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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1, 
Mariusz Kniat, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/47/2016 z dnia 22 
sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. (dalej: Komenda lub KWP) 
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 

(dowód: akta kontroli str. 3)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. jest od 3 lutego 2016 r. 

inspektor Jarosław Janiak (dalej: Komendant Wojewódzki). Poprzednio Komendantem 
Wojewódzkim był w okresie od 14 lutego 2012 r. do 24 grudnia 2015 r. nadinspektor 
Ryszard Wiśniewski, a w okresie od 25 grudnia 2015 r. do 2 lutego 2016 r. p.o. 
Komendanta Wojewódzkiego był inspektor Sebastian Banaszak. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Komendanta Wojewódzkiego w zakresie organizacji i przygotowania do 
działań ratowniczych na lubuskich odcinkach autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-3 
w latach 2015-2016 (I połowa). 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

 sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa na drogach 
województwa, w tym na autostradzie i drodze ekspresowej;  

 organizowanie zadań na drogach, w tym dyslokowanie służby, na podstawie ww. 
analiz oraz harmonogramów pełnienia służby na drogach objętych centralną/ 
wojewódzką koordynacją;  

 adekwatne reagowanie na lokalny wzrost zagrożeń poprzez redyslokację sił 
i środków własnego pionu ruchu drogowego; 

 monitorowanie czasów dojazdu policjantów do zdarzeń drogowych;  

 kierowanie do zarządcy drogi propozycji niezbędnych przedsięwzięć 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na autostradzie 
A-2 oraz drodze ekspresowej S-3; 

 współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w obszarze bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym udział we wspólnych ćwiczeniach ratowniczych, przeprowadzanie 

                                                           
1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
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wspólnych patroli i kontroli uczestników ruchu drogowego, przekazywanie 
informacji o zdarzeniach drogowych i utrudnieniach w ruchu; 

 podejmowanie działań w zakresie rozładowywania korków i zatorów 
na autostradzie i drodze ekspresowej. 

Na obniżenie oceny ogólnej wpływ miało: 

 nieodpowiadające normatywom wyposażenie policjantów pionu ruchu 
drogowego garnizonu w radiotelefony, zestawy ratownicze „R”, komplety 
do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych oraz brak Ambulansów Pogotowia 
Ruchu Drogowego; 

 nieterminowe określenie norm należności dla kompletów do oznakowania miejsc 
zdarzeń drogowych; 

 nieadekwatne do potrzeb wyszkolenie policjantów w zakresie ruchu drogowego, 
przy czym zgłaszane przez Komendanta Wojewódzkiego zapotrzebowanie 
nie zawsze było uwzględniane w limitach miejsc szkoleniowych przyznawanych 
Komendzie przez szkoły Policji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
KWP w Gorzowie Wlkp., w tym Wydział Ruchu Drogowego (dalej: Wydział lub WRD) 
funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji3, inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa oraz zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji4. Stosownie 
do dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy o Policji, Komenda jest jednostką Policji właściwą 
na obszarze województwa lubuskiego.  

Na obszarze województwa lubuskiego zlokalizowano następujące odcinki autostrad 
oraz dróg ekspresowych: 

a) odcinek autostrady A-2 o łącznej długości 90,5 km, oddany do użytku 1 grudnia 
2011 r., zlokalizowany na obszarze powiatów: słubicki, sulęciński, świebodziński oraz 
międzyrzecki; 

b) odcinki drogi ekspresowej S-3 o łącznej długości 181,5 km, zlokalizowane 
na obszarze powiatów: gorzowski ziemski, Miasto Gorzów Wlkp., międzyrzecki; 
świebodziński, zielonogórski ziemski, Miasto Zielona Góra oraz nowosolski. 

(dowód: akta kontroli str. 5-29, 279-281) 

1. Udział Policji w zabezpieczeniu działań ratowniczych na 
autostradach i drogach ekspresowych. 

1.1. Stan organizacyjno-kadrowy pionu ruchu drogowego.   

Strukturę WRD KWP tworzyły cztery zespoły5, tj.: Zespół do spraw Profilaktyki 
Społecznej; Zespół Organizacji Służby, Zespół do spraw Przestępstw w Ruchu 
Drogowym oraz Zespół do spraw Wykroczeń. Ponadto w skład Wydziału wchodziła 
odrębna komórka organizacyjna – Sekcja Zabezpieczenia Autostrady (dalej SZA lub 
Sekcja), zlokalizowana w Torzymiu bezpośrednio przy autostradzie A-2 na terenie 
obwodu utrzymania autostrady „Ilanka”, do zadań której należało w szczególności 
czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na lubuskim 

                                                           
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 355, ze zm. 
4 Dz. Urz. KGP z 2013 r., Nr 50 ze zm. 
5 Stan na 30 czerwca 2016 r. 
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odcinku autostrady A2, drodze ekspresowej S3, drodze krajowej nr 92 oraz doraźnie 
na pozostałych drogach województwa lubuskiego. 

Ponadto w każdej z jednostek szczebla powiatowego Policji (komendy 
miejskie/powiatowe – ogółem 12 jednostek) wydzielono struktury pionu ruchu 
drogowego (PRD), przy czym w 11 komendach utworzono Wydziały Ruchu 
Drogowego, natomiast w jednej komendzie6 funkcjonował w ramach Wydziału 
Prewencji - Zespół Ruchu Drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 30-41, 48-51, 279-281, 285-286) 

Stan kadrowy w PRD w lubuskim garnizonie Policji przedstawiał się następująco: 

1) na 1.01.2015 r.:  

 stan etatowy – 275 etatów policyjnych (5 wakatów), w tym w KWP – 22 etaty 
policyjne (2 wakaty); 

 stan zatrudnienia – 270 policjantów, w tym w KWP – 20, z tego 250 policjantów 
realizujących zadania na drogach, w tym autostradach i drogach ekspresowych 
(co stanowiło 92,6% ogółu zatrudnionych w PRD). 

2) na 30.06.2016 r.: 

 stan etatowy – 274 etatów policyjnych (2 wakaty), w tym w KWP – 23 etaty 
policyjne (1 wakat); 

 stan zatrudnienia – 272 policjantów, w tym w KWP – 22, z tego 247 policjantów 
realizujących zadania na drogach, w tym autostradach i drogach ekspresowych 
(co stanowiło 90,1% ogółu zatrudnionych w PRD). 

Liczba etatów w PRD stanowiła w tych latach 10,5% etatów garnizonu7, co było 
zgodne z poleceniem Komendanta Głównego Policji, określonym pismem z dnia 
24 kwietnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 39-47) 

W Sekcji Zabezpieczenia Autostrad (funkcjonującej w Komendzie od dnia 1 grudnia 
2011 r. - data oddania do użytku lubuskiego odcinka autostrady A-2) na dzień 
1.07.2016 roku zatrudnionych było 12 policjantów (kierownik + 11 funkcjonariuszy, 
nieobsadzony był 1 etat), a w jednostkach terenowych Policji8, które swym 
działaniem obejmowały przebieg autostrady A-2 ogółem 57 funkcjonariuszy PRD9, 
a drogi ekspresowej S-3 ogółem 150 funkcjonariuszy PRD10. 

(dowód: akta kontroli str. 39-47, 285-286) 

W 2015 roku na terenie woj. lubuskiego odnotowano 640 wypadków drogowych 
(spadek o 10,9% w stosunku do roku 2014), w których 92 osoby poniosły śmierć 
(wzrost o 13,6%), a 789 osób zostało rannych (spadek o 19,9%). Natomiast w roku 
2016 (I połowa) odnotowano 300 wypadków drogowych (spadek o 5,1% w stosunku 
do I połowy 2015 roku), w których 50 osób poniosło śmierć (wzrost o 8,7%), a 377 
osób zostało rannych (spadek o 3,8%). 

                                                           
6 Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. 
7 Stan etatowy garnizonu lubuskiego na dzień 1.01.2015 wynosił 2.614 etatów, a na dzień 1.07.2016 – 2.611 
etatów.   
8 Tj. autostrada A-2 - KPP w: Słubicach, Sulęcinie, Świebodzinie oraz Międzyrzeczu, droga ekspresowa S-3 – 
KPP/KMP w: Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Świebodzinie, Międzyrzeczu oraz w Nowej Soli. 
9 Z tego KPP: w Słubicach – 13, w Sulęcinie – 11, w Świebodzinie – 19 oraz w Międzyrzeczu – 14 
(nieobsadzony 1 etat). 
10 Z tego KPP/KMP: w Gorzowie Wlkp. – 49, w Zielonej Górze – 50, w Świebodzinie – 19, w Międzyrzeczu – 14 
(nieobsadzony 1 etat) oraz w Nowej Soli – 18. 



 

5 

W 2015 roku na przebiegających przez teren woj. lubuskiego odcinkach autostrady 
A-2 i drogi ekspresowej S-3 odnotowano łącznie 43 wypadki drogowe11 (spadek 
o 12,2% w stosunku do roku 2014), w których śmierć poniosło 12 osób12 (wzrost 
o 20%). W wyniku ww. wypadków 74 osoby zostały ranne (spadek o 21,3%). 

W 2016 roku (I połowa) na ww. odcinkach dróg odnotowano łącznie 17 wypadków13 
(spadek o 26,1% w stosunku do I połowy 2015 roku), w których śmierć poniosło 11 
osób14 (wzrost o 20%). W wyniku ww. wypadków 32 osoby zostały ranne (spadek 
o 23,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 52-55) 

W sprawie wielkości i struktury etatowej PRD oraz z jakich wynikała przesłanek, 
Naczelnik WRD KWP poinformował, że: Wielkość i struktura pionu ruchu drogowego 

analizowana jest raz w miesiącu na podstawie danych statystycznych oraz informacji 
przekazywanych przez komórkę kadrową KWP w Gorzowie Wlkp.  

Struktura etatowa ruchu drogowego została w sposób znaczny zwiększona (na przestrzeni 
ostatnich 10 lat wzrosła ze 168 etatów  na dzień 1 stycznia 2006 r. do 274 na dzień 1 
stycznia 2016 r. tj. o 63,1% ). Komendant Główny Policji dostosowując strukturę pionu ruchu 
drogowego w Policji do stanu zagrożenia na drogach polecił w 2013 r. zwiększenie do 10% 
stanu funkcjonariuszy ruchu drogowego w stosunku do stanu etatowego poszczególnych 
jednostek oraz odciążenia funkcjonariuszy ruchu drogowego od zadań nie związanych 
bezpośrednio ze służbą na drogach. Termin na realizację przedmiotowych poleceń 
określono do 31 grudnia 2013 r.  

Po przeprowadzeniu zmian organizacyjnych i osiągnięciu 10% stanu etatowego w 
komórkach ruchu drogowego we wszystkich garnizonach Policji w kraju kolejnymi 
poleceniami przekazanymi na odprawach służbowych Komendant Główny Policji 
stwierdzając potrzebę przeprowadzenia dalszych zmian dot. realizowanych przez Policję 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym polecił spowodowanie 
ograniczenia liczby wakatów na stanowiskach w komórkach ruchu drogowego do 
maksymalnie 10% w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. i maksymalnie 5% do dnia 31 
grudnia 2014 r.  

