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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu 

ul. Zygmunta Augusta 20; 59-700 Bolesławiec (dalej: „Komenda” lub „KPP”) 

 

insp. Norbert Kurenda, Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu, od 4 stycznia 
2019 r. (dalej: „Komendant”) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił także 
mł. insp. Dariusz Borski, w okresie od 27 marca 2017 r. do 3 stycznia 2019 r.  

 

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

2. Ocena wpływu realizowanych działań na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  

 

 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 

 

 

Cezary Mazik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/142/2020 z 24 września 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-3 Tom I) 

 

                                                      
1 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 27 listopada 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 
NIK ocenia pozytywnie działania Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu 
w zakresie stworzenia warunków do sprawnej i efektywnej działalności pionu ruchu 
drogowego. Obsada kadrowa pionu ruchu drogowego Komendy była wystarczająca 
do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (dalej: 
„b.r.d.”), a funkcjonariuszom zapewniono odpowiednie przeszkolenie 
specjalistyczne. Właściwie realizowano także zadania związane z opiniowaniem 
projektów organizacji ruchu. Ponadto policjanci KPP prawidłowo ewidencjonowali 
dane statystyczne dotyczące służby pełnionej przez policjantów ruchu drogowego 
w systemie SESPol4. Poddane badaniu kontrolnemu zdarzenia drogowe zostały 
zaewidencjonowane w systemie SEWIK5 zgodnie z wytworzoną dokumentacją 
źródłową, za wyjątkiem danych dotyczących pomiaru zawartości alkoholu we krwi 
sprawców oraz dwóch przypadków dotyczących określenia stopnia uszczerbku na 
zdrowiu. W okresie poddanym kontroli prowadzono działania profilaktyczne 
i edukacyjne oraz wywiązywano się z obowiązku sporządzania okresowych analiz 
b.r.d. Wskazać jednakże należy na brak kompleksowych analiz w zakresie wpływu 
realizowanych działań w zakresie b.r.d. przez Policję i inne zaangażowane 
podmioty, co tym samym uniemożliwiało dokonanie oceny ich skuteczności. 
Dyslokacja służby na drogach powiatu bolesławieckiego obejmowała odcinki dróg 
na których dochodziło do największej liczby zdarzeń drogowych.  
NIK zwraca przy tym uwagę na występujące w latach 2016 – 2019 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.  

W wyniku kontroli stwierdzono jednak nieprawidłowości polegające na: 
[1] zaewidencjonowaniu w systemie SEWIK budzących wątpliwość obrażeń 
poniesionych przez sprawcę (pieszego) dwóch zdarzeń drogowych 
(na 10 badanych) w sposób niezgodny z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 6 Zarządzenia 
Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie 
metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych6 
(dalej: „Zarządzenie Nr 31 KGP”); [2] zestawieniu dwóch patroli w skład których nie 
wchodzili policjanci posiadający przeszkolenia z zakresu ruchu drogowego, co nie 
spełniało wymogów określonych w § 3 i § 4 Zarządzenia Nr 30 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drodze7 
(dalej: „Zarządzenie Nr 30 KGP”); [3] braku wprowadzenia do systemu SEWIK 
danych w zakresie wyniku pomiaru trzeźwości, co naruszało § 3 i 4 Zarządzenia 
Nr 31 KGP oraz [4] nieustanowieniu mierników realizacji Planu korygującego, co 
było działaniem nierzetelnym.  

 

 

 

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

opisowej.  
4 System Ewidencji Wypadków i Kolizji – system informatyczny Policji służący ewidencjonowaniu zdarzeń 
drogowych. 
5 System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji – system informatyczny w Policji służący prowadzeniu 
sprawozdawczości jawnej. 
6 Dz.Urz. KGP poz. 85, ze zm.  
7 Dz.Urz. KGP poz. 64, ze zm.  

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

w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Według informacji udzielonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu8, prowadzona ewidencja, zarówno finansowo-księgowa, jak i na 
potrzeby budżetu w układzie zadaniowym, nie pozwalała na wyodrębnienie 
wydatków poniesionych na rzecz b.r.d. przez KPP. Nie można było także 
wyodrębnić wydatków dotyczących realizacji powyższego zadania ze środków 
przekazanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji KWP we Wrocławiu 
(dalej: „Funduszu WP”) na podstawie art. 13 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji9.  

Według szacunków KPP otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego środki 
na rachunek Funduszu WP przeznaczone na realizację zadań w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego na obszarze działania KPP wyniosły łącznie 14 679,60 
PLN, z czego:  
• w roku 2018 – 6 999,60 PLN;  
• w roku 2019 – 6 000,00 PLN,  
• w I półroczu 2020 r. – 1 680,00 PLN.  

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu wskazał, że występują braki w zakresie 
dofinansowania i zakupu, m.in. odpowiedniej liczby pojazdów służbowych, a także 
ich wyposażenia (np. brak specjalistycznych znaków niezbędnych do 
zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego); wyposażenia policjantów 
(np. w specjalistyczne latarki); narkotestów (za mała ich liczba w stosunku do 
potrzeb) oraz emblematów – odblasków służących do rozpropagowania wśród 
młodzieży i osób starszych.  

(akta kontroli str. 8; 35 Tom I) 

1.1. Komenda według stanu na 1 lipca 2020 r. miała przyznane 144 etaty policyjne, 
w tym 24 etaty w komórce ruchu drogowego (16,7% ogółu etatów). W porównaniu 
do stanu z 1 stycznia 2018 r. oznaczało to zmniejszenie liczby etatów policyjnych 
ogółem o 21, w tym o cztery w komórce ruchu drogowego. Jednocześnie w okresie 
od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. rzeczywiste zatrudnienie w komórce 
ruchu drogowego spadło z 27 etatów (96,4% planu) do 21 etatów (87,5% planu), 
a liczba policjantów faktycznie kierowanych do służby na drodze z 24 do 19.  

Redukcja etatów policyjnych w Wydziale Ruchu Drogowego (dalej: WRD) nastąpiła 
na wniosek Komendanta z 11 września 2018 r., który był uzasadniony 
ustabilizowaniem poziomu stanu bezpieczeństwa drogowego, przekraczaniem przez 
ten Wydział poziomu 10% stanu etatowego Komendy oraz potrzebą wzmocnienia 
innych służb policyjnych tej jednostki. Według informacji przedstawionej przez 
Komendanta, od lipca 2018 r., do służby w WRD kierowani byli czterej policjanci 
z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy (dalej: „SPPP Legnica”).  

Zdaniem Komendanta stan etatowy WRD według stanu na 26 października 2020 r. 
był adekwatny do występujących zagrożeń.  

(akta kontroli str. 14; 263; 267-268 Tom I; str. 95 Tom II) 

                                                      
8 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu jest dysponentem środków budżetowych III stopnia.  
9 Dz.U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.  
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W okresie kontroli funkcjonariusze KPP uczestniczyli w: kursie specjalistycznym 
w zakresie ruchu drogowego – część ogólna (jedna osoba10); kursie 
specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna (jedna osoba11) 
oraz kursie specjalistycznym w zakresie kontroli tachografów cyfrowych (dwie 
osoby12). Łącznie według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. funkcjonariusze 
Komendy uczestniczyli w kursach specjalistycznych:  
• w zakresie ruchu drogowego – część szczególna – 11 osób;  
• w zakresie ruchu drogowego (do 2013 r.) – sześć osób;  
• dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego – 

dwie osoby;  
• dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym 

– trzy osoby;  
• w zakresie wideorejestratorów wykroczeń – sześć osób;  
• w zakresie kontroli tachografów cyfrowych – sześć osób;  
• w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości – jedna osoba.  

(akta kontroli str. 15 Tom I) 

1.2. Monitoring realizacji założonych celów i określonych ryzyk był prowadzony na 
bieżąco przez kierownictwo WRD w zakresie bieżącej analizy grafików służb, 
zdarzeń drogowych oraz lustracji miejsc zdarzenia w przypadku jego wystąpienia. 
Zadania te także realizowali Komendant i jego I Zastępca w zakresie analizy 
wyników, zdarzeń bieżących oraz zadaniowania kierownictwa WRD w przypadku 
zagrożenia niewywiązania się z realizacji mierników.  

