprowadzony do systemu 
SEWiK97, [b] w jednym przypadku wpis w poz. 184 karty zdarzenia drogowego 
zawierał informacje, że przyczyną zdarzenia były okoliczności przewidziane 
w karcie zdarzenia drogowego (a nie zostało to odnotowane w odpowiedniej 
rubryce rozdziału X karty)98.  

(akta kontroli tom III str. 262-291, 303) 

Komendant KMP w Legnicy podał, że: [a] przyczyna zdarzenia drogowego 
zarejestrowanego pod nr EWK-109490830F jest oczywista i nie mogła zostać 
opisana w przyczynach zdarzenia jako inne, a następnie rozszerzona w opis 
zdarzenia w uwagach, bowiem w przyczynach nie ma miejsca na następujące 
sformułowanie: „Nieostrożne otwarcie drzwi przez kierowcę pojazdu BMW”, [b] brak 
w SEWiK wpisów z poz. 184 kzd wynikał prawdopodobnie z nieuwagi operatora 
rejestrującego zdarzenie. 

(akta kontroli tom IV str. 195) 

3. Na 11 wybranych zdarzeń drogowych, w wyniku których odnotowano ofiary 
śmiertelne99, w jednym przypadku100 w kzd nie odnotowano poziomu zawartości 
alkoholu we krwi. 

(akta kontroli tom IV str. 162-178) 

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że WRD KMP w Legnicy po pobraniu krwi do badań 
(w szpitalu), ampułki wraz krwią oraz wytworzoną dokumentacją przekazał 
Dyżurnemu KMP w Legnicy. Całość materiałów przejął Wydział do Walki 
z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Legnicy, który wysłał ampułki 
z krwią do badań. Do chwili obecnej do WRD nie wpłynęła informacja zwrotna z tego 
Wydziału w zakresie wyników badań krwi, stąd też wynik nie został wpisany do kzd. 

(akta kontroli tom 4 str.560-561) 

4. Na 12 zdarzeń (z 20 ww. wybranych zdarzeń drogowych mających miejsce 
w gminie Legnica w latach 2018-2020 odnotowanych w systemach PSP), 
których współrzędne wpisane w systemie SEWiK nie odpowiadały wpisom 
w kartach zdarzeń drogowych, w sześciu przypadkach101 podane w kartach 
zdarzeń drogowych współrzędne były nierozpoznawalne przez serwis 
internetowy Google Maps. 

Komendant KMP w Legnicy wyjaśnił: 

− w przypadkach, w których w kzd wpisano błędne współrzędne uniemożliwiające 
ustalenie faktycznego miejsca zdarzenia – błędy mogły powstać w wyniku: 
[a] błędnie odczytanej pozycji GPS przez urządzenie pozycjonujące (MTN, 
„Bluebird”), błędu funkcjonariusza podczas wpisywania współrzędnych 
z urządzenia do kzd, [c] błędu funkcjonariusza przy wpisywaniu współrzędnych do 
kzd polegającego na pomyleniu formatów współrzędnych (wpisaniu współrzędnych 
w formacie DNS do rubryki dotyczącej współrzędnych w formacie mieszanym i na 
odwrót). 

(akta kontroli tom IV str. 183-184) 

                                                      
97 [1] EWK-106688894P; [2] EWK-108025098T; [3] EWK-107760250H. 
98 [1] EWK-109490830F.- w kzd odnotowano inne przyczyny w poz.169 kzd. 
99 [1] EWK-107647072G; [2] EWK-107945185P; [3] EWK-107888620M; [4] EWK-107693658T;                                             

[5] EWK-107725212J; [6] EWK-106790381G; [7] EWK-109374380Q; [8] EWK-107099243U;                                               
[9] EWK-108102465Y; [10] EWK-106901535G; [11] EWK-107638611T. 

