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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,  
Paweł Pawlak – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/68/2016  
z dnia 21.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 40, kod pocztowy 65-001 

Zielona Góra, zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia „KMP” lub „Komendą”. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pełniącym obowiązki (p.o.) Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze (dalej: 
„Komendant”) od dnia 4 listopada 2016 r. jest nadkom. Piotr Fabijański.  Poprzednio od dnia 
1 września 2014 r. Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze był insp. Andrzej Kostka 
(do dnia 3 listopada 2016 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 3, 209) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia2 działania 
Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze na rzecz organizacji zabezpieczenia 
i przygotowania do działań ratowniczych na drodze ekspresowej S-3 w latach 2015-2016 
(I połowa). 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

 sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu, w tym na 
drodze ekspresowej; 

 adekwatne reagowanie na lokalny wzrost zagrożeń poprzez dyslokację sił i środków pionu 
ruchu drogowego oraz organizowanie zadań na drogach w sposób sprzyjający 
zmniejszeniu liczby wypadków na drodze ekspresowej w badanym okresie;  

 krótkie czasy dojazdu policjantów (średnio 6 minut) do zdarzeń drogowych na drodze 
ekspresowej S-3;  

 kierowanie do zarządcy drogi propozycji niezbędnych przedsięwzięć zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze ekspresowej S-3, z których 
część już została zrealizowana;  

 współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym przekazywanie informacji o zdarzeniach drogowych i utrudnieniach w ruchu. 

Na obniżenie oceny ogólnej wpływ miało: 

 nieodpowiadające normatywom wyposażenie policjantów pionu ruchu drogowego 
w radiotelefony, zestawy ratownicze „R” oraz brak Ambulansu Pogotowia Ruchu 
Drogowego; 

                                                 
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.  

Ocena ogólna 
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 nieadekwatne do potrzeb wyszkolenie policjantów w zakresie ruchu drogowego, przy czym 
zgłaszane przez Komendanta Miejskiego zapotrzebowanie, nie zawsze było uwzględniane 
w limitach miejsc na szkolenia, wyznaczanych przez szkoły Policji. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Stan organizacyjno-kadrowy pionu ruchu drogowego  

Stan etatowy i zatrudnienia policyjnego pionu ruchu drogowego (prd) w KMP w Zielonej Górze 
pozostawał  w badanym okresie na niezmiennym poziomie 50 etatów3 (0 wakatów), z czego 
kierownictwo (Naczelnik WRD oraz Z-ca Naczelnika WRD) - 2 etaty, Ogniwo Kontroli Ruchu 
Drogowego - 33, Zespół Obsługi Zdarzeń Drogowych – 10, Zespół Organizacji Służby 
i Profilaktyki Społecznej – 5. W ramach Wydziału Ruchu Drogowego nie została wydzielona 
odrębna komórka organizacyjna prowadząca wyłącznie działania na drodze ekspresowej S-3 
(droga krajowa nr 3). 

Struktura oraz stan zatrudnienia odpowiadał zatwierdzonemu przez Komendanta Miejskiego 
zakresowi działania WRD KMP4 w Zielonej Górze. 

We właściwości KMP pozostaje ok. 34-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S-35, aktualnie 
w przebudowie (od kwietnia 2015 r.). 

  (dowód: akta kontroli str. 4-16) 
Według sporządzanych cyklicznie analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 
powiatu zielonogórskiego opracowywanych przez WRD KMP w Zielonej Górze na drodze 
krajowej nr 3 doszło do zmniejszenia liczny wypadków z 21 w 2014 r. do 16 w 2015 r. oraz 
liczby zabitych i rannych: odpowiednio z 6 do 3 zabitych i z 41 do 23 rannych. Zestawienie 
danych za I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r. na odcinku S-3 pozostającym we właściwości 
KMP w Zielonej Górze wskazuje na istotne ograniczenie liczby wypadków z 10 do 5, przy 
czym wzrosła liczba zabitych z 2 do 3, a zmalała rannych w wypadkach z 14 do 8. 
W analizowanym okresie nie zmienił się natomiast stan etatowy jak też zatrudnienie w WRD 
KMP, pozostające na poziomie 50 etatów oraz zatrudnionych funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 17-43, 214) 