W latach 2018 – 2019 prowadzono w Komendzie monitoring m.in. następujących 
mierników KWP we Wrocławiu dotyczących b.r.d.13:  
• M 16 – udział policjantów ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na 

drodze (w 2018 r. oczekiwaną wartością było 54,2%, a osiągnięto 51,51%, 
natomiast w 2019 r. oczekiwano 11,04%, a osiągnięto 11,16%);  

• M 18 – udział policjantów ruchu drogowego angażowanych do ogólnopolskich 
działań kontrolno-prewencyjnych (w 2018 r. oczekiwaną wartością było 57%, 
a osiągnięto 59,90%, natomiast w 2019 r. oczekiwano 60%, a osiągnięto 68%);  

• RD W – wypadki drogowe – porównanie rok do roku, oczekiwano, że wskaźnik 
ten będzie równy lub mniejszy od 100%, natomiast w 2018 r. osiągnięto 121%, 
a w 2019 r. osiągnięto 84%;  

• RD OF – ofiary śmiertelne – porównanie rok do roku, oczekiwano, że wskaźnik 
ten będzie równy lub mniejszy od 100%, natomiast w 2018 r. osiągnięto 63%, 
a w 2019 r. osiągnięto 58%;  

• RD Z – zagrożenie ze strony nietrzeźwych sprawców zdarzeń drogowych 
a ujawnialność (w 2018 r. wskaźnik oczekiwany wynosił 142,9%, a osiągnięto 
97,4%, natomiast w 2019 r. oczekiwano 66,7%, a osiągnięto 92,2%);  

• RD WP – wypadki z udziałem pieszych – porównanie rok do roku (wskaźnik 
oczekiwany wynosił 100% lub mniej, natomiast w 2018 r. osiągnięto 133%, 
a w 2019 r. osiągnięto 75%).  

W okresie styczeń – wrzesień 2020 r. podlegały monitorowaniu następujące 
wskaźniki dotyczące b.r.d.:  
• M 17 – średniodobowa liczba policjantów ruchu drogowego kierowanych do 

służby na drodze (oczekiwano 10,97, a osiągnięto 10,42);  

                                                      
10 W 2018 r.  
11 W 2018 r.  
12 W 2019 r.  
13 Przedmiotem kontroli nie była weryfikacja poprawności konstrukcji tych mierników, a także ustalenia ich 
wartości progowych (oczekiwanych).  
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• MM 7 – wskaźnik bezpieczeństwa podczas ogólnopolskich działań kontrolno-
prewencyjnych na rzecz poprawy b.r.d. (oczekiwano 0,149, a osiągnięto 0,105);  

• RD W – wypadki drogowe rok do roku (oczekiwano, że wskaźnik ten wyniesie 
100% lub mniej, a osiągnięto 100%);  

• RD OF – ofiary śmiertelne wypadków drogowych – porównanie rok do roku 
(oczekiwano, że wskaźnik ten wyniesie 100% lub mniej, a osiągnięto 57,1%);  

• RD Z – zagrożenie ze strony nietrzeźwych sprawców zdarzeń drogowych 
a ujawnialność (wskaźnik oczekiwany wynosił 112%, a osiągnięto 83,6%);  

• RD WP – wypadki z udziałem pieszych – porównanie rok do roku (oczekiwano, 
że wskaźnik ten wyniesie 100% lub mniej, a osiągnięto 225%);  

• RD WR – wypadki z udziałem rowerzystów – porównanie rok do roku 
(oczekiwano, że wskaźnik ten wyniesie 100% lub mniej, a osiągnięto 100%).  

Dla powyższych mierników, które nie zostały osiągnięte w ramach prowadzonej 
kontroli zarządczej, sporządzano karty (szczegóły ryzyka), arkusze analizy ryzyka 
oraz plany postępowania z ryzykiem, w których wskazywano działania i terminy ich 
realizacji. W ramach monitoringu działania pionu ruchu drogowego wskazywano na 
trudności i problemy wynikające z braków kadrowych oraz zarządzania absencją 
funkcjonariuszy z uwzględnieniem odbierania dni nadpracowanych, urlopów, 
długotrwałych chorobowych oraz delegacji na szkolenia specjalistyczne z b.r.d. 
Istotność tych ryzyk została określona jako niska, a w zakresie postępowania z tymi 
ryzykami przyjęto ich tolerowanie.  

Ponadto w celu osiągnięcia założonych wskaźników od lipca 2018 r. do służby 
w WRD kierowani byli czterej policjanci z SPPP Legnica, nawiązano współpracę 
w zakresie b.r.d. z Żandarmerią Wojskową (dalej: "ŻW”) i Inspekcją Transportu 
Drogowego (dalej: „ITD”) oraz organizowano wspólne służby na terenie powiatu 
bolesławieckiego z policjantami z powiatów ościennych.  
W ramach monitorowania obsady kadrowej WRD co miesiąc podawano jej stan 
w meldunkach do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
(dalej: „KWP we Wrocławiu”), a w systemie SESPol umieszczano codziennie dane 
dotyczące liczby policjantów na drodze.  

(akta kontroli str. 35-51; 263; 269-271 Tom I; str. 95 Tom II) 

1.3. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Komendant zaopiniował 
na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem14 łącznie 319 projektów 
organizacji ruchu, z czego 292 dotyczące dróg powiatowych oraz 27 dotyczących 
dróg gminnych (miejskich). Za realizację tych czynności według stanu na dzień 
8 października 2020 r. odpowiadał Naczelnik WRD oraz Komendant, a zadanie to 
wynikało z zakresu czynności zawartych w karcie opisu stanowiska pracy 
Naczelnika oraz kompetencji Komendanta15. Funkcjonariusze KPP w latach 2018 – 
2019 nie byli kierowani i nie brali udziału w „Ogólnopolskim szkoleniu dla 
samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków 
poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego”. Brak było 
formalnej procedury w zakresie opiniowania projektów organizacji ruchu w KPP, 
a podejmowane czynności w tym zakresie polegały na zapoznaniu się przez 
Naczelnika WRD z przesłanym projektem, jego analizą oraz ewentualnie lustracją 
miejsca jakiego on dotyczył. Na następnym etapie pozytywnie opiniowano 

                                                      
14 Dz.U. z 2017 r. poz. 784.  
15 Zgodnie z delegacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 784).  
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przedstawiony projekt lub wskazywano uwagi, sugestie i proponowano zmiany do 
niego.  

Według wyjaśnień Komendanta, w okresie kontroli nie było sygnałów, aby 
wnioskodawca nie dostosował się do zmian proponowanych przez KPP do 
organizacji ruchu.  

 (akta kontroli str. 33-36 Tom I) 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 14 września 2020 r. w SEWIK na terenie 
działania Komendy zarejestrowano 47 zdarzeń drogowych (kolizji) do których doszło 
ze względu na stan jezdni – poz. 160 karty zdarzenia drogowego (dalej: „KZD”), dwa 
zdarzenia (kolizje) do których doszło ze względu na niewłaściwe zabezpieczenie 
robót na drodze – poz.162 KZD oraz jedno zdarzenie (kolizję), w przypadku którego 
jako przyczynę wskazano organizację ruchu – poz. 161 KZD.  

W przypadku zdarzeń drogowych do których doszło ze względu na uszkodzenie 
jezdni lub oznakowania na niej, Naczelnik WRD lub jego Zastępca, kierowali 
informację w powyższym zakresie do właściwego zarządcy drogi. W przypadku 
poważniejszych zdarzeń informacja ta miała postać formalną (pisemną), 
w pozostałych przypadkach była ona przekazywana drogą telefoniczną. Natomiast, 
gdy przyczyną zdarzenia była rozlana substancja na jezdni, usuwały ją jednostki 
Straży Pożarnej lub zarządca drogi, a informację w tym zakresie funkcjonariusze 
zamieszczali w KZD lub innej dokumentacji sporządzonej przy obsłudze zdarzenia. 
W przypadku odnotowanych zdarzeń wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia 
robót na drodze, oba one miały miejsce na autostradzie A4 w czasie koszenia 
poboczy przez specjalistyczną firmę, a ich skutkiem było uderzenie kamienia 
w przejeżdżające auto. Ze względu na charakter drogi nie było jednak możliwości jej 
zamknięcia na czas wykonywania tego typu robót. Natomiast zdarzenie związane 
z organizacją ruchu wynikło z odwrócenia znaku drogowego (A-716), 
a funkcjonariusze po dokonaniu czynności związanych ze zdarzeniem dokonali jego 
korekty do prawidłowego położenia, a informację o tym fakcie zamieścili w KZD.  

(akta kontroli str. 24; 264-297 Tom I) 

Komenda przeprowadzała także analizy wypadków śmiertelnych, o których szerzej 
mowa w pkt 2.3. niniejszego wystąpienia, w których sprawdzany był m.in. stan 
infrastruktury drogowej w miejscu zdarzenia. Mimo, że we wszystkich 
28 przypadkach nie stwierdzono, aby przyczyną wypadku był stan jezdni, 
oznakowania lub organizacja ruchu, w ich wyniku KPP pięciokrotnie wystąpiła do 
zarządcy dróg z wnioskami. Dotyczyły one:  
• zmniejszenia prędkości na danym odcinku drogi – na drodze powiatowej (jeden 

przypadek) oraz na drodze wojewódzkiej (dwa przypadki)17;  
• wycinki drzew znajdujących się bezpośrednio przy drodze, uzupełnienia 

oznakowania poziomego jezdni oraz montaż progów zwalniających (pismo do 
Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu)18;  

• doświetlenia przejścia dla pieszych, zlikwidowania lewoskrętu oraz zmiany 
pracy sygnalizacji świetlnej (pismo do Urzędu Miasta w Bolesławcu)19.  