Stwierdzić należy, że przedmiotowe działania miały istotny wpływ na spadek ilości 
wypadków oraz osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych (korelację pomiędzy 
liczbą policjantów ruchu drogowego w strukturach KWP w Gorzowie Wlkp., a liczbą osób 
zabitych w wypadkach drogowych w woj. lubuskim w latach 2000 – 2016, tj. w roku 2000 – 
180 etatów policyjnych PRD, 185 zabitych w wypadkach drogowych, przy 370 tys. 
zarejestrowanych pojazdów w woj. lubuskim, natomiast w roku 2015 – 275 etatów 
policyjnych PRD, 92 zabitych w wypadkach drogowych, przy 793 tys. zarejestrowanych 
pojazdów w woj. lubuskim). 

(dowód: akta kontroli str. 56-58) 

1.2. Organizacja i realizacja służby na autostradach i drogach 
ekspresowych.  

Organizacja zadań na drogach, w tym dyslokacja służby w WRD KWP, stosownie 
do dyspozycji § 7 zarządzenia nr 609 KGP z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie 
sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów15, planowana i realizowana 
była w oparciu o: 

 analizy stanu bezpieczeństwa na drogach województwa lubuskiego, a także 
opracowywanych osobno dla lubuskiego odcinka autostrady A-2 (półroczne 

                                                           
11 Z tego na S-3 – 35 wypadków (bez zmian), a na A-2 – 8 (spadek o 42,9%). 
12 Z tego na S-3 – 8 (wzrost o 33,3%), a na A-2 – 4 (bez zmian). 
13 Z tego na S-3 – 10 wypadków (spadek o 37,5%), a na A-2 – 7 (bez zmian). 
14 Z tego na S-3 – 10 (wzrost o 250%), a na A-2 – 1 (spadek o 75%). 
15 Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 , ze zm.  
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analizy), które zawierały dodatkowo także ocenę zaangażowania policjantów 
SZA w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 zatwierdzane przez KGP plany działań kontrolno – prewencyjnych na rzecz 
poprawy brd do realizacji w poszczególnych latach oraz opracowane do każdego 
działania plany przedsięwzięć (np. akcja „Prędkość”, „Bezpieczny weekend”, 
„Bezpieczne wakacje/ ferie”); 

 opracowywane comiesięcznie w WRD KWP plany działań własnych wynikające z 
aktualnych potrzeb, określanych na podstawie bieżących analiz stanu 
bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; 

 zatwierdzane przez Komendanta Wojewódzkiego harmonogramy pełnienia 
służby w ramach koordynacji wojewódzkiej na drogach nieobjętych koordynacją 
centralną (w okresie objętym kontrolą lubuskie odcinki S-3 i A-2 nie były objęte 
koordynacją centralną16). W ramach koordynacji wojewódzkiej zgodnie z 
zatwierdzonym harmonogramem jednostki terenowe wystawiały służbę siedem 
razy w tygodniu (służby ośmiogodzinne) na S-3, natomiast na lubuskim odcinku 
autostrady A-2 służba pełniona przez SZA była całodobowo (w systemie 12 – 
godzinnym w godzinach 7.00 - 19.00 / 19.00 - 7.00), siedem dni w tygodniu; 

 potwierdzone uwagi i wnioski zgłoszone przez obywateli, organy i instytucje oraz 
policjantów, a także bieżące informacje o zdarzeniach drogowych. 

Ponadto planowanie służb zarówno na autostradzie A-2, jak i drodze ekspresowej 
S-3 wynikało z doraźnych potrzeb powodowanych m.in. informacjami o 
spodziewanym większym natężeniu ruchu (np. na autostradzie A-2 zwiększano 
liczebność służb w okresach świątecznych z uwagi na powroty i wyjazdy z kraju 
osób pracujących lub przebywających zagranicą, a na drodze S-3 w okresie wakacji 
lub tzw. długich weekendów z uwagi na duży ruch turystyczny w kierunku 
miejscowości nadmorskich lub z powodu przejazdu kibiców ).  

(dowód: akta kontroli str. 67-108) 

W latach 2015-2016 (I połowa) w PRD lubuskiego garnizonu Policji do służby na 
autostradzie/drodze ekspresowej województwa skierowano 4.714 policjantów, w tym 
1.462 z SZA (2.398 patroli, w tym 731 SZA) w roku 2015 oraz 2.757 policjantów, w 
tym 694 z SZA (1.389 patroli, w tym 352 SZA) w I półroczu 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 59, 279-281) 

Zakres wyszczególnionych działań SZA i ich efekty w latach 2015-2016 (I połowa) 
przedstawiał się następująco: wylegitymowano ogółem 14.616 osób (w tym 12.057 
kierujących), zastosowano ogółem 10.197 środków prawnych za naruszenia 
obowiązujących przepisów17 (w tym: 9.676 mandatów karnych, 412 pouczeń oraz 
109 wniosków o ukaranie), zatrzymano 442 dowody rejestracyjne oraz 86 uprawnień 
do kierowania pojazdami. Ponadto ujawniono 50 kierujących pod wpływem alkoholu, 
22 osoby poszukiwane oraz 13 poszukiwanych pojazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 60-61) 

System oddziaływania na BRD przewidywał elastyczne reagowanie na lokalny 
wzrost zagrożeń poprzez redyslokację sił i środków własnego PRD. Przykładowo ze 
względu na pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

                                                           
16 W latach 2015-2016 (I połowa) na podstawie harmonogramu służb centralnie koordynowanych w 
województwie lubuskim koordynacją centralną objęto następujące drogi: Nr 92, Nr 22 oraz Nr 27. 
17 Stwierdzone wykroczenia dotyczyły przede wszystkim: przekroczenia dozwolonej prędkości – 7.157, braku lub 
nieprawidłowego oświetlenia – 550, nieprawidłowego wyprzedzania – 259, niestosowania pasów 
bezpieczeństwa/fotelików – 207. 
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konieczność zmiany dyslokacji służby ujętej w harmonogramie 
wojewódzkiej/centralnej koordynacji dróg komendanci miejscy/powiatowi 
występowali do Komendanta Wojewódzkiego/Dyrektora Biura Ruchu Drogowego o 
zmianę lub zawieszenie służby realizowanej w ramach harmonogramu 
przedmiotowej służby. Zmiany te zazwyczaj były powodowane koniecznością 
pilnego skierowania funkcjonariuszy ruchu drogowego do realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach w miejscach i 
czasie nie pokrywającym się z harmonogramem koordynacji (np. corocznie 
zawieszano koordynację centralną/wojewódzką na czas zabezpieczenia festiwalu 
WOODSTOCK w Kostrzynie organizowanego na przełomie lipca i sierpnia każdego 
roku).  

Harmonogram koordynacji był też zawieszany przez KGP np. na czas wakacji, 
a przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na czas prowadzonych działań 
o charakterze ogólnowojewódzkim (np. na czas prowadzonych działań „KASKADA”, 
„ZNICZ”).  

Dodatkowo komendanci miejscy/powiatowi jednostek garnizonu lubuskiego mogli 
występować o zmianę dyslokacji służby ujętej w ramach wojewódzkiej koordynacji 
dróg (zmiana drogi ujętej w harmonogramie, miejsca kontroli lub czasu pełnionej 
służby). Zmian takich dokonywano nie częściej niż co kwartał. W okresie objętym 
kontrolą harmonogram dróg objętych wojewódzką koordynacją zmieniano 
czterokrotnie.  

(dowód: akta kontroli str. 109-117) 

W okresie objętym kontrolą stosownie do dyspozycji określonej w § 15 ust. 1 pkt 7 
zarządzenia w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach, policjanci zgłosili 
łącznie 13 uwag i propozycji niezbędnych przedsięwzięć na autostradzie A-2 i 
drodze ekspresowej S-3 zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku 
ruchu (w tym dotyczących infrastruktury drogowej), z tego 12 wniosków do zarządcy 
drogi ekspresowej S-3 (GDDKiA), a jeden do koncesjonariusza autostrady A-2. 

Przedmiotowe wnioski/propozycje zostały uwzględnione przez adresatów i dotyczyły 
m.in.: konieczności zastosowania dodatkowych oznakowań na węzłach oraz barier 
drogowych, naprawy uszkodzonych w wyniku kolizji barier energochłonnych i 
urządzeń BRD, sprawdzenia szczelności ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej S-3.  

(dowód: akta kontroli str. 118-119, 279-281) 

W latach 2015-2016 (I połowa) na podstawie danych zgromadzonych w SEWiK, 
stosownie do dyspozycji określonej w § 5 ust. 1 zarządzenia w sprawie statystyki 
zdarzeń drogowych odpowiednio z 2006 r. i 2015 r., WRD KWP sporządzał 
okresowe (roczne i półroczne) statystyki zdarzeń zaistniałych na obszarze 
województwa. Przedmiotowe analizy (obejmujące swoim zakresem również lubuskie 
odcinki A-2 i S-3) zawierały dane o wypadkach drogowych i ich ofiarach oraz 
kolizjach drogowych dotyczące w szczególności: - liczby wypadków drogowych i ich 
ofiar oraz kolizji drogowych, - charakterystyki sprawców i ich ofiar, - rodzaju 
wypadków drogowych i ich przyczyn, a także czasu i miejsca ich zaistnienia, - dane 
na temat bezpieczeństwa pieszych, - nietrzeźwości uczestników zdarzeń oraz ocenę 
zaangażowania funkcjonariuszy Policji w działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie woj. lubuskiego. 

Ponadto informacje zawarte w systemie informatycznym SEWIK wykorzystywane 
były m.in. do: 

 sporządzania rocznych i półrocznych analiz  stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na lubuskim odcinku autostrady A-2;  
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 sporządzania analiz stanu bezpieczeństwa na drogach objętych centralną 
koordynacją – droga krajowa K 92, K 22, K 27;  

 dziennych i narastających zestawień ilości wypadków drogowych i ich skutków, 
które są przedstawiane na codziennych odprawach z Komendantem 
Wojewódzkim Policji  w Gorzowie Wlkp.;  

 sporządzania statystyk zdarzeń drogowych zaistniałych na autostradzie A2, w 
których uwzględnia się czas, miejsce, rodzaj i przyczynę zdarzeń drogowych; 

 sporządzania informacji dotyczących realizacji Wojewódzkiego Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w woj. lubuskim na lata 2015-2016;  

 sporządzania skróconych statystyk dla potrzeb służb prasowych KWP oraz 
skróconych statystyk do planowania działań profilaktyczno-kontrolnych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 udzielania informacji o zdarzeniach drogowych zaistniałych na lubuskim 
odcinku autostrady A2, S-3 będących podstawą ustalania odpowiedzialności, 
zakładom ubezpieczeń oraz poszkodowanym, jeżeli są one niezbędne do 
ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości 
odszkodowania lub świadczenia; 

 udzielania, w ramach współpracy, informacji przedstawicielom Autostrady 
Eksploatacji S.A. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat 
zaistniałych zdarzeń drogowych na lubuskim odcinku autostrady A-2 lub S-3, 
które skutkowały uszkodzeniem infrastruktury drogowej. 

Dodatkowo w oparciu o informacje uzyskane z SEWIK, w ramach współpracy z 
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
powstała mapa wypadkowości na terenie woj. lubuskiego, która umieszczana jest na 
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.18. 