100 EWK-107693658T-uczestnik (nie sprawca). 
101 nr: [1] EWK-106662082P; [2] EWK-106938880A; [3] EWK-107698133N; [4] EWK-107923439U;                                 

[5] EWK-106900059U; [6] EWK-107276062U). 
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5. W latach 2018-2020 (do 30 czerwca) odnotowano dwa zdarzenia drogowe 
stanowiące próbę samobójstwa poprzez rzucenie się pod pojazd w ruchu                       
(nr KW-16310/19102 i KW-21662/2019). Żadne z nich nie zostało zarejestrowane 
w systemie SEWiK, mimo że było zdarzeniem zgłoszonym, zaistniałym na 
drodze publicznej, w strefie ruchu, w związku z ruchem przynajmniej jednego 
pojazdu, tj. spełniało przesłanki do zarejestrowania go w SEWiK określone                      
w § 3 ust. 1 Zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń 
drogowych103 (dalej: Zarządzenie nr 31 KGP). 

 (akta kontroli tom III str. 103-185, 309-318) 

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że zdarzenie [KW 16310/19] nie zostało 
zarejestrowane w systemie SEWiK, bowiem nie było to zdarzenie drogowe. Zgodnie 
z § 2 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 31 KGP zdarzeniem drogowym jest wypadek 
drogowy lub kolizja. Z kolei § 2 ust. 1 pkt 1 ww. aktu prawnego stanowi, że wypadek 
drogowy to zdarzenie drogowe, w wyniku którego była osoba zabita lub ranna 
a zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1a (wyłączenie) śmiertelną ofiarą wypadku nie jest osoba 
zmarła w wyniku targnięcia się na własne życie. W związku z tym, zdaniem 
Zastępcy Komendanta, ww. zdarzenie nie zostało uznane za wypadek drogowy ze 
skutkiem śmiertelnym, dlatego nie zostało zarejestrowane w systemie SEWiK. 

Ponadto Zastępca Komendanta podał, że: […] należy stwierdzić, że na podstawie 
Decyzji Rady UE z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie stworzenia bazy danych 
Wspólnoty o wypadkach drogowych (93/704/WE) przyjęto rezolucję w sprawie 
wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz 
utworzenia wspólnej bazy danych w tym zakresie. Następnie utworzono bazę 
danych w zakresie wypadków drogowych CARE: Community Road Accident 
Database, w której funkcjonuje CaDAS, który jest wspólny zbiorem danych 
dotyczących wypadków drogowych. Jest to baza nadzorowana przez KE. Ów zbiór 
wskazuje również na definicje, wspólne dla państw członkowskich UE, dotyczące 
zdarzeń na drogach. Dane, które są przekazywane do przedmiotowego katalogu, 
generowane są z systemu SEWiK. Według wytycznych z dokumentu „Care 
database” potwierdzone samobójstwa oraz śmierć z przyczyn naturalnych są 
wyłączone ze statystyk. 

(akta kontroli tom III str. 327) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 
Zarządzenia nr 31 KGP dotyczył zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji drogowych) 
w rozumieniu § 2 ww. zarządzenia. I tak: 

[1] zdarzenie drogowe zarejestrowane pod nr KW-16310/19, zgodnie z definicją 
zawartą w § 2 ust. 1 pkt 1 ww. zarządzenia było wypadkiem drogowym, gdyż w jego 
wyniku jedna osoba została zabita, mimo że stosownie do § 2 ust. 2 pkt 1, 
w statystykach nie jest ona ujmowana jako śmiertelna ofiara wypadku; 

[2] zdarzenie drogowe zarejestrowane pod nr KW-21662/2019, zgodnie z definicją 
zawartą w § 2 ust. 1 pkt 2 ww. zarządzenia było kolizją drogową, gdyż w jego 
wyniku powstały wyłącznie straty materialne (uszkodzenie samochodu).  
                                                      
102 Krótki opis zdarzenia: Pieszy poruszający się chodnikiem, umiejscowionym po lewej stronie jezdni ulicy 

Wrocławskiej 1, w kierunku skrzyżowania z ulicą Witelona, z niewyjaśnionych przyczyn wtargnął na jezdnię 
(rzucił się) bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd marki Mercedes o numerach rejestracyjnych […], którego 
kierująca wraz z trójką pasażerów, poruszała się ulicą Wrocławską w kierunku ulicy Zamkowej. Na skutek 
odniesionych obrażeń pieszy poniósł śmierć na miejscu (pieszy przemieszczał się wraz z dwójką znajomych                     
i znajdował się na krawędzi jezdni, bezpośrednio przy ogrodzeniu I Liceum Ogólnokształcącego). 