(akta kontroli str. 235-236 Tom I) 

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

 

                                                      
16 Znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”.  
17 Wnioski te zostały zrealizowane przez zarządców. 
18 Wnioski te także zrealizowano.  
19 Wnioski te przyjęto do realizacji.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK ocenia pozytywnie działania Komendanta w zakresie stworzenia warunków do 
sprawnej i efektywnej działalności pionu ruchu drogowego. Obsada kadrowa pionu 
ruchu drogowego była wystarczająca do realizacji zadań związanych z b.r.d., w tym 
także w zakresie odpowiedniego przeszkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy 
oraz właściwie realizowano zadania związane z opiniowaniem projektów organizacji 
ruchu.  

2. Ocena wpływu realizowanych działań na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2.1. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. na terenie działania 
KPP doszło do 3 619 zdarzeń drogowych20, w tym 156 wypadków21 i 3 463 kolizji22. 
W omawianym okresie w wyniku wypadków drogowych 34 osób poniosło śmierć23, 
a 176 zostało rannych24. Najwięcej zdarzeń drogowych w tym okresie odnotowano 
na następujących drogach przebiegających przez powiat bolesławiecki:  
• A4 (473 zdarzeń, w tym 10 wypadków, w których sześć osób zginęło, 

a 10 zostało rannych);  
• DK94 (376 zdarzeń, w tym 18 wypadków, w których siedem osób zginęło, 

a 14 zostało rannych);  
• DW297 (321 zdarzeń, w tym 13 wypadków, w których trzy osoby zginęły, 

a 11 zostało rannych);  
• DW350 (86 zdarzeń, w tym 10 wypadków, w których cztery osoby zginęły, 

a cztery zostały ranne);  
• DW363 (93 zdarzenia, w tym trzy wypadki, w których dwie osoby zginęły, 

a jedna została ranna).  

W okresie objętym kontrolą nieznacznie zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych 
oraz osób rannych w ich następstwie, wzrosła natomiast w 2019 r. liczba osób, które 
poniosły śmierć w następstwie wypadków. Na tą ostatnią okoliczność miały wpływ 
dwa jednostkowe wypadki drogowe, w wyniku których śmierć poniosło łącznie osiem 
osób25.  

(akta kontroli str. 53-112 Tom I; str. 64-94 Tom II) 

Ocena działań Komendy na rzecz b.r.d. była dokonywana przez jej kierownictwo 
oraz KWP we Wrocławiu na podstawie mierników i obszarów monitorowanych 
opisanych w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

W opinii Komendanta podejmowane działania zawsze były ukierunkowane na rzecz 
poprawy b.r.d. i temu służyły. Składały się na nie m.in.: debaty publiczne, lustracje 
miejsc w których doszło do zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym, informacje 
o zdarzeniach drogowych i ich konsekwencjach w lokalnych mediach, a także 
propagowanie za pośrednictwem mediów wskazówek o zachowaniu środków 
ostrożności. 

Zdaniem NIK przyjęcie ogólnego założenia o wpływie realizowanych zadań na stan 
(poprawę) bezpieczeństwa ruchu drogowego nie stanowi podstawy do dokonania 
oceny ich skuteczności. Można jej dokonać dopiero na podstawie wszechstronnych 
analiz, które obrazowałyby faktyczny wpływ podejmowanych działań – zarówno 
realizowanych przez Policję (profilaktyka, represja), jak i przy uwzględnieniu 
                                                      
20 Z czego: 1 378 zdarzeń drogowych w 2018 r.; 1 357 zdarzeń w 2019 r. oraz 884 zdarzeń w I-III kwartale 
2020 r.  
21 Z czego: 63 wypadki drogowe w 2018 r.; 53 wypadki w 2019 r. oraz 40 wypadków w I-III kwartale 2020 r.  
22 Z czego: 1 315 kolizji w 2018 r.; 1 304 kolizji w 2019 r. oraz 844 kolizji w I-III kwartale 2020 r.  
23 Z czego: siedem osób w 2018 r.; 19 osób w 2019 r. oraz osiem osób w I-III kwartale 2020 r.  
24 Z czego: 76 osób w 2018 r.; 58 osób w 2019 r. oraz 42 osoby w I-III kwartale 2020 r.  
25 Wypadek busa na A4 w którym śmierć poniosło pięć osób w dniu 1 września 2019 r. oraz śmiertelne 
potrącenie trójki pieszych na DK-94 w dniu 23 marca 2019 r.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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aktywności podejmowanej przez inne podmioty (m.in. rozwój infrastruktury 
drogowej, działania samorządów terytorialnych) – na stan bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. Jak wykazały wyniki kontroli, działania takie nie były 
przez KPP inicjowane, ani też Komendant nie był w posiadaniu takich analiz.  

(akta kontroli str. 264 Tom I, str. 95 Tom II) 

2.2. Według danych zawartych w systemie SEWIK w okresie od 1 stycznia 2018 r. 
do 26 września 2020 r. Komenda zaewidencjonowała 340 KZD z dokonanymi 
wpisami w „uwagach” w poz. 184 tego dokumentu. Najczęściej (156 razy) wpis ten 
brzmiał: „patrol policji nie był na miejscu zdarzenia bezpośrednio po jego 
zaistnieniu”. W pozostałych przypadkach wpis ten doprecyzowywał okoliczności 
zdarzenia drogowego, które nie można było zaewidencjonować w innej pozycji KZD, 
np. zdarzenie z udziałem wojska USA; dane właściciela psa, który wbiegł przed 
pojazd lub zaatakował uczestnika ruchu drogowego; opis uszkodzeń infrastruktury 
poza drogą publiczną powstały w wyniku zdarzenia drogowego; dane właścicieli 
posesji, której elementy zostały uszkodzone, opis przyczyn uszkodzeń pojazdu 
powstały w wyniku prowadzenia prac remontowych lub utrzymaniowych itp.  

 (akta kontroli str. 25-32; 192-206 Tom I) 

Według wyjaśnień Komendanta w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu 
bolesławieckiego nie było zgłoszonych zdarzeń drogowych w których uczestniczyła 
hulajnoga elektryczna lub do którego w istotny sposób przyczynił się fakt, że choćby 
jeden z jego uczestników (kierujący pojazdem) korzystał bezpośrednio przed tym 
zdarzeniem z telefonu komórkowego (smartfona) w sposób naruszający art. 45 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym26.  

(akta kontroli str. 36 Tom I) 

W ocenie Komendanta zasadnym byłoby przekazywanie do jednostki Policji 
informacji o ustaleniach prokuratorskich i rozstrzygnięciach sądowych dotyczących 
zdarzeń drogowych, w szczególności odnośnie przyczyn ich wystąpienia. Zdarza 
się, że w trakcie prowadzonych czynności po samym zdarzeniu nie ma możliwości 
ustalenia dokładnej jego przyczyny, a są one ustalane w toku czynności 
wyjaśniających czy postępowania wyjaśniającego. Zdaniem Komendanta 
pozwoliłoby to na zaplanowanie działań w zależności od potrzeb i występujących 
zagrożeń drogowych, jednakże mając na uwadze, że wyrok sądowy może zapaść 
nawet po wielu miesiącach czy latach, mogą wystąpić trudności we wdrożeniu 
odpowiednio skutecznej procedury. Taka informacja spełniłaby na pewno rolę 
statystyczną i informacyjną. Dotychczas nie były prowadzone działania 
z wykorzystaniem prawomocnych orzeczeń właściwych organów.  

(akta kontroli str. 36 Tom I) 

2.3. Komendant dokonywał cyklicznych analiz stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie powiatu bolesławieckiego. Przedmiotowe analizy w okresie od 
1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2020 r. były wykonywane narastająco od początku 
danego roku co miesiąc, a po tym terminie, co kwartał.  