(dowód: akta kontroli str. 120-121) 

Badanie wypadków (60), jakie miały miejsce w latach 2015-2016 (I połowa) na 
lubuskich odcinkach autostrady A-2 (15) i drogi ekspresowej S-3 (45) pod względem 
czasów dojazdu Policji na miejsce zdarzenia wykazało, że: 

 czas dojazdu (od przyjęcia zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia) 
wynosił od 1 do 39 minut (powyżej 30 minut – 4 przypadki wyłącznie na A-2);  

 średnia arytmetyczna czasów dojazdu wyniosła 8 min. 31 sek. na S-3 oraz 19 
min. na A-2 (średnia ogółem 11 min. 9 sek.);  

 czas dojazdu był dłuższy od średniej w 13 przypadkach (28,9%) na S-3 oraz w 4 
przypadkach (26,7%) na A-2;  

 w każdym przypadku policjanci działali na terenie macierzystego powiatu; 

 w żadnym przypadku policjanci nie udzielali pierwszej pomocy medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 

Naczelnik WRD KWP w sprawie dokonywanych w Komendzie analiz czasu 
dojazdów wyjaśnił, że: W Wydziale Ruchu Drogowego dokonywano comiesięcznej analizy 

czasów reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym w których m. in. porównywano czasy 
osiągnięte przez lubuskich policjantów z czasami osiągniętymi w innych jednostkach w 
kraju, średni dobowy procent policjantów ruchu drogowego w służbie, średnią dobową 
liczbę zdarzeń drogowych obsługiwanych przez jednego policjanta, średni dobowy procent 

                                                           
18 Pod adresem: http://www.lubuska.policja.gov.pl/ w zakładce Ruch Drogowy oraz na stronie internetowej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/w zakładce Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  
 

http://www.lubuska.policja.gov.pl/
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/
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policjantów w służbie, wskazywano najczęściej ujawniane nieprawidłowości podczas 
wypełniania formularzy dotyczących czasu reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym (IS2) 
oraz zwracano uwagę na konieczność podjęcia określonych działań mających na celu 
rzetelne wypełnianie formularzy, jak również skrócenie czasu reakcji.  

(dowód: akta kontroli str. 122-123) 

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. otrzymał od zarządców dróg lub w 
ich imieniu Plany Działań Ratowniczych (PDR) zarówno dla autostrady A-2, jak i dla 
poszczególnych (wszystkich) odcinków drogi ekspresowej S-3 położonych na 
terenie woj. lubuskiego.  

PDR dla całego lubuskiego odcinka autostrady A-2 Świecko – Nowy Tomyśl 
zarządca przekazał Komendzie we wrześniu 2011 r. oraz po aktualizacji PDR w 
styczniu 2016 r. Przedmiotowy PDR zawiera mapy obrazujące przebieg w terenie 
całego lubuskiego odcinka autostrady A-2 wraz z wykazem informacji na temat 
infrastruktury drogowo-techniczne m.in. takich jak: 

 wykaz drogowych obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów, węzłów, 
tuneli, przepustów itp.; 

 parametrów technicznych i lokalizacji: Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), 
Punktów Poboru Opłat (PPO), Obwodów Utrzymania Autostrady (OUA), 
kolumn SOS, ekranów akustycznych, miejsc czerpania wody - cieków, 
zbiorników; 

 lokalizacji wjazdów i przejazdów awaryjnych, sposobu demontażu bariery 
ochronnej, lokalizacji miejsc i elementów utrudniających prowadzenie akcji 
ratowniczej, łączności alarmowej, stanowisk postojowych dla pojazdów 
przewożących towary niebezpieczne, przejść dla zwierząt itp.  

Ponadto PDR zawierał informacje z zakresu ogólnej organizacji Operatora 
autostrady, jego zasad funkcjonowania, personelu, pełnionych dyżurów, patroli, 
służb alarmowych, kierowników oraz zasad organizacji i prowadzenia działań 
ratowniczych. 

Komenda dysponowała również Planami Działań Ratowniczych na poszczególne 
odcinki drogi ekspresowej S-319, które analogicznie jak ww. PDR dla autostrady A-2 
zawierały informacje na temat infrastruktury drogowo – technicznej. 

Egzemplarze PDR w wersji papierowej przechowywane były w WRD KWP, Sztabie 
Policji KWP w Gorzowie Wlkp. /Oficer Dyżurny/, SZA oraz przekazane zostały do 
komend powiatowych Policji położonych wzdłuż autostrady  i drogi ekspresowej. 

(dowód: akta kontroli str. 124-128, 289-291) 

W sprawie sposobu wykorzystywania informacji zawartych w tych planach do 
organizacji i koordynacji działań Policji Naczelnik WRD KWP poinformował, że: 
Informacje zawarte w PDR wykorzystywane są przez jednostki Policji przede wszystkim w 
przypadkach sytuacji nagłych takich jak zaistniałe zdarzenia drogowe lub losowe, które 
wymagają prowadzenia działań ratowniczych. Dzięki podanym w PDR kontaktom do 
współdziałających ze sobą służb ratowniczych następuje wzajemna wymiana i zbieranie 
informacji dotyczących zaistniałego zdarzenia, które są niezbędne do prowadzenia 
skutecznej akcji ratowniczej. 

Oficer Dyżurny korzystając z planu liniowego /mapy/ może wskazać patrolowi Policji np. 
najbliższą bramę wjazdową na autostradę A2 lub drogę ekspresową S3 w celu 

                                                           
19 Tj.: Węzeł Myślibórz – Węzeł Skwierzyna Zachód, Węzeł Międzyrzecz Południe – Węzeł Sulechów, Węzeł  
Skwierzyna Zachód - Węzeł Świebodzin Północ, Węzeł Świebodzin Północ – Węzeł Sulechów, Węzeł Sulechów 
– Węzeł Nowa Sól, Węzeł Nowa Sól – Węzeł Legnica /woj. dolnośląskie/.  
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najszybszego dotarcia do miejsca zdarzenia drogowego lub podczas prowadzonych działań 
policyjno-operacyjnych. W oparciu o plan liniowy/załączone do PDR mapy/ wyznacza się 
lub planuje objazdy podczas zdarzeń drogowych, w skutek których nastąpiło całkowite 
zablokowanie drogi np. poprzez blokowanie określonych relacji na węzłach i kierowanie 
kierowców innymi drogami położonymi w pobliżu do następnego węzła w celu powrotu na 
drogę A2/S3.     

Podczas codziennej służby PDR wykorzystywane są także do przekazywania informacji na 
temat bieżącego utrzymania dróg. 

Ponadto schematy liniowe wykorzystywane są przez Dowództwo Operacyjne Policji do 
planowania i prowadzenia działań i ćwiczeń doskonalących oraz działań blokadowo-
pościgowych lub operacyjnych różnych pionów Policji.  

(dowód: akta kontroli str. 124-128) 

W sprawie ewentualnych trudności i ograniczeń w realizacji zadań związanych z 
zapewnieniem przygotowania jednostek Policji do prowadzenia działań na autostradach 
i drogach ekspresowych Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że:  W Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono 
trudności i ograniczeń w realizacji zadań związanych z zapewnieniem przygotowania 
jednostek Policji do prowadzenia działań ratowniczych na autostradach i drogach 
ekspresowych. 

Natomiast istotnym problemem warunkującym m.in. taktykę realizacji zadań przez 
policjantów pełniących służbę na drogach na odcinkach dróg ekspresowych trasy S-3 oraz 
mającym wpływ zarówno na bezpieczeństwo osób podróżujących drogą S-3, jak i komfort 
przejazdu jest brak na tych odcinkach Miejsc Obsługi Podróżnych oraz miejsc 
przystosowanych do kontroli ruchu drogowego. Na lubuskich odcinkach drogi S-3 do chwili 
obecnej nie oddano do użytku żadnego MOP-u, a kierowcy przejeżdżający przedmiotową 
trasa muszą korzystać z obiektów położonych poza drogą S-3.  

Przepisy dot. budowy dróg nie przewidują także budowy obiektów drogowych 
przystosowanych do prowadzenia kontroli ruchu drogowego, zaś sytuacja ta ogranicza 
możliwości prowadzenia kontroli statycznych przez policjantów i inne służby kontrolne na 
ciągach dróg ekspresowych i autostradach.  

Kolejnym wnioskowanych przez Policję obszarem mogącym w znaczącym stopniu poprawić 
bezpieczeństwo i porządek na  drogach ekspresowych i autostradach jest zamontowanie na 
każdym z węzłów drogowych tablic informacyjnych zmiennej treści, które umożliwiałyby 
wyświetlanie komunikatów dla kierowców m.in. o utrudnieniach lub zamknięciu odcinków 
dróg także w przypadku prowadzenia działań ratowniczych przez służby. Przedmiotowe 
komunikaty umożliwiałyby wytyczanie objazdów i nie powodowały kumulacji ruchu na 
drogach w przepadku ich zamknięcia lub utrudnionego przejazdu. 

Na comiesięcznych spotkaniach służb ratowniczych na autostradzie A-2 wielokrotnie 
poruszano także konieczność uregulowania w przepisach i przeprowadzenia akcji 
informacyjnych (kampanii społecznych) określających zasady dojazdu (ułatwiania przejazdu 
na drogach jezdniach wielopasmowych) dla służb ratowniczych w przypadku zatorów 
drogowych – tzw. „korytarzy życia”. 

(dowód: akta kontroli str. 132, 137) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KWP w Gorzowie Wlkp. 
w zbadanym obszarze. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

11 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Policją 
a służbami prowadzącymi działania ratownicze. 

2.1. Współpraca Policji z jednostkami organizacyjnymi innych służb 
i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie 
ratownictwa na drogach. 

W badanym okresie zakres współpracy Policji z jednostkami KSRG i systemu PRM, 
a także innymi (niżej wskazanymi) podmiotami na drogach ekspresowych i 
autostradach obejmował w szczególności: koordynację działań ratowniczych na 
drogach, prowadzenie wspólnych ćwiczeń służb ratowniczych oraz ćwiczeń 
dowódczo-sztabowych, a także prowadzenie działań poszukiwawczych za osobami 
zaginionymi I kategorii. 

Ww. współpraca prowadzona była m.in. w oparciu o niżej wskazane porozumienia: 

 porozumienie o współpracy zawarte w dniu 1 grudnia 2011 w Gorzowie Wlkp. 
pomiędzy Autostradą Wielkopolską II S.A. (informację dotyczącą zakresu tej 
współpracy opisano w punkcie 4.2. niniejszego wystąpieniu); 

 porozumienie pomiędzy Polizeiprasidium des Landes Brandenburg a KWP z 
dnia 23 czerwca 2016 r. o współpracy w realizacji działań w zakresie 
zwalczania przestępczości transgranicznej. W ramach tej współpracy;  policjanci 

woj. lubuskiego posiadają stały i sprawny dostęp do informacji dotyczących sprawców 
przestępstw transgranicznych lub osób podejrzanych o ich popełnienie – porozumienie 
realizowane jest poprzez wspólne patrole po obu stronach granicy i udział w 
działaniach na autostradzie A–2 (po stronie polskiej) i BAB–12 (po stronie niemieckiej); 

 porozumienie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie 
przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym pomiędzy KWP a Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze. Przedmiotem współdziałania była m.in. 
koordynacja wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania sytuacjom 
kryzysowym mającym wpływ na przemieszczenia się wojska (w tym po drogach 
publicznych) oraz wspieranie działań w zabezpieczeniu transportu wojsk 
własnych i sojuszniczych. W tym celu wprowadzono m.in. algorytmy 
powiadamiania w sytuacjach kryzysowych oraz ustanowiono stałe punkty 
kontaktowe; 

 porozumienie z dnia 21 października 2015 r. zawarte w Gorzowie 
Wielkopolskim pod patronatem wojewody lubuskiego pomiędzy Lubuskim 
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze a Komendantem 
Wojewódzkim. W ramach tego porozumienia określono m.in. pomoc Policji w 
przypadku zatrzymywania pojazdów na drogach, przewidzianych do kontroli 
weterynaryjnej; 

 porozumienie z dnia 25 maja 2005 r. pomiędzy Lubuskim Konserwatorem 
Zabytków a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp., 
Komendantem Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej i Dyrektorem Izby 
Celnej w Rzepinie w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego 
wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków. Współpraca w ww. 
zakresie polegała m.in. na prowadzeniu wspólnych kontroli (w tym drogowych) 
oraz wymianie informacji i doświadczeń, a także wzajemnych szkoleń; 

 porozumienie z dnia 1 czerwca 2004 r. pomiędzy Lubuskim Inspektorem 
Transportu Drogowego a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie 
Wlkp. o współdziałaniu. Przedmiotem tego porozumienia było m.in. 
przeprowadzanie wspólnych kontroli drogowych oraz organizowanie i 
prowadzenie wspólnych szkoleń w celu lepszej koordynacji działań kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 138-185, 279-281) 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań Policji na autostradach 
i drogach ekspresowych. 