103 Dz.Urz. KGP z 2015 r. poz.85, ze zm. 
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W związku z tym, w ocenie NIK, powyższe zdarzenia, stosownie do § 3 ust. 1 ww. 
zarządzenia należało zarejestrować w SEWiK.  

Komendant podał, że zdarzenie zarejestrowane pod nr KW-21662/2019 nie zostało 
zarejestrowane w systemie SEWiK, bowiem zgodnie z oświadczeniem sprawcy 
przedmiotowego incydentu była to próba samobójcza. Na podstawie 
dotychczasowej praktyki, jak również poleceń ustnych w tym zakresie, płynących 
z jednostek nadrzędnych, zdarzeń tego rodzaju nie rejestrowano w systemie 
SEWiK. 

(akta kontroli tom IV str. 197) 

6. Na 15 wybranych losowo zdarzeń drogowych mających miejsce w latach 2018-
2020 (do 30 czerwca)104: 

a. żadne z analizowanych miejsc/lokalizacji nie zostało określone przez 
KMP w Legnicy (stosownie do § 4 pkt 1-6 Zarządzenia nr 30 KGP lub                
§ 5 ust. 1 pkt 2b Zarządzenia nr 31 KGP) jako miejsce szczególnie 
niebezpieczne, mimo że w sześciu (tj. 40%) analizowanych 
miejscach/lokalizacjach lub w promieniu do 100 m od niego doszło 
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających analizowane zdarzenie drogowe 
do pow. trzech zdarzeń drogowych105; 

b. w przypadku sześciu (tj. 40%) analizowanych zdarzeń106 – zapisy 
systemu SEWiK w zakresie współrzędnych geograficznych zdarzenia 
nie były zgodne z zapisami kzd, przy czym dane zawarte w systemie 
SEWiK (w przeciwieństwie do zapisów kzd) były poprawne 
i wskazywały miejsce zdarzenia. 

Zastępca Komendanta odpowiadając na pytanie dlaczego w pismach (tabelach) 
zawierających wykaz miejsc/odcinków szczególnie niebezpiecznych107 wskazano 
tylko cztery108 i trzy lokalizacje, skoro z kontroli NIK wynika, że takich miejsc było 
znacznie więcej, podał, że w piśmie otrzymanym z Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu wynikało, że należy podać szczególnie niebezpieczne miejsca/odcinki 
na terenie obszaru legnickiego. Jako kryterium wskazano dane z SEWiK lub też 
odczucia społeczne. Wypełniając stosowną tabelę kierowaliśmy się drugim 
z podanych sposobów albowiem posiadaliśmy wiedzę, która pozwoliła na, przy 
skoncentrowaniu patroli w tych miejscach, na zapobieganie ewentualnym 
zdarzeniom w przyszłości, dlatego też wskazaliśmy te miejsca. Znalazło to 
odzwierciedlenie w ilości zdarzeń we wskazanych przez nas miejscach 
(zmniejszona liczba). Dobrym narzędziem mogłaby być mapa, na której 
umieszczane byłyby wszystkie kolizje i wypadki drogowe (w tym śmiertelne – 
wyróżnione), celem szybkiej wzrokowej analizy bezpieczeństwa, stosowanej 
w codziennej służbie ruchu drogowego.  

(akta kontroli tom 4 str.565) 
                                                      
104 W tym: jedno w 2018 r. (kolizja) - nr EWK-106717211A, osiem w 2019 r. (w tym: dwie kolizje – nr: EWK-

108201301R i EWK-107567711T i sześć wypadków nr: EWK-108209297Q; EWK-108077533J;                                  
EWK-108487893E; EWK-108120913N; EWK-107685239R; EWK-107835644C) oraz sześć w 2020 r. (w tym: 
dwie kolizje – nr: EWK-108578548H; EWK-108670572P oraz cztery wypadki – nr: EWK-108659584E;                      
EWK-108591375W; EWK-109243274M; EWK-108915798L). 