Każda z tych analiz składała się z części statystycznej, w której prezentowano dane 
na temat liczby wypadków, kolizji, ofiar śmiertelnych oraz rannych w okresie 
analizowanym i dwóch takich samych okresach w latach ubiegłych. W dalszej części 
tych dokumentów przedstawiano w formie wykresów zdarzenia od początku 
analizowanego roku w podziale na miesiące, dni miesiąca, dni tygodnia, zmiany 
oraz godziny doby. W podobny sposób prezentowano także przyczyny 
analizowanych zdarzeń, z wyodrębnieniem m.in. zdarzeń: z udziałem pieszych; na 

                                                      
26 Dz.U. z 2020 r. poz.110, ze zm.  
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głównych szlakach komunikacyjnych; z podziałem na poszczególne obszary ich 
występowania. Na koniec części statystycznej przedstawiano dane dotyczące liczby 
zastosowanych sankcji prawnych na kierujących za wybrane wykroczenia; liczby 
zatrzymanych uprawnień do kierowania, dokumentów pojazdów oraz ujawnionych 
wybranych czynów zabronionych; kierujących pod wpływem alkoholu oraz środków 
odurzających i liczby kierujących po alkoholu. W następnej części tych dokumentów 
znajdowała się analiza Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej: „KMZB”), 
gdzie wskazywano zgłoszenia na KMZB w analizowanym okresie wraz z liczbą 
zdarzeń drogowych we wskazanych miejscach. W kolejnej części sporządzanych 
analiz dokonywano podsumowań oraz formułowano wnioski i na ich podstawie 
planowano przedsięwzięcia. We wnioskach wskazywano na specyfikę położenia 
powiatu bolesławieckiego, które generowało bardzo duże natężenie ruchu kołowego 
na przebiegających przez powiat drogach poprzez wyjazdy i powroty obywateli 
polskich zza granicy, ruch turystyczny oraz nasilający się ruch pojazdów 
ciężarowych związany z transportem drogowym. Formułowano wnioski, że 
sposobami na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu bolesławieckiego są 
prewencyjne oddziaływania na uczestników ruchu drogowego, polegające na: 
widoczności radiowozów oznakowanych na drogach, gdzie dochodzi do zwiększonej 
liczby zdarzeń drogowych oraz zwiększeniu nadzoru nad ruchem kołowym 
w obszarach zabudowanych w godzinach szczytu komunikacyjnego. Przewidywano 
także represjonowanie kierujących przekraczających dozwoloną prędkość poza 
obszarem zabudowanym, surowe represjonowanie sprawców kolizji, szczególnie 
w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz korzystania z telefonów 
komórkowych. Ponadto wskazywano na konieczność nieustannego monitorowania 
prawidłowości oznakowania drogowego oraz poprawności organizacji ruchu na 
wszystkich drogach powiatu bolesławieckiego (realizacja wniosków w tym zakresie 
została szerzej opisana w pkt 1.3. oraz 2.10. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego).  
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. zaplanowano łącznie 
18 przedsięwzięć (po sześć w każdym roku), które były sformułowane w tym okresie 
identycznie i polegały na: dyslokacji patroli ruchu drogowego z podziałem na 
poszczególne czasookresy występowania zdarzeń; przeprowadzaniu cyklicznych 
działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań kierujących; 
zwiększonej współpracy z ITD oraz Służbą Celno-Skarbową w zakresie wspólnych 
służb z wykorzystaniem posiadanego sprzętu kontrolno-pomiarowego; zwiększenia 
aktywności w kierunku represjonowania kierowców przekraczających prędkość 
w terenie zabudowanym, w szczególności w pobliżu przejść dla pieszych; 
represjonowania kierowców wymuszających pierwszeństwo przejazdu; eliminacji 
zachowań kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wobec 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto wskazywano na potrzebę 
ujawniania i eliminowania kierujących przekraczających prędkość o ponad 50 km/h 
w terenie zabudowanym, kierujących bez stosowanych uprawnień oraz 
represjonowania pieszych poruszających się po zmroku poza obszarem 
zabudowanym bez elementów odblaskowych oraz rowerzystów w zakresie 
kompletności wyposażenia obowiązkowego rowerów i negatywnych zachowań 
takich jak jazda rowerem po chodniku i przejściach dla pieszych.  
W zakresie powtarzania się przedsięwzięć w latach 2018 – 2020 Komendant 
wskazał, że analizy bezpieczeństwa i wynikające z nich wnioski oraz zadania to 
proces, który musi być wdrażany stopniowo, a mimo zmian liczby zdarzeń 
drogowych we wskazanym okresie, ich przyczyny były niezmienne, powtarzały się. 
Natomiast przedsięwzięcia realizowane na potrzeby zmian bezpieczeństwa, 
zminimalizowania przyczyn i skutków wypadków mają charakter długoterminowy.  

(akta kontroli str. 53-112; 263 Tom I; str. 64-94 Tom II) 
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W kontrolowanym okresie sporządzano także kwartalne analizy z realizacji 
„Bolesławieckiego programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na 
lata 2018 – 2020” oraz „Bolesławieckiego programu działań Policji na rzecz 
bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2018 – 2020”. Obie analizy miały podobny 
układ, prezentowano w nich: stan bezpieczeństwa na terenie powiatu 
bolesławieckiego w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego; 
stan bezpieczeństwa pieszych lub rowerzystów, w których wskazywano w tych 
grupach: liczbę wypadków drogowych, ich lokalizację, przyczyny oraz skutki; 
uczestników ruchu odpowiedzialnych za ich spowodowanie; kolizje, ich lokalizację 
oraz sprawców. W dalszej części analizy te zawierały opis represji zastosowanych 
wobec danej grupy, działania podjęte na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa; 
informację o wystosowanych wnioskach do zarządcy drogi celem poprawy 
infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo; opis działań o charakterze 
profilaktycznym i medialnym oraz wnioski wynikające z tych analiz. Programy te 
szerzej opisano w pkt 2.10. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 113-191 Tom I; str. 42-63 Tom II) 

Komenda sporządzała także każdorazowo po zaistnieniu wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym analizę takiego zdarzenia, która składała się z:  
• opisu drogi na który składał się rodzaj drogi i jej przebieg na terenie powiatu 

bolesławieckiego;  
• okoliczności zaistnienia wypadku drogowego, w tym: daty, godziny zdarzenia, 

przyczyn27 i skutków wypadku oraz zdjęcia miejsca zdarzenia;  
• warunków drogowych i atmosferycznych, gdzie opisywano rodzaj i stan drogi 

oraz oznakowania, dopuszczalną prędkość na danym odcinku, warunki 
atmosferyczne i świetlne. W tej części prezentowano także informacje 
dotyczące zdarzeń na odcinku drogi na którym doszło do wypadku (w układzie 
tabelarycznym, podając w rozbiciu na okres danego roku do dnia zdarzenia 
oraz trzy kolejne lata wstecz, liczbę wypadków, zabitych, rannych oraz kolizji);  

• informacji o kierującym, w tym okresu posiadania uprawnień oraz 
zarejestrowanych przypadków naruszenia przepisów ruchu drogowego;  

• wniosków – z okoliczności wypadku oraz przeprowadzonej lustracji 
(przedstawiciel Policji i zarządcy drogi) wraz ze stanem ich wykonania.  

(akta kontroli str. 235-236 Tom I) 

Według informacji przekazanych przez Komendanta w latach 2018 – 2020 były 
analizowane zdarzenia z udziałem dzieci, ale na terenie powiatu bolesławieckiego 
było ich bardzo mało, co było powodem odstąpienia od sporządzenia analizy 
specjalnej o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 31 KGP.  

(akta kontroli str. 263 Tom I) 

Komendant wyjaśnił, że miejsce szczególnie niebezpieczne było definiowane jako 
punkt lub obszar gdzie dochodzi do znacznej liczby wypadków czy zdarzeń 
drogowych w niedługim czasie, w szczególności kiedy w ich wyniku osoby ponoszą 
obrażenia ciała lub śmierć. Według prowadzonych przez KPP analiz b.r.d. nie 
stwierdzono miejsc, które można byłoby uznać za szczególnie niebezpieczne 
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b Zarządzenia Nr 31 KGP. Badanie 15 zdarzeń 
drogowych opisane szerzej w pkt 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 
wskazało także takich miejsc.  

W analizach szczegółowych b.r.d. dotyczących rowerzystów i pieszych, zgodnie 
z wytycznymi przekazanymi przez KWP we Wrocławiu, wskazano miejsca 

                                                      
27 W dwóch przypadkach w momencie sporządzania tych analiz trwały ustalenia tych przyczyn, a w jednym 
przypadku była ona nieustalona (sprawca wypadku zbiegł).  
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niebezpieczne w których dochodziło do zdarzeń z tymi uczestnikami ruchu. 
W przypadku rowerzystów kryterium ich wyznaczenia były: stosunkowo duże ryzyko 
zdarzenia lub oczekiwania społeczności lokalnej wskazujące na duży stopień 
poczucia zagrożenia, niezależnie od zaistniałych zdarzeń drogowych. W przypadku 
wyznaczenia miejsc niebezpiecznych dla pieszych wskazano jako metodę 
alternatywną do wyżej wymienionej, ich wyznaczenie na podstawie danych z SEWIK 
z okresu trzech lat, biorąc pod uwagę co najmniej trzy zdarzenia drogowe, gdzie 
odległość pomiędzy skrajnymi zdarzeniami wynosiła nie więcej niż 500 m. 
Na podstawie cytowanych wyżej wytycznych w latach 2018 – 2020 wyznaczono 
łącznie dziewięć miejsc na terenie powiatu w których dochodziło do zdarzeń 
z udziałem rowerzystów oraz osiem miejsc, gdzie dochodziło do zdarzeń z udziałem 
pieszych.  