W zakresie organizacji łączności na potrzeby działań Policji na autostradach 
i drogach ekspresowych ustalono m.in., że: 

Policjanci Sekcji Zabezpieczenia Autostrady wyposażeni są w środki łączności 
bezprzewodowej w postaci radiotelefonów w radiowozach, radiotelefonów 
nasobnych, telefonu komórkowego oraz mobilnych terminali noszonych, które służą 
m.in. do dokumentowania kontroli, dokonywania sprawdzeń kontrolowanych osób w 
policyjnych bazach danych oraz do pozycjonowania patrolu (GPS). W przypadku 
braku sygnału GPS sprawdzenia kontrolowanych osób odbywają się poprzez 
łączność telefoniczną z dyżurnym jednostki, na terenie której dokonano 
legitymowania kontrolowanej osoby. Poza tym SZA dysponuje radiotelefonem 
nasobnym przekazanym przez koncesjonariusza autostrady A-2 umożliwiającym 
prowadzenie korespondencji radiowej z użytkownikami zatrudnionymi w Obwodzie 
Utrzymania Autostrady Ilanka oraz Biały Mur. 

Podstawowym środkiem łączności pełniących służbę policjantów SZA jest telefon 
służbowy. Dyżurny Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
oraz Dyżurni komend powiatowych Policji w Międzyrzeczu, Słubicach, Sulęcinie 
oraz Świebodzinie dysponując numerem telefonu patrolu SZA przekazują 
bezpośrednio lub przez Dyżurnego Sztabu Policji informacje o zagrożeniach, 
utrudnieniach i interwencjach. Poza wymienionymi jednostkami Policji numerem 
telefonu dysponuje między innymi Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb 
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, Inspekcja Transportu Drogowego 
oraz Straż Graniczna. Poza łącznością telefoniczną radiostacje w radiowozach SZA 
mają przypisane między innymi kanały pracy wskazanych wyżej czterech jednostek 
powiatowych Policji umiejscowionych wzdłuż autostrady, kanał pracy Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz kanał Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania. 

W przypadku ujawnienia przez patrol SZA zdarzenia drogowego zgodnie z zapisami 
wskazanymi w Planie Działań Ratowniczych Autostradowych A-2 na odcinku 
Świecko – Nowy Tomyśl powiadomione zostaje niezwłocznie Centrum Zarządzania 
Autostradą, które na podstawie uzyskanej informacji dokonuje oceny charakteru 
i rozmiaru zdarzenia przekazuje je do właściwych służb ratowniczych wraz ze 
wstępną oceną sytuacji i lokalizacją miejsca zdarzenia. Informacje o zdarzeniach 
drogowych jak również o wszelkich nieprawidłowościach, zagrożeniach 
i utrudnieniach przekazywane są do CZA telefonicznie.  

W I kwartale 2015 r. zakończyły się prace na terenie województwa lubuskiego nad 
programowaniem częstotliwości dla kanału B112 i od tego czasu możliwa jest 
współpraca z Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM) w radiowej sieci 
współdziałania służb MSW na kanale radiowym B112. Radiowe środki łączności 
Sekcji Zabezpieczenia Autostrady mają zaprogramowany kanał B112 umożliwiający 
współpracę ze Strażą Pożarną i Zespołami Ratownictwa Medycznego oraz wymianę 
informacji przez poszczególne służby podczas prowadzonych wspólnych działań 
ratowniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 186-187) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KWP w Gorzowie Wlkp. 
w zbadanym obszarze. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  Ocena cząstkowa 
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3. Wyposażenie jednostek Policji oraz wyszkolenie policjantów 
w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. 

3.1. Stan wyposażenia policjantów PRD w pojazdy i sprzęt.  

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. PRD lubuskiego garnizonu Policji posiadał 
następujące wyposażenie:  

 56 radiowozów oznakowanych20 (wzrost o 19,1% w stosunku do stanu na 
1.01.2015 r.) oraz 16 nieoznakowanych21 (spadek o 5,9%), z tego odpowiednio 
122 (bez zmian) i 1523 (spadek o 6,2%) wyposażone w wideorejestratory;  

 1 furgon Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii24 (bez zmian), żadnego Ambulansu 
Pogotowia Ruchu Drogowego; 

 20 motocykli25 (spadek o 16,7%);  

 19 kompletów sprzętu i wyposażenia do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych, 
w szczególności w nocy - komplety do oznakowania drogowego26 (bez zmian);  

 148 radiotelefonów (z tego 81 terminali mobilnych i 67 noszonych)27 (wzrost o 
2,8%);  

 21 zestawów ratowniczych „R”28. 

(dowód: akta kontroli str. 188-194, 297-299) 

Wyposażenie PRD było zróżnicowane w stosunku do obowiązujących normatywów: 

 liczba radiowozów (oznakowanych i nieoznakowanych) stanowiła 114,3%, a 
motocykli i furgonów Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii 100% normy 
należności29, określonej zarządzeniem nr 9 KGP z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie 
norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów 
w sprzęt transportowy30. Nie spełniono natomiast normy należności dla 
Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego31; 

                                                           
20 W tym: 3 w KWP Gorzów Wlkp., 10 w KMP Gorzów Wlkp., 8 w KMP Zielona Góra, 1 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 3 w KPP Słubice, 4 w KPP Międzyrzecz, 2 w KPP Sulęcin, 4 w KPP Świebodzin, 5 w KPP Nowa Sól, 
4 w KPP Krosno Odrzańskie, 5 w KPP Żary, 4 w KPP Żagań, 3 w KPP Wschowa. 
21 W tym: 4 w KWP Gorzów Wlkp., 1 w KMP Gorzów Wlkp., 2 w KMP Zielona Góra, 1 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 1 w KPP Słubice, 1 w KPP Międzyrzecz, 1 w KPP Sulęcin, 1 w KPP Świebodzin, 1 w KPP Nowa Sól, 
1 w KPP Krosno Odrzańskie, 1 w KPP Żary, 1 w KPP Żagań, 0 w KPP Wschowa. 
22 W KWP Gorzów Wlkp. 
23 W tym: 3 w KWP Gorzów Wlkp., 1 w KMP Gorzów Wlkp., 2 w KMP Zielona Góra, 1 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 1 w KPP Słubice, 1 w KPP Międzyrzecz, 1 w KPP Sulęcin, 1 w KPP Świebodzin, 1 w KPP Nowa Sól, 
1 w KPP Krosno Odrzańskie, 1 w KPP Żary, 1 w KPP Żagań, 0 w KPP Wschowa. 
24 W KMP Zielona Góra. 
25 W tym: 0 w KWP Gorzów Wlkp., 3 w KMP Gorzów Wlkp., 2 w KMP Zielona Góra, 2 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 2 w KPP Słubice, 2 w KPP Międzyrzecz, 0 w KPP Sulęcin, 2 w KPP Świebodzin, 2 w KPP Nowa Sól, 
0 w KPP Krosno Odrzańskie, 2 w KPP Żary, 1 w KPP Żagań, 2 w KPP Wschowa. 
26 W tym: 0 w KWP Gorzów Wlkp., 1 w KMP Gorzów Wlkp., 1 w KMP Zielona Góra, 2 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 2 w KPP Słubice, 3 w KPP Międzyrzecz, 2 w KPP Sulęcin, 2 w KPP Świebodzin, 3 w KPP Nowa Sól, 
3 w KPP Krosno Odrzańskie, 3 w KPP Żary, 1 w KPP Żagań, 0 w KPP Wschowa. 
27 W tym: 8 w KWP Gorzów Wlkp., 29 w KMP Gorzów Wlkp., 33 w KMP Zielona Góra, 4 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 4 w KPP Słubice, 16 w KPP Międzyrzecz, 5 w KPP Sulęcin, 6 w KPP Świebodzin, 4 w KPP Nowa 
Sól, 5 w KPP Krosno Odrzańskie, 12 w KPP Żary, 13 w KPP Żagań, 9 w KPP Wschowa. W KPP: Krosno 
Odrzańskie, Nowa Sól, Sulęcin - radiotelefony noszone pobierane są przez policjantów BRD u Dyżurnego. 
28 W tym: 4 w KWP Gorzów Wlkp., 2 w KMP Gorzów Wlkp., 2 w KMP Zielona Góra, 2 w KPP Strzelce 
Krajeńskie, 0 w KPP Słubice, 2 w KPP Międzyrzecz, 1 w KPP Sulęcin, 1 w KPP Świebodzin, 2 w KPP Nowa Sól, 
2 w KPP Krosno Odrzańskie, 1 w KPP Żary, 1 w KPP Żagań, 1 w KPP Wschowa. 
29 Norma należności wynosiła odpowiednio 49 dla radiowozów nieoznakowanych, 14 dla oznakowanych, 20 dla 
motocykli, 1 dla furgonów Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. 
30 Dz. Urz. KGP poz. 29, ze zm. 
31 Norma należności na Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego wynosiła: 1 dla KMP Gorzów Wlkp., 1 dla 
KMP Zielona Góra. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 liczba radiotelefonów noszonych stanowiła 24,5%, a terminali mobilnych 45,0% 
normy należności32, określonej zarządzeniem nr 25 KGP z dnia 6 października 
2014 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny 
i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania 
i użytkowania33; 

 liczba zestawów ratowniczych „R” stanowiła 29,2% normy należności34, 
określonej zarządzeniem nr 13 KGP z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie 
określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji 
i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania35. 

(dowód: akta kontroli str. 188-194, 297-299) 

Ponadto ustalono, że do dnia 24 października 2016 r. w Komendzie nie określono 
norm należności dotyczących liczby kompletów do oznakowania miejsc zdarzeń 
drogowych, o których mowa w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 21 KGP z dnia 16 
lipca 2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad 
przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji oraz policjantów36 (obowiązuje od 31 lipca 2015 r.).  

Pismem z dnia 13 września 2016 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-
Technicznej KWP zwróciła się do wszystkich KPP (KMP) garnizonu lubuskiego o 
przekazanie wyszczególnionych informacji w nieprzekraczalnym terminie do 11 
listopada 2016 r. w celu naliczenie norm wyposażenia w sprzęt techniki policyjnej 
dla poszczególnych jednostek. 