105 W tym: [1] po trzy zdarzenia drogowe w miejscu/lokalizacji dwóch analizowanych zdarzeń/lokalizacji nr                      
[a] EWK-107567711T-kolizja; [b] EWK-108591375W-wypadek oraz [2] po cztery zdarzenia drogowe                               
w miejscu/lokalizacji czterech analizowanych zdarzeń/lokalizacji nr: [a] EWK-108578548H-kolizja;                                  
[b] EWK-108659584E-wypadek; [c] EWK-108487893E-wypadek; [d] EWK-108915798L-wypadek. 

106 W tym: [1] EWK-108578548H-kolizja; [2] EWK-108120913N-wypadek; [3] EWK-108487893E-wypadek;                           
[4] EWK-109243274M-wypadek; [5] EWK-108915798L-wypadek; [6] EWK-108209297Q-wypadek.  

107 Odpowiedzi na pisma KWP z 22 lutego 2019 r. (ldz. R-I-05371-11/2019/AK, DK-71886/2019) oraz 16 lipca 
2020 r. (l.dz. R-I-5371-4/2020/AK, DK-238679/2020). 
108 W odpowiedzi na pismo KWP z 22 lutego 2019 r. (ldz. R-I-05371-11/2019/AK, DK-71886/2019). 
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7. Nierzetelnie prowadzono ewidencję danych w systemie sprawozdawczym 
SESPol. I tak109 - w notatnikach zawarto wpisy stanowiące opis poszczególnych 
czynności110: 

a. w przypadku sześciu funkcjonariuszy111 liczba godzin służby wykazana 
w systemie SESPol znacznie (pow. 1h) różniła się od sumy godzin 
odnotowanych w notatniku, a różnice wyniosły od 1 h i 25 min. do 5 h, 

b. w przypadku siedmiu funkcjonariuszy112 liczba godzin wykazana 
w poszczególnych pozycjach (grupach czynności) w systemie SESPol 
znacznie (pow. 45 min.) różniła się od zadeklarowanej przez 
funkcjonariuszy w notatnikach113, a różnice wyniosły od 55 min. do 3 h 
i 45 min, 

c. w przypadku ośmiu funkcjonariuszy114 liczba godzin wykazana 
w poszczególnych pozycjach (grupach czynności) w systemie SESPol 
znacznie (pow. 45 min.) różniła się od liczby godzin, które należało 
wykazać po analizie treści notatników, a różnice wyniosły od 50 min. do 
3 h i 20 min., 

d. w przypadku dwóch funkcjonariuszy115 liczba legitymowanych osób 
wykazana w systemie SESPol różniła się od liczby tych czynności 
wpisanych w notatnikach, a różnice wyniosły: jedna i dwie osoby, 

e. w przypadku jednego funkcjonariusza116 liczba spraw skierowana do 
dalszego postępowania różniła się od liczby wpisanej w notatniku,                     
a różnica dotyczyła jednej sprawy. 

(akta kontroli tom IV str. 198-384) 