(akta kontroli str. 53-112 Tom I; str. 64-96 Tom II) 

2.4. W procesie analizy stanu b.r.d. Komendant nie korzystał z opracowań 
naukowych przygotowanych przez podmioty zewnętrzne lub innych dostępnych 
materiałów eksperckich.  
Komendant wyjaśnił, że analiza ekspercka musiałaby być wydana do każdego 
zdarzenia na terenie powiatu bolesławieckiego, co jest zarówno kosztowne, jak 
i czasochłonne. Natomiast do prowadzonych postępowań przygotowawczych 
powoływani są biegli sądowi, w przypadku ich analiz ważne jest dopasowanie do 
danego terenu, na którym wystąpiło zdarzenie, do infrastruktury, trudno opierać się 
na danych odnośnie całego kraju czy innych regionów. NIK przyjmuje do 
wiadomości przedstawione argumenty, wskazuje jednak, że w celu poprawy b.r.d. 
uzasadnionym pozostaje możliwie szersze wykorzystanie badań naukowych lub 
opracowań eksperckich zwłaszcza w celu przygotowania i oceny efektywności 
różnych przedsięwzięć na rzecz poprawy b.r.d., źródeł zagrożenia uczestników 
ruchu drogowego i możliwych środków poprawy ich bezpieczeństwa, metod 
prognozowania zagrożeń na drogach i wyprzedzającego przeciwdziałania tym 
zagrożeniom.  

 (akta kontroli str. 53-112 Tom I; str. 64-96; 112-113 Tom II) 

2.5. W latach 2016 – 2019 w stosunku do kierujących (wraz z rowerzystami) 
zastosowano łącznie 36 556 środków prawnych28 (mandatów karnych, pouczeń 
i wniosków o ukaranie), podczas gdy byli oni sprawcami łącznie 5 200 zdarzeń 
drogowych29 odnotowanych przez Komendę (stosunek 7:130). W tym samym okresie 
w stosunku do pieszych zastosowano 3 672 środków prawnych31, podczas gdy byli 
oni sprawcami 149 zdarzeń drogowych32 (stosunek 25:133). Zdaniem NIK 
podejmowane w latach 2016 – 2019 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 25:1. Jednocześnie taki sam stosunek w grupie kierujących (wraz 
z rowerzystami) wyniósł 7:1. Spowodowało to, że piesi byli w sposób 

                                                      
28 W tym okresie liczba zastosowanych środków prawnych corocznie zmniejszała się z 12 915 przypadków 
w 2016 r. do 5 427 w 2019 r.  
29 W tym okresie liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez tą grupę z 1 177 w 2016 r. wzrosła 
w następnym roku do 1 354, by następnie stopniowo zmaleć do 1 331 w 2019 r.  
30 W omawianym okresie stosunek liczby zastosowanych środków prawnych do liczby zdarzeń spowodowanych 
w tej grupie zmalał z 11:1 w 2016 r. do 4:1 w 2019 r.  
31 W tym okresie liczba zastosowanych środków prawnych zmniejszała się corocznie z 1 543 przypadków 
w 2016 r. do 497 w 2019 r. 
32 W tym okresie liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez tą grupę spadła z 47 w 2016 r. do 26 
w 2019r.  
33 W omawianym okresie stosunek liczby zastosowanych środków prawnych do liczby zdarzeń spowodowanych 
przez pieszych zmalał z 33:1 w 2016 r. do 19:1 w 2019 r.  
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nieproporcjonalny w stosunku do zagrożenia jakie powodują, objęci działaniami 
represyjnymi przez funkcjonariuszy KPP.  

Według wyjaśnień Komendanta działania represyjne podejmowane wobec pieszych 
wynikały z podejmowanych w latach 2016 – 2019 działań, ukierunkowanych na 
realizację prowadzonych programów. Wskazał również, że wpływ na liczbę 
zastosowanych środków prawnych wobec pieszych miał również wprowadzony 
odpowiednimi przepisami obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza 
obszarem zabudowanym w godzinach nocnych i jego egzekwowanie.  

W ocenie NIK dokonana w programach bezpieczeństwa działań Policji na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych diagnoza zagrożeń dla tej grupy uczestników ruchu 
drogowego jest właściwa. Należy jednak intensyfikować działania na rzecz 
zmniejszania tych dysproporcji.  

 (akta kontroli str. 52 Tom I; str. 95 Tom II) 

2.6. Na podstawie próby 20 zdarzeń drogowych34 zarejestrowanych w systemie 
SWD Państwowej Straży Pożarnej zostało przeprowadzone badanie bezpośrednie 
w zakresie prawidłowości i kompletności rejestracji przez Policję danych 
dotyczących zdarzeń drogowych.  

I tak 19 z tych zdarzeń zostało zarejestrowanych również przez KPP w systemie 
SEWIK, a jedno zdarzenie, które miało miejsce na drodze gruntowej nie podlegało 
rejestracji, co było zgodne z § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 31 KGP. W badanej próbie 
zdarzeń drogowych ewidencjonowanych w obu systemach śmierć poniosła jedna 
osoba. Natomiast porównanie współrzędnych GPS przypisanych dla tych 
19 zdarzeń drogowych wykazało, że w 10 przypadkach wskazywano miejsca 
zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie35, w siedmiu przypadkach 
lokalizacja zdarzenia została określona dokładniej przez funkcjonariusza Policji36, 
a w dwóch przypadkach współrzędne były rozbieżne, ale nie można było 
zweryfikować ich poprawności37.  

(akta kontroli str. 207-234 Tom I) 

W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu bolesławieckiego nie doszło do 
samobójstw z ustalonym sposobem popełnienia: „rzucenie się pod pojazd w ruchu 
(drogowym)”.  

(akta kontroli str. 21; 234 Tom I) 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. na terenie powiatu 
bolesławieckiego doszło do siedmiu wypadków spowodowanych przez pieszych. 
W trzech tego typu zdarzeniach sprawcy ponieśli śmierć, a w dwóch zostali ciężko 
ranni. W związku z powyższym badanie próby 10 zdarzeń drogowych 
spowodowanych przez pieszych obejmowało dwa pozostałe wypadki oraz osiem 
kolizji spowodowanych przez pieszych. Badanie to wykazało, że w dwóch 
przypadkach zaewidencjonowanie stopnia ciężkości obrażeń poniesionych przez 
pieszego w systemie SEWIK budziło wątpliwości, co opisano w części dotyczącej 
stwierdzonych nieprawidłowości. W pozostałych ośmiu przypadkach nie było 
podstaw do zweryfikowania sposobu ustalenia i zaewidencjonowania w systemie 

                                                      
34 Próba losowa została wylosowana i przekazana przez Koordynatora kontroli P/20/038 i obejmowała zdarzenia 
drogowe w okresie kontroli zarejestrowane w systemie SWD Państwowej Straży Pożarnej.  
35 Od 10 m do 88 m, przy czym dane GPS z systemu SWD prezentowane były w formacie dziesiętnym, a dane 
w SEWIK w formacie SMS (stopnie, minuty, sekundy).  
36 W dwóch przypadkach Komendant PSP w Bolesławcu przyznał, że lokalizacja została wyznaczona 
niedokładnie, a w pozostałych przypadkach wskazują na to zdjęcia zdarzeń z lokalnego portalu informacyjnego 
oraz dane z serwisów internetowych Google Maps i Google Earth. 
37 Rozbieżność danych GPS wyniosła w terenie 1 600 m oraz 140 m. Oba zdarzenia miały miejsce poza 
terenem zabudowanym, a weryfikacja na podstawie danych z KZD, zdjęć oraz danych z serwisów internetowych 
Google Maps i Google Earth nie pozwalała na pewną identyfikację rzeczywistego miejsca zdarzenia. 
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SEWIK stopnia ciężkości obrażeń. W jednym zdarzeniu pieszy odniósł lekkie 
obrażenia, a w pozostałych nie odnieśli ich wcale lub dokumentacja sporządzona 
przez funkcjonariuszy nie zawierała ich opisu.  