(dowód: akta kontroli str. 190-192, 195-199) 

W sprawie stwierdzonych braków w wyposażeniu w pojazdy (Ambulanse Pogotowia 
Ruchu Drogowego) oraz dotychczasowego nieokreślenia norm należności dla 
kompletów do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP wyjaśniła, że: (…) na dzień 30 czerwca 

2016 r. nie spełnione zostały normy należności wyposażenia w sprzęt transportowy typu 
Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ze względu na brak środków finansowych 
asygnowanych na zakup przedmiotowych pojazdów w przyznanym budżecie KWP w 
Gorzowie Wlkp. na rok 2016 r.  Jednocześnie informuję, że z poczynionych ustaleń wynika, 
że Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w bieżącym roku nie przewiduje nabycia 
pojazdów typu APRD w ramach zakupów centralnych. Nadmieniam ponadto, że jednostki 
organizacyjne Policji garnizonu lubuskiego w 2016 r. nie zgłaszały potrzeb zakupu pojazdów 
typu APRD w ramach zakupów sprzętu transportowego współfinansowanego przy udziale 
budżetowych środków finansowych oraz środków finansowych pozyskanych od 
samorządów lokalnych.  

Odnośnie braku określonych norm należności wyjaśniam, iż wyniknęło to z dużego nakładu 
pracy, wprowadzenia nowego systemu SWOP, na którego naukę i współtworzenie 
poświęcono mnóstwo czasu. Przedmiotowe zagadnienie nadzoruje tylko jeden pracownik 
wydziału. W styczniu br. pracownik ten skontaktował się telefonicznie z wszystkimi 
jednostkami terenowymi, celem zapoznania się z cyt. wyżej zarządzeniem i podjęciem 
czynności zmierzających do naliczenia nowych norm należności. Okres letni w tym roku z 
uwagi na zabezpieczenie Szczytu NATO, Przystanku Woodstock oraz ŚDM również 
wymagał dużego zaangażowania pracownika merytorycznego nadzorującego przedmiotowe 
zagadnienie.  

                                                           
32 Norma należności na radiotelefony noszone wynosiła 274, a na terminale mobilne 180.  
33 Dz. Urz. KGP poz. 70. 
34 Norma należności odpowiadała liczbie samochodów będących na stanie prd garnizonu (72 samochody).  
35 Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70, ze zm. 
36 Dz. Urz. KGP poz. 54. 
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Dopiero w trakcie prowadzanej przez NIK przedmiotowej kontroli zwróciliśmy się ponownie  
do jednostek terenowych o naliczenie i przekazanie do Wydziału Gospodarki Materiałowo – 
Technicznej KWP w Gorzowie Wlkp. nowych norm należności.  

Po weryfikacji i sporządzeniu zbiorczych zestawień w dniu 24 października 2016 r. Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. zatwierdził nowe normy wyposażenia 
w sprzęt techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów. 

(dowód: akta kontroli str. 190-192, 195-199) 

Ustalono, że wg stanu na 24 października 2016 r. liczba kompletów sprzętu i 
wyposażenia do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych, w szczególności w nocy 
(komplety do oznakowania drogowego), stanowiła 49% normy należności.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP wyjaśnił, że jest to 
spowodowane niedoszacowaniem budżetu. 

(dowód: akta kontroli str. 190-192, 195-199) 

W sprawie stwierdzonych braków w wyposażeniu w sprzęt telekomunikacyjny 
(terminale mobilne, radiotelefony noszone) Naczelnik Wydziału Łączności i 
Informatyki KWP wyjaśnił, że: (…) sprzęt teleinformatyczny i łącznościowy wydawany 

jest przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
na stan i w dyspozycję Komendantom Miejskim i Powiatowym Policji woj. lubuskiego 
w miarę możliwości oraz w zakresie potrzeb zgłaszanych w przesyłanych wnioskach. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych garnizonu lubuskiego rozdysponowują ten sprzęt na 
podległe sobie jednostki i komórki kierując się potrzebami służb i racjonalnym 
wykorzystaniem. 

W przypadku radiotelefonów nasobnych w niektórych jednostkach są one pobierane przez 
funkcjonariuszy (w tym funkcjonariuszy RD) udających się do służby bezpośrednio od 
dyżurnych jednostek co gwarantuje lepszą kontrolę nad stanem ich posiadania, stanem 
technicznym i eksploatacją  (uszkodzenia, gwarancja naładowanych baterii). Należy przy 
tym stwierdzić, że Wydział Łączności i Informatyki co do zasady nie wskazuje w jaki sposób 
sprzęt ma być rozdysponowany wewnętrznie przez Kierowników jednostek. To oni biorąc 
pod uwagę zadania realizowane przez podległe im służby (w tym również służby RD) 
podejmują takie decyzje. Wydział Łączności i Informatyki kontroluje poziom realizacji norm 
należności starając się nie dopuszczać do ich przekroczenia na poziomie Komend Miejskich 
i Powiatowych Policji. Natomiast jeżeli chodzi o radiotelefony przewoźne to wszystkie 
pojazdy PRD lubuskiego garnizonu Policji posiadają zamontowane te radiotelefony. 

W zakresie terminali mobilnych, garnizon lubuski ograniczony jest ilością kart SIM 
umożliwiającą transmisję danych z policyjnych baz danych. Zgodnie z podpisaną centralnie 
umową przez Komendę Główną Policji, lubuska Policja ma do dyspozycji 276 kart SIM. 
Wszystkie urządzenia wyposażone w karty SIM wydane są w użytkowanie komórkom KWP i 
Komendom Miejskim i Powiatowym Policji woj. lubuskiego z przeznaczeniem dla służb 
kryminalnych, prewencyjnych, w tym ruchu drogowego. 

Wydział Łączności i Informatyki w ramach swoich zadań monitoruje stan posiadania sprzętu 
teleinformatycznego i radiowego, cały czas podejmując różnego rodzaju działania mające 
na celu pozyskiwanie nowego sprzętu. I tak w ostatnim okresie Komenda Wojewódzka 
Policji podjęła działania mające na celu pozyskanie 300 kpl. zbędnych nasobnych 
radiotelefonów analogowych Motorola GP-360 z KWP Bydgoszcz. Urządzenia te pozwolą 
na zastąpienie wysłużonego sprzętu i uzupełnienie braków w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 202-203) 

W sprawie stwierdzonych braków w wyposażeniu w zestawy ratownicze „R” 
Naczelnik Wydziału Nieruchomości KWP wyjaśnił, że: (…) powodem niewypełnienia 

tych norm jest brak środków finansowych przyznanych w budżecie mojego Wydziału na 
zakup materiałów oraz sprzętu medycznego. Koszt jednego zestawu “R” waha się w kwocie 
1.000,00 zł. Ponadto nadmieniam, że jednostki garnizonu lubuskiej Policji poza 
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sporadycznymi zgłoszeniami zapotrzebowania na zestawy typu “R” nie sygnalizują 
problemu braku takich zestawów na wyposażeniu komórek RD. Powodem może być brak 
odpowiedniego przeszkolenia funkcjonariuszy do używania zestawów typu “R”.  

Pragnę również zapewnić, iż po otrzymaniu w budżecie wystarczających środków 
finansowych będziemy sukcesywnie doposażać poszczególne piony ruchu drogowego w 
niniejsze zestawy. 

(dowód: akta kontroli str.  194, 200-201) 

3.2. Szkolenie policjantów PRD.   

System szkolenia policjantów został określony rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 
w Policji37. Stosownie do dyspozycji §10 ust. 1 ww. rozporządzenia, każdy policjant 
bezpośrednio po przyjęciu do służby był kierowany na szkolenie podstawowe. 
W ramach doskonalenia zawodowego centralnego, o którym mowa w dziale 
III rozporządzenia w sprawie szkoleń, policjanci mogli ponadto uczestniczyć 
w kursach specjalistycznych organizowanych przez szkoły Policji oraz Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie. Według §4 pkt 1-3 zarządzenia w sprawie sposobu 
pełnienia służby na drogach, zadania wymagające wiedzy specjalistycznej w zakresie 
kierowania ruchem drogowym, z wyłączeniem czynności podejmowanych na miejscu 
zdarzeń drogowych oraz przy zabezpieczeniu imprez na drogach, kontroli stanu 
technicznego pojazdów silnikowych oraz wykonywania czynności na miejscu wypadków 
drogowych, wykonywał wyłącznie policjant ruchu drogowego, mający odpowiednie 
przeszkolenie zawodowe38. 

Policjanci WRD KWP posiadali następujące przeszkolenie (wg stanu na dzień 
30.06.2016 r. zatrudnionych było 22 funkcjonariuszy, z tego 12 w SZA): 

 13 policjantów, z tego 7 z SZA (59,1% ogółu zatrudnionych w WRD KWP) 
ukończyło kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RDo - ogólny lub 
RDs - specjalistyczny). W badanym okresie zgłoszono potrzebę przeszkolenia 4 
funkcjonariuszy w 2015 r.39 oraz 5 w 2016 r., przyznane limity miejsc wynosiły 2 
w 2015 r. oraz 2 w 2016 r. (I połowa) i zostały wykorzystane, 

 2 policjantów (z tego żaden z SZA) ukończyło kurs specjalistyczny dla 
policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD).  
W badanym okresie nie zapotrzebowano miejsc w 2015 r., natomiast 
zapotrzebowano 1 miejsce w 2016 r. W roku 2015 r. oraz w roku 2016 r. nie 
przyznano limitu miejsc, 

 4 policjantów (z tego 2 z SZA) ukończyło kurs specjalistyczny dla policjantów 
ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS). W 
badanym okresie nie zapotrzebowano miejsc w 2015 r., natomiast 
zapotrzebowano 1 miejsce w 2016 r. W roku 2015 r. oraz w roku 2016 r. nie 
przyznano limitu miejsc, 

 5 policjantów (z tego 3 z SZA) zostało przeszkolonych w zakresie doskonalenia 
techniki jazdy samochodem (TJS). W badanym okresie nie zapotrzebowano 

                                                           
37 Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie szkoleń. 
38 Według § 25 ust. 2 zarządzenia KGP w sprawie pełnienia służby na drogach, czynności na miejscu zdarzenia 
drogowego mogą wykonywać również policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej, a w przypadku zdarzenia, w 
którym nie ma osoby zabitej lub rannej, w uzasadnionych okolicznościach na polecenie dyżurnego jednostki 
Policji - inni policjanci. 
39 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
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miejsc w 2015 r., natomiast zapotrzebowano 4 miejsca w 2016 r. W roku 2015 r. 
oraz w roku 2016 r. nie przyznano limitu miejsc, 

 3 policjantów (z tego 1 z SZA) ukończyło kurs w zakresie w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (Kw.PP), a 2 zdało egzamin potwierdzający 
nabyte uprawnienia. W badanym okresie zapotrzebowano 1 miejsce na odbycie 
egzaminu w 2015 r. oraz 1 w 2016 r., przyznane limity miejsc wynosiły 2 w 2015 r. i 
zostały wykorzystane, a w 2016 r. nie przyznano limitów.  