Funkcjonariusze wyjaśniając rozbieżności między zapisami notatników a SESPol 
podawali: [1] Kur[…]: całość służby wpisano do obsługi (ES 3) [czyt.: obsługa 
zdarzeń drogowych], w uwagi na ciągłość interwencji. Godziny obsługi zaokrąglono 
do pełnej liczby; [2] Lew[…]: Pozycja w SESPol […] czas przeznaczony na inne 
czynności związane z BRD – 60 min., czas wynikający z zapisów w notatniku 
służbowym – 65 min. Pozycja […] w SESPol liczba godzin w służbie przeznaczona 
na inne czynności niezwiązane z BRD – 0 min, czas wynikający z zapisu                                
w notatniku służbowym przeznczony na ww. czynności – 35 min. Rubryka 53 dalsze 
postępowanie wobec kierujących samochodem osobowym, w SESPol 2, natomiast 
wniosek sporządziłem 1, lecz pod kątem 2 wykroczeń w ruchu drogowym. […] 
Nadmieniam, że sporządzając powyższą dokumentację korzystałem z kserokopii 
notatnika służbowego, część zapisów nie potrafiłem odczytać z uwagi na złą jakość 
kopii., [3] Jur[…]: rozbieżności pomiędzy zapisami w notatniku a wpisanymi                          
w SESPol prawdopodobnie wynikają z zaokrąglenia zapisów oraz omyłkowego 
wciągnięcia niektórych czynności w nadzór nad ruchem, [4] Szu[…] omyłkowo 
wykazałem przesłuchanie funkcjonariusza asp.Szm[…] z godz.10:15 do godz.10:50 
                                                      
109 Poniższe ustalenia dotyczą dziewięciu funkcjonariuszy, gdyż jeden z wybranych funkcjonariuszy w trakcie 

czynności kontrolnych (do ich zakończenia) przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na nieczytelność 
niektórych zapisów - dalszych ustaleń dokonano na podstawie spisanych komputerowo (w aplikacji Word), 
przez wybranych funkcjonariuszy (autorów badanych notatników), wyciągów z treści notatników. 

110 W tym: [1] Bab[…] - 19 zapisów; [2] Bry[…] - 12 zapisów; [3] Dom[…] - 15 zapisów; [4] Jur[…] - 23 zapisów; 
[5] Kur[…] - 12 zapisów; [6] Lew[…] - 19 zapisów; [7] Mat[…] - 15 zapisów; [8] Sło[…] - 12 zapisów; [9] Szu[…] 
- 14 zapisów. 

111 [1] Bab[…], [2] Jur[…], [3] Kur[…], [4] Lew[…], [5] Mat[…], [6] Sło[…]. 
112 [1] Bab[…], [2] Bry[…], [3] Dom[…], [4] Jur[…], [5] Lew[…], [6] Mat[…], [7] Sło[…]. 
113 Po przepisaniu przez funkcjonariuszy treści notatników do wersji elektronicznej (Word) i zdeklarowaniu (przez 

funkcjonariuszy), że dana czynność została (lub powinna być) ujęta w SesPol jako dana grupa czynności. 
114 [1] Bab[…], [2] Bry[…], [3] Jur[…], [4] Kur[…], [5] Lew[…], [6] Mat[…], [7] Sło[…], [8] Szu[…]. 
115 [1] Bry[…], [2] Dom[…]. 
116 Lew[…]. 
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jako obsługę zdarzenia drogowego, [5] Sło[…]: rozbieżności […] prawdopodobnie 
wynikają z zaokrąglenia poszczególnych czasów oraz wciągnięcia interwencji 
w obsługę zdarzeń (do interwencji doszło podczas obsługi zdarzenia drogowego), 
[6] Mat[…]: w pozycji nr 4 omyłkowo zaokrąglono czas obsługi zdarzeń do 2h, 
[7] Dom[…]: całość służby wpisano jako nadzór nad ruchem (SESPol 2 [czytaj: 
poz.2] – 7h), [8] Bry[…]: rozbieżności […] prawdopodobnie wynikają z zaokrąglenia 
poszczególnych czasów, [9] Bab[…]: rozbieżności mogą wynikać z zaokrąglenia 
czasu obsługi interwencji zleconej, interwencję związaną z zatrzymaniem osoby 
poszukiwanej i jej osadzenie oraz sporządzenie dokumentacji służbowej omyłkowo 
zakwalifikowano do obsługi zdarzeń drogowych, gdyż osoba ta była uczestnikiem 
zdarzenia drogowego (pasażerem) obsługiwanego przez inny patrol. 