 (akta kontroli str. 113-152; 234; 309-334 Tom I; str. 52-63; 274-373 Tom II) 

Na próbie pięciu KZD, sporządzonych w związku z wypadkiem o skutku 
śmiertelnym, stwierdzono brak zaewidencjonowania w systemie SEWIK informacji 
o wykonanym badaniu trzeźwości kierowcy, co opisano w części dotyczącej 
stwierdzonych nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 11; 99-108 Tom II) 

2.7. Na próbie 15 zdarzeń drogowych, do których doszło w I półroczu 2020 r., na 
które się składało 10 wypadków drogowych i pięć kolizji, ustalono, że: 
• w każdym badanym wypadku została sporządzona KZD, a dane zdarzenia 

ujęte w SEWIK były z nią zgodne, przy czym w jednym przypadku obrażenia 
ciała, jakie doznał poszkodowany zostały nieprawidłowo zaewidencjonowane 
w systemie SEWIK i KZD (to samo zdarzenie co w próbie zdarzeń 
spowodowanych przez pieszych w pkt 2.6. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego);  

• miejsce/lokalizacja, w której doszło do zdarzenia drogowego było w każdym 
przypadku miejscem wskazanym w KZD oraz SEWIK. Analiza zdarzeń do 
jakich doszło w badanym miejscu/lokalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
wykazała, że w dwóch przypadkach było to jedyne zdarzenie w tym miejscu 
(raz kolizja i raz wypadek), a w pozostałych 13 przypadkach nie odnotowano 
zdarzeń w tym miejscu; 

• każdorazowo współrzędne miejsca zdarzenia określone przez funkcjonariuszy 
były prawidłowe i wskazywało miejsca zdarzenia wynikające z opisu w KZD 
oraz pozostałej dokumentacji sporządzonej przez funkcjonariuszy Policji;  

• okoliczności zdarzenia w każdym z analizowanych wypadków były zgodne 
z dokumentacją sporządzoną przez policjantów i zapisami ich notatnika 
służbowego; 

• w skład patrolu skierowanego do obsługi zdarzenia wchodzili policjanci z WRD 
i co najmniej jeden z nich posiadał przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego;  

• stopień ciężkości obrażeń został określony w ośmiu przypadkach wstępnie 
przez funkcjonariusza WRD na podstawie informacji z SOR (w tym cztery 
przypadki dodatkowo opinia biegłego38), w dwóch przypadku poszkodowany 
zginął na miejscu, a w pozostałych pięciu przypadkach (kolizje) uczestnicy nie 
odnieśli obrażeń. 

 (akta kontroli str. 298-308 Tom I; str. 6-10; 109-110; 178-292 Tom II) 

2.8. Badanie dyslokacji służby na drogach zostało przeprowadzone na podstawie 
próby pięciu dni, tj. 17 sierpnia 2020 r.; 25 sierpnia 2020 r.; 2 września 2020 r.; 
10 września 2020 r. oraz 18 września 2020 r.  

Przy dyslokacji patroli ruchu drogowego w tych dniach brana była pod uwagę liczba 
zdarzeń na poszczególnych drogach wynikająca z analiz b.r.d., dostosowanie do 
harmonogramów działań krajowych, wojewódzkich i własnych Komendy (akcje 
grupy SPEED, kaskadowe pomiary prędkości, bezpieczna droga do szkoły, 
bezpieczne wakacje itp.) oraz potrzeba związana z zapewnieniem bezpieczeństwa 
na danej drodze. Poziom szczegółowości analiz b.r.d., o których mowa w pkt. 2.3. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego pozwala stwierdzić, że patrole w dniach 
poddanych badaniu były kierowane do służby na drogach powiatu bolesławieckiego 

                                                      
38 W jednym przypadku opinia była inna niż wstępna kwalifikacja policjanta, dlatego też dokonano stosownej 
aktualizacji w tym zakresie w systemie SEWIK.  
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na których dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych. W okresie 14 dni 
poprzedzających dzień dla których analizowana była niniejsza dyslokacja służby do 
KPP nie wpłynęły skargi lub wnioski w tym zakresie, jednakże wspólna służba 
patrolu WRD i ŻW w dniu 18 września 2020 r. na terenie gminy Osiecznica wynikała 
m.in. z pisma wójta tej gminy dotyczącego przekraczania prędkości przez 
samochody ciężarowe w miejscowości Świętoszów.  

W badanych dniach funkcjonariusze WRD uczestniczyli łącznie w 25 patrolach oraz 
dwóch nadzorach nad służbami patrolowymi. Wszystkie badane patrole odbywały 
się z wykorzystaniem samochodu i zapewniały całodobową służbę. Przed ich 
rozpoczęciem odbywały się stosowne odprawy, a jej przebieg oraz przekazane 
podczas niej informacje dotyczące organizacji służby, zadań doraźnych i sposoby 
ich realizacji były dokumentowane w systemie teleinformatycznym SWD Policji39, co 
wypełniało obowiązki wynikające z § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 30 KGP.  

Powyższe patrole odbywały się najczęściej w składzie dwuosobowym (20 patroli), 
z czego w trzech przypadkach w patrolu uczestniczyli policjanci SPPP Legnica 
(dwa patrole) lub żołnierze ŻW (jeden patrol). Natomiast w pozostałych pięciu 
wypadkach patrol miał skład jednoosobowy i odbywał się poza godzinami nocnymi, 
co było zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 30 KGP.  

W dwóch badanych przypadkach w skład patrolu wchodzili funkcjonariusze, którzy 
nie posiadali stosownego przeszkolenia w zakresie ruchu drogowego, co opisano 
w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str. 36; 53-112; 263 Tom I; str. 1-3; 64-94; 109-110; 112 Tom II) 

Przeprowadzone w dniu 2 października 2020 r. oględziny wykazały, że wskazane 
w pkt 2.3. niniejszego wystąpienia analizy40 oraz plany działania na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego41 były w posiadaniu KPP, dostępne oraz 
przechowywane przez Naczelnika WRD lub w sekretariacie tego Wydziału.  

(akta kontroli str. 19-20 Tom I) 

2.9. Badanie poprawności ewidencjonowania w systemie SESPol danych 
statystycznych w zakresie czynności policjantów ruchu drogowego zostało 
przeprowadzone na próbie dziesięciu42 funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie 
od 17 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.  

W jego toku nie wykazano różnic pomiędzy danymi wprowadzonymi przez 
funkcjonariuszy WRD do powyższego systemu a zapisami w ich notatnikach 
                                                      
39 System Wspomagania Dowodzenia Policji – system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań 
ustawowych Policji podejmowanych w szczególności na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez dyżurnych 
jednostek organizacyjnych Policji i innych policjantów, ustaleń dokonywanych przez poszczególne służby 
policyjne w związku z tymi zgłoszeniami oraz informacji uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych 
otrzymywanych z centrów powiadamiania ratunkowego.  
40 Łącznie 27 analiz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sporządzonych przez KPP za 2018 – 2020 r.; 10 analiz 
dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów, sporządzonych przez KPP za 2018 – 2020 r.; 10 analiz dotyczących 
bezpieczeństwa pieszych, sporządzonych przez KPP za lata 2018 – 2020 oraz 28 analiz wypadków 
śmiertelnych do których doszło na terenie powiatu bolesławieckiego w latach 2018 – 2020.  
41 Krajowy Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018 – 2020 wraz z ewaluacjami; 
Ewaluacja „Planu działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2017 – 2020”; 
Dolnośląski Plan korygujący działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2018 r.; 
Dolnośląski Plan korygujący działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2019 r.; 
Dolnośląski Plan korygujący działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2020 r.; 
Bolesławiecki Plan korygujący działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 2018 r.; 
Bolesławiecki Plan korygujący działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 2019 r.; 
Bolesławiecki Plan korygujący działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 2020 r.; 
Bolesławiecki program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2018 – 2020; Bolesławiecki 
program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018 – 2020; Koncepcje działań: krajowe, 
wojewódzkie i własne KPP – w liczbie kilkudziesięciu sztuk za każdy rok (2018 – 2020).  
42 W tym pięciu funkcjonariuszy WRD uczestniczyło w badaniu bezpośrednim, a w pozostałych pięciu 
przypadkach, w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) w KPP w Bolesławcu w okresie 
przeprowadzania czynności kontrolnych, badanie miało charakter oględzin w obecności Naczelnika WRD.  



 

16 

służbowych w zakresie: liczby legitymowanych uczestników ruchu drogowego, 
nałożonych środków prawnych, wykroczeń popełnionych przez kierujących 
i pieszych, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz liczby kierujących 
poddanych badaniu na zawartość, co było zgodne z załącznikiem nr 4 do 
zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie 
metod i form prowadzenia sprawozdawczości43.  

 (akta kontroli str. 239-262 Tom I; str. 1-3; 115-159; 170-177 Tom II) 

2.10. Działania o charakterze prewencyjno – kontrolnym podejmowane przez KPP 
zostały zbadane na próbie obejmującej trzy programy dotyczące b.r.d. o charakterze 
lokalnym (powiatowym):  
• Bolesławiecki Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na 

lata 2018 – 2020 (dalej: „Program na rzecz rowerzystów”);  
• Bolesławiecki Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na 

lata 2018 – 2020 (dalej: „Program na rzecz pieszych”);  
• Bolesławiecki Plan korygujący działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym na rok 2019 (dalej: ”Plan korygujący”).  

Wyżej wymienione programy powstały w wyniku prowadzonych analiz b.r.d. na 
obszarze działania Komendy oraz implementacji działań przedstawionych 
w wojewódzkich programach na rzecz b.r.d. w tym zakresie. Ich realizacja odbywała 
się w toku bieżących działań, a KPP nie otrzymała dodatkowych środków 
finansowych na potrzeby realizacji tych programów.  