(dowód: akta kontroli str. 204-208) 

Policjanci PRD garnizonu lubuskiego posiadali następujące przeszkolenie (wg stanu 
na dzień 30.06.2016 r. zatrudnionych było 272 funkcjonariuszy): 

 127 (46,7% ogółu zatrudnionych w PRD) policjantów ukończyło kurs 
specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RDo - ogólny lub RDs - 
specjalistyczny). W badanym okresie zgłoszono potrzebę przeszkolenia 38 
funkcjonariuszy w 2015 r.40 oraz 58 w 2016 r., przyznane limity miejsc wynosiły 
23 w 2015 r. oraz 22 w 2016 r. (I połowa) i zostały wykorzystane, 

 6 (2,2% ogółu zatrudnionych w PRD) policjantów ukończyło kurs specjalistyczny 
RWD (potrzeby szkoleniowe oceniono na 21 osób) W badanym okresie 
zapotrzebowano 4 miejsca w 2015 r.41 oraz 13 w 2016 r. W roku 2015 r. oraz w 
roku 2016 r. nie przyznano limitu miejsc, 

 26 policjantów ukończyło kurs specjalistyczny TJMS. W badanym okresie 
zapotrzebowano 3 miejsca w 2015 r.42 oraz 7 w 2016 r., przyznane limity miejsc 
wynosiły 1 w 2015 r. i zostały wykorzystane, a w roku 2016 r. nie przyznano 
limitu miejsc, 

 21 policjantów zostało przeszkolonych w zakresie TJS. W badanym okresie 
zapotrzebowano 17 miejsc w 2015 r.43 oraz 16 w 2016 r., przyznane limity miejsc 
wynosiły 2 w 2015 r. oraz 2 w 2016 r. (I połowa) i zostały wykorzystane, 

 45 policjantów ukończyło kurs w zakresie Kw.PP, a 34 zdało egzamin 
potwierdzający nabyte uprawnienia. W badanym okresie zapotrzebowano 23 
miejsca na odbycie egzaminu w 2015 r. oraz 28 w 2016 r., przyznane limity miejsc 
wynosiły 22 w 2015 r. i zostały wykorzystane oraz 19 w 2016 r., a wykorzystanych 
zostało 18 (1 miejsce niewykorzystane z powodu zwolnienia L4). 

(dowód: akta kontroli str. 204-208, 297-299) 

W okresie objętym kontrolą, w Komendzie nie sporządzano odrębnych pisemnych 
analiz dotyczących potrzeb szkoleniowych (docelowego pożądanego stanu 
przeszkolenia) funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego. Potrzeby szkoleniowe 
określano natomiast dwa razy w roku tj. we wrześniu (na kolejny rok) oraz w marcu 
(na II półrocze) i na tej podstawie wnioskowano o miejsca szkoleniowe. 

(dowód: akta kontroli str. 204-208) 

Naczelnik WRD KWP wyjaśnił, że: Zapotrzebowania przekazywane przez komendantów 

miejskich/powiatowych do Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. w 
większości nie obejmowały całości potrzeb szkoleniowych komórek ruchu drogowego z 
uwagi na konieczność sprawnej realizacji zadań w obszarze czuwania nad 
bezpieczeństwem i porządkiem na drogach i niemożność skierowania w jednym roku na 

                                                           
40 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
41 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
42 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
43 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
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przeszkolenie wszystkich policjantów oraz ograniczenia logistyczne w tym zakresie samych 
szkół i ośrodków szkolenia Policji. Skierowanie na kursy specjalistyczne jednocześnie 
znacznej części policjantów pionu ruchu drogowego uniemożliwiłoby, a co najmniej utrudniło 
sprawne realizowanie zadań w przedmiotowym zakresie. Priorytet dla jednostek Policji 
szczebla powiatowego stanowi przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego 
wszystkich policjantów, a dopiero w następnej kolejności kursy doskonalące umiejętności 
np. doskonalące technikę jazdy samochodem lub motocyklem. Na potrzebę podjęcia 
intensywniejszych działań na rzecz szkolenia specjalistycznego policjantów ruchu 
drogowego wskazywała m.in. Najwyższa Izba Kontroli w Informacji NIK o wynikach kontroli: 
P/13/078 Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym. Efektem tych zmian było 
zwiększenie liczby ośrodków realizujących szkolenia dla policjantów ruchu drogowego, 
reorganizacja zakresu szkoleń, a w efekcie radykalne zwiększenie liczby kierowanych na 
przeszkolenia policjantów. Jednak z uwagi na znaczne potrzeby w zakresie szkoleń oraz 
dalszą fluktuację kadry z komórek ruchu drogowego ( przejścia do innych komórek oraz 
odejścia na emerytury ) jest to proces długotrwały. 

(dowód: akta kontroli str. 263-265) 

Ponadto w okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji przedsięwzięć dotyczących 
doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy PRD, zorganizowano ogółem 103 
szkolenia (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, instruktaże) dla 1.608 uczestników. 
Przedmiotem tych szkoleń było m.in. stosowanie przepisów dotyczących 
wykorzystania wideorejestratorów oraz dopuszczalnej prędkości, ewidencja 
wypadków i kolizji drogowych w SEWIK, obsługa zdarzeń drogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 209-219) 

W badanym okresie policjanci z WRD KWP uczestniczyli również w dwóch 
ćwiczeniach obejmujących działania ratownicze na autostradzie A-2 i drodze 
ekspresowej S-3, tj.: 

 ćwiczenia ratownicze na autostradzie A2 odbyły się w dniu 3 września 2015 r., 
a tematem ćwiczeń było: „Doskonalenie współdziałania służb ratowniczych 
podczas wypadków komunikacyjnych na drogach szybkiego ruchu”. 
Organizatorami a zarazem podmiotami wiodącymi ćwiczeń były: Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz Autostrada 
Eksploatacja S.A., przy udziale także Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, KP 
PSP w Słubicach, Sulęcinie i Świebodzinie, Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, PCK w Gorzowie Wlkp., WRD KWP, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Służby Utrzymaniowej Autostrada Eksploatacja SA;  

Miejscem ćwiczeń był 21+100 km jezdni w kierunku Warszawy, w rejonie węzła 
Rzepin. Całość ćwiczeń zaplanowano w przedziale czasowym od godziny 800 – 

1400, przy czym sama akcja ratownicza przeprowadzona została w godzinach 
1000 – 1300, a rozpoczęta telefonem alarmowym na nr alarmowy 112.   

W pozoracji ćwiczenia uczestniczyły następujące pojazdy: autobus, samochód 
ciężarowy przewożący drewno /dłużyca o długości 6-8m/ oraz 4 samochody 
osobowe. Liczba rannych w różnym stanie wynosiła ok. 40 osób /upozorowani 
medycznie/. Symulowano także pożar. Przewożono 5 litrowe pojemniki z naftą.   

Podstawowym zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
przygotowania oraz samego trwania ćwiczeń ratowniczych. 

 ćwiczenia ratownicze na drodze ekspresowej S3 odbyły się w dniu 22 czerwca 
2016 r. a tematem ćwiczeń było tak jak w przypadku ćwiczeń na autostradzie 
A2: „Doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas wypadków 
komunikacyjnych na drogach szybkiego ruchu”. Organizatorami a zarazem 
podmiotami wiodącymi ćwiczeń były: KW PSP oraz Generalna Dyrekcja Dróg 
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Krajowych i Autostrad, przy udziale m.in. LUW, KW PSP w Szczecinie, KM 
PSP w Gorzowie Wlkp., KP PSP w Myśliborzu, WRD KWP w Gorzowie Wlkp. i 
Szczecinie, KMP w Gorzowie Wlkp., Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., 
Ratownictwa Medycznego Robert Sołtys i Zespołu Szkół Samorządowych w 
Witnicy. 

Miejscem ćwiczeń był odcinek drogi od km 76+300 do km 77+300 jezdni 
w kierunku Szczecina. Akcja ratownicza rozpoczęła się o godzinie 1000 

telefonem alarmowym na nr alarmowy 112. 

W pozoracji ćwiczenia uczestniczyły następujące pojazdy: autobus, samochód 
ciężarowy, 2 busy oraz 4 samochody osobowe. Liczba rannych w różnym 
stanie wynosiła ok. 40 osób /ranni upozorowani medycznie/. Symulowano także 
pożar. Przewożono beczkę/pojemnik. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur numeru alarmowego 112, procedur 
alarmowania, dysponowania  i przepływu informacji podczas zdarzenia na 
drodze S3. Sprawdzenie organizacji pod kątem prowadzenia działań 
ratowniczych, węzłów drogowych oraz bram awaryjnych przedmiotowego 
odcinka drogi. Doskonalenie „jazdy alarmowej” i techniki poruszania się po 
drodze szybkiego ruchu. Doskonalenie zasad korzystania z infrastruktury 
drogowej S3. Doskonalenie współdziałania służb, straży i inspekcji podczas 
wypadków komunikacyjnych na drodze S3. Doskonalenie technik ratowniczych 
podczas zdarzeń na drodze /w tym zdarzeń mnogich i masowych/. 
Doskonalenie powiadamiania służb ratunkowych i innych podmiotów w 
przypadku zdarzeń na granicy województw. Doskonalenie współdziałania sił 
powiatowych z SGRTech Świebodzin COO. 

Podstawowym zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
przygotowania oraz samego trwania ćwiczeń ratowniczych poprzez zamknięcie 
drogi oraz organizację objazdów. Zapewnienie organizacji ruchu w okolicy 
miejsca ćwiczeń oraz  udziału 2 radiowozów z obsadą do realizacji ćwiczenia 
praktycznego. Zapewnienie osoby omawiającej gościom i widzom działania 
Policji. 

Po przeprowadzonych ćwiczeniach każdorazowo organizowano spotkanie 
podsumowujące, a KW PSP w Gorzowie Wlkp. sporządzała dokumentację 
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dokumentacja ta 
obejmowała m.in. analizę: ćwiczeń, przyjętych celi i scenariusza, podmiotów 
uczestniczących i ich zasobów /sił/ oraz analizę wniosków w kontekście 
poszczególnych uczestników ćwiczeń. We wnioskach organizatora ćwiczeń 
odnoszących się do Policji wskazano m.in. na konieczność cyklicznego szkolenia 
funkcjonariuszy zaangażowanych w akcje ratunkowe .  

(dowód: akta kontroli str. 220-222, 279-281, 302-304) 

Zdaniem NIK, należy zintensyfikować działania w celu przeszkolenia policjantów 
na kursach specjalistycznych, po uprzednim dokonaniu analizy faktycznych potrzeb 
w tym zakresie. Właściwe przygotowanie merytoryczne funkcjonariuszy i zdobyte 
podczas szkoleń umiejętności będą sprzyjać zwiększeniu skuteczności działań 
ratowniczych na drogach. 

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

1. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie spełnione zostały normy należności 
wyposażenia PRD lubuskiego garnizonu Policji w następującym zakresie: 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego (z 2 wymaganych w garnizonie 
nie było żadnego), radiotelefonów noszonych (24,5% normy), terminali 
mobilnych (45,0% normy), zestawów ratowniczych „R” (29,2% normy), sprzętu 
i wyposażenia do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych, w szczególności 
w nocy - komplety do oznakowania drogowego (49% normy), co szczegółowo 
opisano w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Powyższe 
mogło mieć wpływ na sprawność i skuteczność działań ratowniczych 
policjantów PRD na drogach województwa lubuskiego, w tym na autostradzie 
i drodze ekspresowej. 

(dowód: akta kontroli str. 188-194, 196-203) 

2. Do dnia 24 października 2016 r. w Komendzie nie określono norm należności 
dotyczących liczby kompletów do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych, 
o których mowa w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 21 KGP z dnia 16 lipca 
2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad 
przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek 

organizacyjnych Policji oraz policjantów44. 

(dowód: akta kontroli str. 190-192, 195, 196-199) 

3. Stopień wyszkolenia policjantów PRD z zakresu ruchu drogowego (46,7%) był 
niewystarczający, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. Stwarzało to ryzyko wykonywania zadań 
wymagających wiedzy specjalistycznej (określonych w § 4 pkt 1-3 zarządzenia 
KGP w sprawie pełnienia służby na drogach) przez policjantów nieposiadających 
odpowiedniego przeszkolenia zawodowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-208, 263-265, 297-299) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność KWP w Gorzowie Wlkp. w zbadanym obszarze. 