(akta kontroli tom IV str. 215-248) 

Komendant wyjaśnił, ze w WRD KMP w Legnicy policjanci zostali zobligowani przez 
Naczelnika WRD poleceniem ustnym do prowadzenia notatnika służbowego w ten 
sposób, aby każda czynność wykonywana w trakcie służby była zapisywana 
w notatnikach (w ciągłości). Powyższe polecenie wydano stosunkowo niedawno, 
w związku z tym niedociągnięcia w tym zakresie należałoby uznać za uzasadnione 
na tym etapie. Niniejsze polecenie miało na celu „zabezpieczenie” funkcjonariuszy 
przed ewentualnymi pomówieniami w przyszłości o przebywanie w miejscach innych 
niż wskazane w dyslokacji, a także inne zabronione przepisami prawa praktyki. 
Praktyka ciągłości zapisów w notatniku nie została jednak sformalizowana. 
Czynności odbywają się na podstawie polecenia ustnego. W najbliższym czasie 
zostanie wydane w tym zakresie polecenie pisemne. 

(akta kontroli tom IV str. 557) 

Komendant podejmował działania mające na celu ocenę skuteczności działań Policji 
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a z przeprowadzonych przez WRD 
analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikało, że pod względem liczby 
zdarzeń drogowych sytuacja bezpieczeństwa ruchu drogowego, w kontrolowanym 
okresie ulegała nieznacznej poprawie. Zaznaczyć jednak należy, że pomimo, iż 
w okresie objętym kontrolą cyklicznie sporządzano analizy stanu bezpieczeństwa                 
w ruchu drogowym na terenie obszaru legnickiego, to podejmowane w ich wyniku 
działania represyjne w stosunku do pieszych pozostawały nieadekwatne do liczby 
zdarzeń spowodowanych przez tę grupę uczestników ruchu.  

Powyższe analizy oparte były na danych wprowadzanych do kzd, a następnie do 
systemu SEWiK. Kontrola wykazała, że Komendant wprawdzie dokonywał 
sprawdzenia prawidłowości wypełniania kzd (za pośrednictwem podwładnych), to 
zawierają one wiele błędów i/lub nieścisłości. Za nierzetelny należy uznać również 
sposób prowadzenia ewidencji danych w systemie SEWiK, zwłaszcza w zakresie 
rejestracji zdarzeń stanowiących próby samobójcze (faktycznie nierejestrowane 
w tym systemie). Nie wypracowano również usystematyzowanego sposobu 
monitorowania i wskazywania punktów/odcinków niebezpiecznych. Kontrola 
wykazała bowiem miejsca, których nie oznaczono jako miejsca niebezpieczne, 
a w których (lub w promieniu 100 m) odnotowano większą niż przeciętna liczbę 
zdarzeń. Nierzetelnie prowadzono ewidencję danych w systemie SESPol , gdyż 
wykazywane w nim liczby godzin, legitymowanych osób oraz spraw skierowanych 
do dalszego postępowania różniły się od tych odnotowywanych w notatnikach 
służbowych funkcjonariuszy. Realizowano natomiast zalecenia wynikające w ocen 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczące dyslokacji służby.  

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, odstępuje od formułowania uwag 
i  przedstawia następujące wnioski: 

 Podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelnego wypełniania karty zdarzenia 1.
drogowego, a następnie rejestracji danych o tym zdarzeniu drogowym 
w systemie SEWiK, w tym odnotowywania zawartości alkoholu w przypadkach 
zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz współrzędnych 
geograficznych zdarzeń. 

 Wskazywanie przyczyn zdarzeń drogowych w kartach zdarzeń drogowych, 2.
zwłaszcza w przypadkach kiedy ich przyczynami są sytuacje nieprzewidziane 
w tym dokumencie, z wykorzystaniem poz.184 Uwagi – informacje dodatkowe. 

 Wprowadzanie do systemu SEWiK prób samobójczych spełniających 3.
przesłanki do ich zarejestrowania zgodnie z Zarządzeniem nr 31 KGP.. 

 Rzetelne prowadzenie sprawozdawczości w systemie SESPol w zakresie 4.
ewidencjonowania czasu czynności służbowych wykonywanych przez 
funkcjonariuszy Komendy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 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 we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Wrocław,                 grudnia 2020 r. 
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