Żaden z funkcjonariuszy Komendy nie ukończył kursu specjalistycznego z zakresu 
profilaktyki społecznej.  

Każdy ze wskazanych wyżej programów zawierał wprowadzenie w którym zawarto 
stan bezpieczeństwa na terenie powiatu bolesławieckiego w okresach 
poprzedzających jego opracowanie oraz wnioski wynikające z analizy zdarzeń 
drogowych.  

(akta kontroli str. 15; 37 Tom I; str. 12-41; 112 Tom II) 

Plan korygujący zawierał ponadto zakres przyjętych działań polegających na: 
monitorowaniu zagrożeń w ruchu drogowym, w szczególności w obszarze prędkości 
i pieszych wynikających z prowadzonej analizy; planowaniu własnych działań 
kierunkowych; podnoszeniu skuteczności w realizacji nałożonych zadań w trakcie 
działań krajowych, wojewódzkich oraz własnych; współpracy z podmiotami poza 
policyjnymi, w tym ŻW w Bolesławcu oraz Strażą Graniczną w Zgorzelcu; 
współpracy z ITD; definiowaniu zadań i bezpośrednim nadzorze nad ich realizacją; 
bezwzględnym reagowaniu na wykroczenia, które są główną przyczyną zdarzeń 
drogowych; kierowaniu patroli ruchu drogowego w miejsca niebezpieczne 
z uwzględnieniem czasu ich występowania; maksymalnym wykorzystywaniu  
w codziennej służbie oraz podczas prowadzenia wzmożonych działań 
ukierunkowanych na egzekwowanie od kierujących pojazdami stosowania do 
ograniczeń prędkości – pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator; 
inicjowaniu spotkań profilaktycznych, w szczególności ukierunkowanych dla 
niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz wykorzystaniu prewencji 
kryminalnej pod kątem propagowania prawidłowych zachowań pieszych 
uczestników ruchu drogowego, a w szczególności korzystania przez nich 
z elementów odblaskowych w czasie od świtu do zmierzchu.  

Dla wyżej wymienionych działań nie wyznaczono wskaźników ich realizacji, co 
opisano w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 15; 37 Tom I; str. 12-16 Tom II) 
                                                      
43 Dz.Urz. KGP poz.8, ze zm.  
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Program na rzecz rowerzystów wyznaczał cel całego programu, którym była 
poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Zawierał on także obszary realizacji 
programu, na które składały się: cele szczegółowe, zadania, sposób ich realizacji, 
odpowiedzialni za jego realizację, podmioty współpracujące, okres realizacji oraz 
wskaźniki realizacji danego celu. W jego ramach planowano następujące działania:  
• poprawa bezpieczeństwa rowerzystów – nadzór (nad ruchem drogowym 

w obszarze bezpieczeństwa rowerzystów), gdzie miernikami miały być: liczba 
wypadków z udziałem rowerzystów (w SEWIK), reakcja policjantów na 
wykroczenia w relacji pojazd – rowerzysta (w SESPol) oraz działania 
ukierunkowane na wykroczenia kierujących pojazdami wobec rowerzystów, tak 
by reakcja Policji była zbliżona procentowo do poziomu wypadków z udziałem 
rowerzystów z winy kierujących;  

• poprawa bezpieczeństwa rowerzystów – działania profilaktyczne (kształtowanie 
świadomości uczestników ruchu drogowego), gdzie nie przypisano mierników 
realizacji tego celu;  

• poprawa bezpieczeństwa rowerzystów – analizę (diagnozę stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze rowerzystów), gdzie jako 
mierniki przyjęto: analizy, sprawozdania i wykaz miejsc niebezpiecznych dla 
rowerzystów;  

• poprawa bezpieczeństwa rowerzystów – inżynieria drogowa (wdrażanie 
rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiającej 
bezpieczeństwo rowerzystów), gdzie jako mierniki przyjęto: notatki, protokoły, 
sprawozdania i informacja dotycząca inżynierii drogowej.  

Dla tego programu jako podstawowe kryterium jego realizacji wyznaczono liczbę 
wypadków drogowych z udziałem rowerzystów na terenie powiatu bolesławieckiego, 
a jako kryterium dodatkowe oceny przyjęto adekwatność reakcji na wykroczenia 
kierujących pojazdami wobec rowerzystów (udział wykroczeń „niestosowanie się do 
przepisów o zachowaniu wobec rowerzystów” w ogólnej liczbie zastosowanych 
środków prawnych wobec kierujących w stosunku do udziału procentowego 
wypadków z udziałem rowerzystów z winy kierujących pojazdami do ogólnej liczby 
wypadków).  

Według sporządzonych analiz w latach 2018 – 2020 liczba wypadków z udziałem 
rowerzystów spadła z czterech w 2018 r. do trzech w 2019 r. i utrzymywała się na 
tym poziomie także po III kwartałach 2020 r. Natomiast adekwatność działań 
represyjnych podejmowanych w stosunku do rowerzystów według wyliczeń KPP 
wynosiła 1,4% w 2018 r.; 0,6% w 2019 r. oraz 0,52% po III kwartałach 2020 r.  

Ponadto funkcjonariusze WRD realizowali działania własne w ramach akcji 
„Bezpiecznie Rowerem”, „Bezpieczna Gmina”, „Bezpieczny Powiat”, gdzie jednym 
z głównych założeń było represjonowanie kierujących naruszających przepisy 
wobec rowerzystów. Skierowano w tym okresie do zarządców dróg również 
35 wniosków celem poprawy oznakowania poziomego lub pionowego miejsc, gdzie 
poruszają się rowerzyści. Dodatkowo w tym okresie przeprowadzono 133 prelekcji 
z młodzieżą poświęconych tematyce b.r.d. oraz cztery spotkania w jednej 
z lokalnych firm logistycznych, gdzie poruszano m.in. tematykę nieprawidłowych 
zachowań rowerzystów oraz zmiany dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wyznaczono także łącznie dziewięć miejsc w których dochodziło do zdarzeń 
z udziałem rowerzystów.  

(akta kontroli str. 37; 153-179 Tom I; str. 17-28; 42-51 Tom II) 

W przypadku Programu na rzecz pieszych zawarto wszystkie wyżej opisane 
elementy Programu na rzecz rowerzystów, zmieniając tylko grupę docelową na 
pieszych (niechronionych uczestników ruchu drogowego) oraz przypisując mierniki 
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dla celu poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – 
działania profilaktyczne (kształtowanie świadomości uczestników ruchu drogowego), 
którymi były zestawienia dotyczące aktywności w powyższym obszarze oraz 
informacja dotycząca działań profilaktycznych. Dla tego programu analogicznie 
wyznaczono podstawowe kryterium jego realizacji jako liczbę wypadków drogowych 
z udziałem pieszych na terenie powiatu bolesławieckiego, a jako kryterium 
dodatkowe oceny przyjęto adekwatność reakcji na wykroczenia kierujących 
pojazdami wobec pieszych (udział wykroczeń „niestosowanie się do przepisów 
o zachowaniu wobec pieszych” w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych 
wobec kierujących w stosunku do udziału procentowego wypadków z udziałem 
pieszych z winy kierujących pojazdami do ogólnej liczby wypadków).  

Według sporządzonych analiz w latach 2018 – 2020 liczba wypadków z udziałem 
pieszych spadła z 12 w 2018 r. do siedmiu w 2019 r., by wzrosnąć do dziewięciu po 
III kwartałach 2020 r. Natomiast adekwatność działań represyjnych podejmowanych 
w stosunku do pieszych według wyliczeń KPP wynosiła 8,76% w 2018 r.; 6,02% 
w 2019 r.44.  

Ponadto funkcjonariusze WRD realizowali działania własne w ramach akcji 
„Bezpieczna Gmina”, „Bezpieczny Powiat”, „Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego” oraz „Pieszy kontra Pojazd”, gdzie jednym z głównych założeń było 
represjonowanie kierujących naruszających przepisy wobec pieszych. Skierowano 
w tym okresie do zarządców dróg również 77 wniosków celem poprawy 
oznakowania poziomego lub pionowego miejsc, gdzie poruszają się piesi, 
wytyczenia przejść dla pieszych, naprawy infrastruktury poprawiającej 
bezpieczeństwo pieszych oraz zwiększenia odległości pomiędzy wyznaczonymi na 
jezdniach miejscami do zatrzymywania pojazdów komunikacji zbiorowej od przejść 
dla pieszych. Dodatkowo w tym okresie przeprowadzono 127 prelekcji z młodzieżą 
poświęconych tematyce b.r.d. oraz cztery spotkania w jednej z lokalnych firm 
logistycznych, gdzie poruszano m.in. tematykę nieprawidłowych zachowań pieszych 
oraz zmiany dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wyznaczono także łącznie 
osiem miejsc, gdzie dochodziło do zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.  