4. Współpraca Policji z podmiotami zarządzającymi autostradami 
i drogami ekspresowymi. 

4.1. Uzgodnienia dokonane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na 
etapie projektowania autostrady.  

Na etapie projektowania autostrady A-2 dokonano uzgodnień z Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. w zakresie: 

 projektu budowlanego – stosownie do przepisu § 98 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych45 
(sześć pozytywnych opinii dotyczących poszczególnych odcinków 
autostrady A-2); 

 lokalizacji zjazdów i przejazdów awaryjnych w ciągu autostrady A-2 – 
stosownie do przepisu § 101 i § 102 ww. rozporządzenia (w ocenie KWP  
lokalizacja wjazdów awaryjnych była właściwa i dostosowana do potrzeb 
związanych z likwidacją zdarzeń awaryjnych); 

 projektu stałej organizacji ruchu dla całego lubuskiego odcinka autostrady 
A-2 – stosownie do przepisu § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

                                                           
44 Dz. Urz. KGP poz. 54. 
45 Dz. U. Nr 12, poz. 116, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 
tym zarządzaniem46 (cztery opinie dotyczących poszczególnych odcinków 
autostrady A-2, w których wskazywano m.in. na nieprawidłowe 
zastosowanie wymaganych linii, nieprawidłowe oznaczenie numeru drogi, 
braki wymaganych znaków). Do Komendy nie wpływały ostateczne 
(zatwierdzone) projekty organizacji ruchu dla opiniowanych odcinków. 

Naczelnik WRD KWP wyjaśnił, że w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy nie 
ma obowiązku przekazywania Policji zatwierdzonych projektów stałej organizacji 
ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 62-66)  

4.2. Współpraca KWP z zarządzającymi autostradami i drogami na etapie 
realizacji zadań ustawowych. 

W okresie objętym kontrolą zakres i zasady współpracy Komendy z podmiotami 
zarządzającymi autostradą A2 i drogą ekspresową S3 uregulowano m.in. w: 

 porozumieniu o współpracy z dnia 1 grudnia 2011 r. zawartego pomiędzy 
Komendą a Autostradą Wielkopolską II SA, w celu zapewnienia wykonywania 
przez Policję zadań określonych w ustawie o Policji, Prawie o Ruchu 
Drogowym oraz innych właściwych przepisach;  

 porozumieniu Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania 
jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i 
Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 223-226) 

Stosownie do postanowień ww. porozumień współpraca KWP z podmiotami 
zarządzającymi autostradą/drogą ekspresową polegała m.in. na: 

 użyczeniu do wyłącznego używania Komendy (Sekcji Zabezpieczenia 
Autostrady) budynku Spółki w celu pełnienia nadzoru i kontroli ruchu 
drogowego na autostradzie (na terenie OUA Ilanka),  

 wybudowaniu przez Spółkę miejsc przeznaczonych do kontroli technicznej i 
ważenia pojazdów,  

 użyczeniu Policji miejsca na wieżach antenowych w 7 lokalizacjach w celu 
instalacji anten i kabli antenowych policyjnych systemów 
radiokomunikacyjnych, 

 cyklicznych (raz w miesiącu, a w razie konieczność częściej) przemiennie w 
OUA Ilanka (Torzym) lub OUA Kotowo (Poznań) spotkaniach podmiotów 
zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na autostradzie47, na których 
omawiane były zdarzenia zaistniałe na A2, sposób wykonywania czynności, 
błędy lub sugestie dotyczące zabezpieczenia ruchu bądź obsługi zdarzeń, 

                                                           
46 Dz. U. Nr 177, poz. 1729, ze zm. 
47 W spotkaniach udział brali m.in. przedstawiciele Autostrady Eksploatacji S.A., Autostrady Wielkopolskiej S.A., 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Sekcji 
Zabezpieczenia Autostrady Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., Placówki Straży Granicznej w Poznaniu, Placówki 
Straży Granicznej w Świecku, Służby Celnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, Rejonowej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 
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 wymianie informacji dotyczących planowanych utrudnień w ruchu drogowym 
podyktowanych świętami w Polsce oraz w Niemczech, a co za tym idzie 
kumulacją ruchu samochodów osobowych lub ciężarowych w celu minimalizacji 
potencjalnych utrudnień powoduje poprzez przygotowanie odpowiedniej ilości 
sił i środków zarówno ze strony Policji jak również Autostrady Eksploatacji S.A. 

(dowód: akta kontroli str. 223-226, 266-276, 279-281, 289-291) 

Ponadto Naczelnik WRD KWP poinformował, że Współpraca prowadzona jest w trakcie 

codziennych służb. Policjanci mają na wyposażeniu stały numer telefonu (690106501) i na 
bieżąco przekazują drogą telefoniczną do Centrum Zarządzania Autostradą (Autostrada 
Eksploatacja S.A.) informacje dotyczące sytuacji na lubuskim odcinka A2, a dotyczących 
możliwych zagrożeń np. w zakresie zimowego utrzymania dróg związanych z wystąpieniem 
lokalnych śliskości nawierzchni i odśnieżaniem. Poza tym policjanci przekazują informacje 
związane ze zwierzętami na drodze, awariami pojazdów, częściami rozerwanych opon itp., 
informowanie o zorganizowanych przejazdach pojazdów wojskowych, policyjnych. Centrum 
Zarządzania Autostradą przekazuje informacje przez Oficera Dyżurnego Sztabu Policji KWP 
w Gorzowie Wlkp. dotyczące zdarzeń drogowych, niewłaściwych zachowań kierujących 
pojazdami (przysypianie, zajeżdżanie drogi, nieuzasadnione spowalnianie ruchu i inne 
stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Centrum Zarządzania 
Autostradą swoje zadania wykonuje między innymi przez patrol, który rutynowo pełni ciągły, 
24 – godzinny dyżur na autostradzie i wykonuje objazdy autostrady, będąc w każdym jej 
punkcie co 2 godziny w ciągu dnia i co 4 godziny w nocy. Powyższy patrol w razie wypadku 
lub zdarzenia interweniuje, zabezpieczając miejsce zdarzenia zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami organizacji ruchu, informując Centrum Zarządzania Autostradą i składając 
raporty. Ponadto patrol zbiera informacje mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem 
użytkowników, w tym: o uszkodzeniach jezdni, o warunkach meteorologicznych, o 
przeszkodach na jezdni, o obecności pojazdów objętych zakazem poruszania się po 
autostradzie, o oczywistych anomaliach (brak ruchu). 

Na drodze ekspresowej S-3 patrole wykonują objazdy drogi co 2 godziny w porze od 6.00 
rano do 18.00 wieczorem oraz co 4 godziny w porze nocy. Praktycznie oznacza to stałą 
obecność patroli na drodze. Patrole na S-3 wykonują takie same zadania jak patrole na 
autostradzie A-2. 

(dowód: akta kontroli str. 223-226) 

4.3. Usuwanie z autostrady i drogi ekspresowej unieruchomionych tam 
pojazdów. 

W kontrolowanym okresie Policja nakazywała usunięcie pojazdów z autostrady A-2 i 
z odcinków drogi ekspresowej S-3 województwa lubuskiego ogółem w 122 
przypadkach, z tego na A-2 dotyczyło to 43 pojazdów (w tym 19 pojazdów na 
podstawie art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym48), a na S-3 – 79 pojazdów (w tym 34 pojazdy na podstawie ww. 
przepisu). 

Ponadto w kontrolowanym okresie do celów procesowych na ww. drogach 
zabezpieczono łącznie 58 pojazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 227-228) 

W latach 2015-2016 (I połowa) działania policjantów garnizonu lubuskiego w 
przedmiocie usuwania pojazdu na koszt właściciela w przypadku, gdy pojazd został 
pozostawiony w miejscu, gdzie było to zabronione i utrudniał ruch lub w inny sposób 
zagrażał bezpieczeństwu, były realizowane w oparciu o przepisy ww. ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może 

                                                           
48 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm. 
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zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających 
prowadzenie akcji ratowniczej49. 

(dowód: akta kontroli str. 227-228) 

Ustalono, że w KWP w Gorzowie Wlkp., nie opracowano standardów działania, 
ani nie ujednolicano kwalifikowania do usunięcia pojazdów na koszt właściciela. 
Natomiast zasady takie określali w drodze własnych decyzji (instrukcji 
postępowania) Komendanci Powiatowi Policji50 jednostek Policji przez teren których 
przebiega autostrada A-2 lub droga ekspresowa S-3.  

(dowód: akta kontroli str. 227-228) 

Usuwanie pojazdów do celów procesowych odbywało się w oparciu o postanowienia 
umów zawartych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z podmiotami 
świadczącymi usługi w tym zakresie. Wykonawcy usług zostali wyłonieni w drodze 
postępowania przetargowego, a po podpisaniu umowy każda jednostka tj. KMP/KPP 
garnizonu lubuskiego została poinformowana z usług jakiej firmy ma korzystać. 
Obecnie podpisanych jest 20 umów. Umowy te obejmują oddzielnie pojazdy o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton oraz powyżej 16 ton. Obowiązują one na 
obszarze działania wszystkich jednostek Policji woj. lubuskiego.  

Natomiast pojazdy wskazane w dyspozycjach usunięć pojazdów (art. 130a ustawy 
Prawo o ruch drogowym) były usuwane przez firmy wskazane przez właściwych 
miejscowo dla danego odcinka drogi A-2 lub S-3 starostów, na podstawie art. 130a 
ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 227-228) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KWP w Gorzowie Wlkp. 
w zbadanym obszarze. 

5. Działania Policji związane z rozładowywaniem korków i zatorów 
na autostradzie lub drodze ekspresowej. 

5.1. Działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem objazdów 
celem sprawnego rozładowania korków lub zatorów drogowych na 
autostradzie lub drodze ekspresowej. 

Według danych z systemu SESPOL Policjanci PRD garnizonu lubuskiego kierowali 
ruchem na drogach województwa przez ogółem 4.369,5 godzin (w tym Sekcja – 
89,5 godzin) w 2015 r. oraz 1.775 godzin (w tym Sekcja – 57 godzin) w I półroczu 
2016 r. W ww. systemie nie są gromadzone dane z wyszczególnieniem ww. działań 
prowadzonych na autostradach i drogach ekspresowych. 