(akta kontroli str. 37; 52; 113-141 Tom I; str. 29-41 Tom II) 

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

1. Badanie próby 10 zdarzeń drogowych spowodowanych przez pieszych wykazało, 
że nierzetelnie sporządzona dokumentacja dotycząca niżej wymienionych zdarzeń 
drogowych uniemożliwiała weryfikację prawidłowości ustalenia stopnia ciężkości 
obrażeń ofiar tych wypadków:  
• obrażenia pieszego sprawcy wypadku w dniu 11 lutego 2020 r. zostały 

określone w KSIP i KZD (SEWIK EWK-108664649A) jako lekkie (lekko ranny), 
mimo że w notatce urzędowej z 11 lutego 2020 r. funkcjonariusz WRD 
stwierdził, że poszkodowany prawdopodobnie doznał złamania kości 
piszczelowej prawej nogi;  

• nie odnotowano obrażeń pieszego jakie poniósł on w zdarzeniu drogowym 
z dnia 13 listopada 2018 r., mimo że w notatce urzędowej z dnia 14 listopada 
2018 r. funkcjonariusz Policji po zasięgnięciu informacji w SOR wskazał, że 
piesza doznała powierzchownych otarć naskórka twarzy, które skutkowały 
rozstrojem zdrowia na czas poniżej dni siedmiu.  

W złożonych wyjaśnieniach dotyczących pierwszego przypadku I Zastępca 
Komendanta poinformował, że postępowanie w tym zakresie zostało umorzone 
                                                      
44 Nie wyliczono tego wskaźnika po III kwartałach 2020 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Wyjaśnił także, że osoba 
koordynująca dane w systemie SEWIK w czasie wprowadzania danych do tego 
systemu nie miała wiedzy o poniesionych obrażeniach ciała, ponieważ prowadzone 
było postępowanie w tej sprawie. Wskazał także, że dane o poniesionym 
uszczerbku zdrowia nie zostały przekazane Koordynatorowi SEWIK z uwagi na 
konieczność umorzenia postępowania i przekazania materiałów niezwłocznie do 
zatwierdzenia przez nadzorującego prokuratora w Bolesławcu, gdzie również 
przechowywana jest całość materiałów. Natomiast w zakresie drugiego przypadku 
wyjaśnił, że tego typu zdarzenie nie można zakwalifikować jako wypadek drogowy 
z udziałem osoby lekko lub ciężko rannej, co wynika z Zarządzenia Nr 31 KGP.  

Należy jednoznacznie podkreślić, iż Policja jest zobowiązana gromadzić dane 
dotyczące wszystkich zdarzeń drogowych, w tym o powstałych obrażeniach 
u wszystkich uczestników tych zdarzeń, niezależnie od tego czy jedyną ofiarą był 
sprawca zdarzenia, a także niezależnie od formy i terminu zakończenia sprawy. 
Wyjątki od tej zasady zostały wskazane w ww. zarządzeniu KGP i nie dotyczą 
przedstawionej powyżej sytuacji.  

(akta kontroli str. 309-334 Tom I; str. 160-164; 274-292; 372-373 Tom II) 

2. W skład patroli: DP-402-44 z 17 sierpnia 2020 r. oraz DP-402-41 z 18 września 
2020 r. nie wchodzili funkcjonariusze posiadający ukończone przeszkolenie 
z zakresu ruchu drogowego, co było niezgodne z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 30 KGP. 
Jednocześnie równolegle do tych patroli, w tych samych godzinach służbę odbywały 
patrole złożone z dwóch osób posiadających to przeszkolenie (DP 402-49 w dniu 
17 sierpnia 2020 r. oraz D 402-46 w dniu 18 września 2020 r.), co oznacza, że 
istniała faktyczna możliwość innej organizacji tych patroli, aby ich skład był zgodny 
z przepisami prawa. 

Komendant wyjaśnił, że skład wskazanych wyżej patroli był uwarunkowany 
posiadaniem przeszkolenia z zakresu używania pojazdu wyposażonego 
w wideorejestrator (patrol DP 402-49) oraz pełnienia służby z użyciem ręcznego 
miernika pomiaru prędkości (patrol D 402-46). Wskazał również, że zgodnie 
z cytowanym wyżej przepisem w skład patrolu policjant posiadający przeszkolenie 
w zakresie ruchu drogowego powinien wchodzić „w miarę możliwości”.  

NIK ocenia jednak, że biorąc pod uwagę potencjał jednostki, opisany w pkt. 1.1. 
niniejszego wystąpienia istniała możliwość wypełnienia zapisów ww. zarządzenia.  

(akta kontroli str. 14-15 Tom I, str. 6-10; 109-111 Tom II) 

3. W próbie obejmującej pięć KZD zarejestrowanych w systemie SEWIK, 
stwierdzono, że nie wprowadzono do tego systemu teleinformatycznego informacji 
dotyczących wyniku badania trzeźwości kierującego (w związku z wypadkiem 
o skutku śmiertelnym), co było niezgodne z § 3 i § 4 Zarządzenia Nr 31 KGP. 
We wszystkich tych przypadkach na KZD zanotowano wynik badania poziomu 
alkoholu w organizmie (poziom 0,00).  

Komendant w przedłożonych wyjaśnieniach stwierdził, że dane do SEWIK w tym 
zakresie wprowadza się jeżeli wynik badania jest dodatni.  

NIK wskazuje jednak, że przywołane wyżej przepisy nie pozwalają na takie 
odstępstwo, pozwalając jedynie na niepublikowanie schematu miejsca zdarzenia 
w których nie było ofiar śmiertelnych.  

(akta kontroli str. 11; 99-108; 111 Tom II) 

4. Plan korygujący nie posiadał wyznaczonych mierników jego realizacji oraz 
poszczególnych działań przyjętych w jego ramach. Nie pozwalało to na 
dokonywanie oceny zaproponowanych działań, a przede wszystkim ich wpływu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze powiatu bolesławieckiego. 
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Dokument w takiej formie, zdaniem NIK, był jedynie wypełnieniem obowiązku jego 
sporządzenia, a jego oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
było nieznane.  

W złożonych wyjaśnieniach Komendant wskazał, że mierniki monitorowane są 
jednostkowymi elementami służącymi do wskazania pewnych obszarów, w tym 
kierowania policjantów do służby całodobowo, w czasie działań krajowych, a także 
określonych efektów osiągniętych w czasie służby. Zaznaczył także, że 
w „Dolnośląskim planie korygującym działania Policji na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2019 r.” przesłanym przez KWP 
we Wrocławiu, również nie ma odniesienia do konkretnych mierników.  

(akta kontroli str. 12-16, 112 Tom II) 

Funkcjonariusze Komendy prawidłowo ewidencjonowali dane statystyczne 
dotyczące służby pełnionej przez policjantów ruchu drogowego w systemie SESPol. 
Natomiast badane zdarzenia drogowe zostały zaewidencjonowane w systemie 
SEWIK za wyjątkiem danych dotyczących pomiaru zawartości alkoholu we krwi 
sprawców oraz dwóch przypadków dotyczących nieprawidłowego określenia 
ciężkości uszczerbku na zdrowiu. W okresie poddanym kontroli wywiązywano się 
z obowiązku sporządzania okresowych analizy b.r.d. oraz prowadzono działania 
profilaktyczne i edukacyjne w tym zakresie. Dyslokacja służby na drogach 
obejmowała odcinki dróg, na których dochodziło do największej liczby zdarzeń 
drogowych.  

W toku kontroli stwierdzono jednak nieprawidłowości polegające na 
zaewidencjonowaniu w systemie SEWIK budzących wątpliwość obrażeń 
poniesionych przez sprawców (pieszych) dwóch zdarzeń drogowych; zestawienia 
dwóch patroli w skład których nie wchodzili policjanci posiadający przeszkolenie 
z zakresu ruchu drogowego; niewprowadzeniu do systemu SEWIK danych 
w zakresie wyniku pomiaru trzeźwości oraz braku ustanowienia mierników realizacji 
Planu korygującego.  

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 niezwłocznego i niebudzącego wątpliwości 1.
ewidencjonowania ciężkości obrażeń w systemie SEWIK w sposób 
uwzględniający kryteria ciężkości obrażeń określone w § 2 Zarządzenia Nr 31 
KGP.  

 Zestawianie patroli drogowych, w których co najmniej jeden funkcjonariusz 2.
posiada przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, do czego zobowiązuje § 6 
ust. 1 Zarządzenia Nr 30 KGP.  

 Wprowadzanie do systemu SEWIK wszystkich danych dotyczących wyniku 3.
badania trzeźwości uczestników zdarzeń drogowych, do czego zobowiązuje § 3 
i § 4 Zarządzenia Nr 31 KGP.  

 Formułowanie przy sporządzaniu programów i planów działania na rzecz b.r.d. 4.
stosownych mierników ich realizacji.  

 
 

OCENA CZĄSTKOWA 

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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