Naczelnik WRD poinformował, że Jednostki Policji garnizonu lubuskiego wielokrotnie 

angażowane były do działań mających na celu rozładowanie korków i zatorów drogowych 
spowodowanych bądź wystąpieniem zdarzeń drogowych, natężeniem ruchu drogowego, 
imprezami i uroczystościami organizowanymi na drogach, lub też zdarzeniami losowymi.  
Działania funkcjonariuszy koncentrowano na jak najszybszej obsłudze zdarzeń drogowych, 
natychmiastowym wyznaczaniu objazdów, przekazywaniu informacji środkom masowego 

                                                           
49 Dz. U. Nr 143, poz. 846, ze zm. 
50 Tj.: Decyzja Nr 23/2016 KPP w Międzyrzeczu z dnia 26 kwietnia 2016 r., Decyzja Nr 35/16 KPP w Słubicach  
z dnia 9 czerwca 2016 r., Decyzja Nr 71/2016 KMP w Zielonej Górze z dnia 22 lipca 2016 r., Decyzja KMP Nr 
9/2004 w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lutego 2004 r., Decyzja Nr 58/2011 KPP w Nowej Soli z dnia 7 listopada 
2011 r., Decyzja Nr 37/2015 KPP w Sulęcinie z dnia 4 grudnia 2015 r., Decyzja Nr 45/2016 KPP w Świebodzinie 
z dnia 20 października 2016 r. 
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przekazu o występujących utrudnieniach i czasie ich trwania.  W zakresie tym ściśle 
współpracowano na drogach ekspresowych i autostradzie ze służbami odpowiedzialnymi, 
za bieżące utrzymanie przedmiotowych dróg. Z uwagi jednak na nie gromadzenie danych 
dotyczących podejmowanie tego typu działań w odniesieniu do autostrad i dróg 
ekspresowych brak jest możliwości ustalenia precyzyjnej odpowiedzi na przedmiotowe 
pytanie. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

Badanie 551 spośród 60 wypadków, jakie miały miejsce na autostradzie A-2 oraz 
drodze ekspresowej S-3 od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r. wykazało, że w każdym z 
tych wypadków zaistniała konieczność kierowania ruchem przez policjantów, a czas 
zaangażowania poszczególnych funkcjonariuszy w te czynności wynosił od 1,5 do 8 
godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 235) 

5.2. Zasady współdziałania z zarządzającymi autostradą i drogami 
ekspresowymi przy rozładowaniu korków lub zatorów drogowych. 

5.2.1. Zarządca drogi ekspresowej S-3 (GDDKiA Oddział Zielona Góra) opracował i 
przekazał do KWP (w 2012 r.) plany objazdów awaryjnych na wypadek zamknięcia 
różnych odcinków drogi ekspresowej S-352, które następnie zostały przekazane do 
właściwych terytorialnie komend powiatowych Policji oraz Sztabu Policji KWP. 

(dowód: akta kontroli str. 236-237) 

Naczelnik WRD KWP poinformował, że: Z uwagi na trwającą cały czas budowę 
lubuskiego odcinka drogi ekspresowej S-3 oraz oddawanie do użytku jej nowych 
części, co wiąże się z ciągłymi zmianami jej przebiegu /nowe węzły, nowe relacje, 
nowe połączenia z drogami w pobliżu itp./, jak i zmianą statusu dotychczasowej 
drogi krajowej nr 3 biegnącej praktycznie równolegle do drogi S-3 lub w jej śladzie 
plany te nie są uaktualniane na bieżąco. Na obecnym etapie budowa drogi S-3 
wiąże się bardzo często z koniecznością zamykania różnych węzłów, jezdni a także 
dróg krajowych czy wojewódzkich w jej pobliżu co powodowałoby, że przedmiotowe 
plany byłby nieaktualne z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji – przykład: 
całkowite zamknięcie węzła Wieprzyce na obwodnicy Gorzowa Wlkp., gdzie droga 
S-3 krzyżuje się z bardzo ważną dla m. Gorzowa Wlkp. drogą wojewódzką nr 132. 
W takich przypadkach zarówno zarządca drogi jak i Policja są zmuszeni działać 
elastycznie na podstawie bardzo dobrego rozpoznania lokalnego układu dróg oraz 
bieżącej sytuacji drogowej.  

(dowód: akta kontroli str. 236-237) 

5.2.2. Do Komendy nie wpłynęły od koncesjonariusza autostrady A-2 (Autostrada 
Wielkopolska II S.A.) plany wyznaczonych objazdów awaryjnych na wypadek 
konieczności zamknięcia lubuskiego odcinka autostrady A2. 

Naczelnik WRD KWP poinformował, że Z uwagi na praktycznie równoległy przebieg 
wzdłuż lubuskiego odcinka autostrady A-2 drogi krajowej nr 92 (dawna droga 
krajowa nr 2) ewentualne objazdy odbywają się właśnie poprzez tę drogę. Do 
momentu oddania do użytku autostrady A2 to właśnie droga krajowa nr 92 stanowiła 
główny ciąg komunikacyjny międzynarodowej trasy E-30 dla relacji: Cork – Omsk 
/Świecko – Terespol/. 

                                                           
51 Tj.: Nr EWK-98920803J z dnia 8.05.2015 r., Nr EWK-98883306T z dnia 9.05.2015 r., Nr EWK-98972490A z 
dnia 15.06.2015 r., Nr EWK-99044995U z dnia 16.07.2015 r., Nr EWK-103892100K z dnia 7.02.2016 r. 
52 Dotyczy następujących odcinków drogi ekspresowej S-3: S3f – zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. (plan z 2 
maja 2012 r.), S3a – od węzła Myślibórz do węzła Małyszyn (plan z 30 kwietnia 2012 r.), plan DK3 od 286+500 
km do 334+291 km (plan z 4 maja 2012 r.). 
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(dowód: akta kontroli str. 236-237) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KWP w Gorzowie Wlkp. 
w zbadanym obszarze. 

6. Działania kontrolne w Policji. 

6.1. Przedsięwzięcia w zakresie nadzoru, audytu i kontroli, ich wyniki oraz ich 
wykorzystanie. 

W badanym okresie Komenda przeprowadziła ogółem 63 kontrole wewnętrzne53 

oraz 3 badania audytowe54. Nie obejmowały one swoim zakresem działań 
lubuskiego garnizonu Policji na rzecz BRD, w tym prowadzenia działań ratowniczych 
na autostradach i drogach ekspresowych województwa. Tematyka ta nie była 
ponadto przedmiotem kontroli/audytów zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 238-241) 

Funkcjonariusze WRD KWP w ramach sprawowanego nadzoru nad organizacją 
i pełnieniem służby na drogach w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu 
lubuskiego przeprowadzili ogółem: 

 10 patroli inspekcyjnych (oficerskich), w wyniku których stwierdzono m.in. że: 
patrole odbywały się w rejonie służbowym, dokumentacja była prowadzona na 
bieżąco, a realizacja zadań zgodna z protokołem z odprawy i stanem faktycznym. 
Ponadto, poza dwoma przypadkami55, wyposażenie i umundurowanie 
kontrolowanych patroli było prawidłowe; 

 86 czynności nadzorczo – kontrolnych, realizowanych w ramach nadzoru 
instancyjnego Naczelnika oraz policjantów z WRD KWP nad PRD garnizonu 
lubuskiego. Przedmiotem kontroli było w szczególności sprawdzenie: obecności 
patrolu w rejonie służbowym oraz sposobu pełnienia służby (m.in. w zakresie 
działań dotyczących akcji: „Prędkość”, „Wielkanoc”, „Pasy”, „Majowy Weekend”, 
„Dyskoteka”, „Niechronieni”, „Pierwszy Weekend Wakacji”), wyposażenia do 
służby oraz umundurowania, prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
służbowej. W wyniku ww. czynności stwierdzono, że w przypadku 57 kontroli uwag 
nie było, natomiast w pozostałych stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości 
dotyczące m.in.: braków w dokumentacji, nieprawidłowego wyposażenia, 
niewłaściwego sposobu kwitowania zatrzymywanych dowodów rejestracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 242-260) 

6.2. Analizy działań jednostek Policji na autostradach i drogach ekspresowych 
oraz ich wykorzystanie. 

W zakresie dokonywanych w KWP analiz zdarzeń zaistniałych na lubuskich 
odcinkach autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-3 i ich wykorzystania ustalono m.in., 
że: 

 analiza działań jednostek Policji na autostradzie A-2 (oraz innych służb 
ratowniczych ) była przedmiotem comiesięcznych spotkań służb ratowniczych 
organizowanych przez podmioty zarządzające autostradą A-2. O ile 
występowały jakiekolwiek niedociągnięcia były one przedmiotem dyskusji na 

                                                           
53 Prowadzone przez Wydział Kontroli KWP, z tego 37 w roku 2015 oraz 26 (w tym rozpoczęte) w I poł. 2016 r.  
54 Z tego 2 w roku 2015 oraz 1 (rozpoczęte) w I poł. 2016 r.  
55 W dwóch przypadkach stwierdzono niejednakowe umundurowanie, a ponadto jeden z funkcjonariuszy nie 
posiadał kamizelki odblaskowej. 
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spotkaniach, a wnioski zawarto w protokołach z narad. Wielokrotnie w czasie 
tych spotkań podkreślano bardzo wysoki poziom zaangażowania i współpracy 
wszystkich służb ratowniczych oraz służb utrzymania autostrady. Jednym z 
istotniejszych wniosków sformułowanych w czasie spotkań w okresie objętym 
kontrolą było zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzenia przepisów w 
ustawie Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie definiujących zasady dojazdu 
służb ratowniczych na miejsce zdarzeń (korytarz  życia/pas awaryjny).  

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji na odprawie służbowej 
kierowników komórek organizacyjnych ruchu drogowego jednostek terenowych 
Policji woj. lubuskiego w dniu 1 kwietnia 2016 r. wydał polecenia zobowiązujące 
kierowników komórek ruchu drogowego do przeprowadzania wizji lokalnych 
(lustracji dróg) na miejscu każdego zaistniałego od początku roku wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym. W okresie od początku roku do 30 czerwca 2016 r. na 
odcinkach drogi ekspresowej S-3 i autostrady A-2 wspólnie z przedstawicielami 
zarządcy drogi przeprowadzono lustracje 5 miejsc, w których doszło do 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Wyniki tych lustracji  były omawiane m.in. 
podczas narady kadry kierowniczej KWP w Gorzowie Wlkp. w dniu 24 maja 
2016 r.  

 W dniu 16 czerwca 2016 r. na wniosek I Zastępcy Komendanta oraz 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pod 
przewodnictwem Wojewody Lubuskiego odbyło się spotkanie dot. problemów 
występujących podczas prowadzonych działań ratowniczych na drogach 
krajowych i wojewódzkich z udziałem Dyrektora GDDKiA o. Zielona Góra oraz 
Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Spotkanie 
dotyczyło kwestii ustalenia kompetencji i obowiązków instytucji 
zaangażowanych do działań związanych z likwidacją skutków zdarzeń 
drogowych lub awarii technicznych powodujących konieczność zamknięcia 
drogi (sprzątanie po wypadkach i kolizjach drogowych, neutralizacja 
zanieczyszczeń chemicznych na drogach, przywracanie do stanu pierwotnego 
infrastruktury drogowej).  

(dowód: akta kontroli str. 261-262) 

Ponadto Naczelnik WRD KWP poinformował, że: W sprawach dotyczących 
prowadzenia działań ratowniczych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych na autostradzie A-2, drodze 
ekspresowej S-3 (a także na pozostałych drogach) analizy prowadzonych działań 
odbywają się na bieżąco (w formule rozliczenia ze służby, sporządzanych przez 
funkcjonariuszy wniosków lub prowadzonych czynności wyjaśniających 
prowadzonych na podstawie Rozdziału X ustawy o Policji „ Odpowiedzialność 
dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy”).  

(dowód: akta kontroli str. 261-262) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KWP w Gorzowie Wlkp. 
w zbadanym obszarze. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

1. Zapewnienia wyposażenia policjantów PRD garnizonu lubuskiego zgodnie 
z wymogami określonymi w normach należności. 

2. Uzupełnienia wymaganego przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu 
drogowego przez policjantów PRD, którzy dotychczas nie ukończyli tego 
szkolenia. 

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 ust. 1 i 2 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 w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Zielona Góra, dnia  25 listopada 2016 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Wicedyrektor 
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