1.2. Organizacja i realizacja służby na autostradach i drogach ekspresowych   

Służba funkcjonariuszy WRD KMP w Zielonej Górze jest służbą pełnioną w systemie 
trzyzmianowym,  w godzinach: I zmiana – 6.00-14.00, II zmiana – 14.00-22.00 i III zmiana – 
22.00-6.00. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
zobligował jednostki powiatowe do określonego pełnienia tzw. „służb koordynowanych” na 
poszczególnych trasach. W przypadku S-3 funkcjonariusze z Zielonej Góry służbę mieli 
pełnić: w poniedziałek I zmiana; wtorek II zmiana; czwartek II zmiana; sobota I zmiana 
i niedziela II zmiana. Niezależnie od opracowanego grafiku pełnienia służb od ok. 2 lat, 
w WRD KMP w Zielonej Górze przyjęto, że służba pełniona będzie na drodze S-3 codziennie 
na obu zmianach (I i II). Łącznie w I półroczu 2016 r. (wg raportów z dyslokacji służby) na ww. 
drodze pełniono służbę 370 razy (740 funkcjonariuszy). 

Jak podał Naczelnik WRD: (…) przed laty służby koordynowane były pełnione również 
na III zmianie. Jednak uznano, że ze względu na znikomy ruch w godzinach nocnych służby 
te były nieefektywne i zbędne, wobec czego patrole z III zmiany zostały przesunięte w inne 
punkty czy trasy. Niemniej w okresie weekendów letnich, z uwagi na wzmożony ruch 

                                                 
3 Co stanowiło 11,3% etatów ogółem (tj. 50 z 444) KMP w Zielonej Górze, wakatów w KMP ogółem 4% (tj. 18  z 444). 
4 Zakres działania WRD KMP w Zielonej Górze zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego 01.07.2016 r. 
5 Od km 263,830 do km 297,680. 

Opis stanu  

faktycznego 
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na drodze S3, służby w zależności od potrzeb dyslokowane były również w godzinach 
późnowieczornych, wczesnoporannych lub całodobowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-92) 
W badanym okresie nie funkcjonowały w KMP sformalizowane uregulowania dotyczące 
elastycznego reagowania na lokalny wzrost zagrożeń. Jednakże jak podał Naczelnik WRD: 
(…) nie znaczy to że takiego reagowania nie było. Wręcz przeciwnie w sytuacji występującego 
wzrostu zagrożeń – likwidacji skutków zdarzeń drogowych elastyczne reagowanie miało 
miejsce. Następowało to z poziomu zarządzania służbą na stanowisku kierowania Komendy 
Miejskiej Policji w Zielonej Górze przez dyżurnych KMP w Zielonej Górze bądź będących na 
miejscu zdarzenia osób funkcyjnych z Wydziału Ruchu Drogowego. (Przy czym organizacja 
objazdów na wypadek zamknięcia drogi jest przyjętym standardem w sposób oczywisty do 
realizacji.)  
Polegało to na przesunięciu innego patrolu bądź patroli ruchu drogowego, a także patrolu 
prewencji z innego rejonu na drogę S-3, tak aby w sposób właściwy informować uczestników 
ruchu o utrudnieniach i zalecanych objazdach. Takie sytuacje występują zawsze kiedy 
dochodzi do całkowitego zablokowania drogi S-3 z uwagi na wypadek drogowy. Kiedy 
w wyniku zdarzeń zostaje zablokowany jeden pas ruchu organizowany jest ruch wahadłowy. 
Elastyczność polegała również na zmianie formuły pełnienia służby z patrolu wyposażonego 
w radiowóz oznakowany na patrol wyposażony w wideorejestrator, jak też na patrol 
z wykorzystaniem motocykli służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 206-207) 
Po każdym zdarzeniu ze skutkiem śmiertelnym WRD KMP organizowała spotkanie komisji, 
z udziałem przedstawicieli zarządcy drogi, na których zgłaszane są uwagi i propozycje 
dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drodze przez policjantów. 
W wyniku analizy wypadków i kolizji, zrealizowano przy współudziale zarządcy drogi 
następujące zmiany w organizacji ruchu na drodze S-3, które wpłynęły na poprawę jej 
bezpieczeństwa: 
• na odcinku ok. 1000 m przed mostem na rzece Odrze w kierunku Sulechowa oraz na tym 

moście i bezpośrednim odcinku za, zastosowano znak pionowy B-25 (zakaz 
wyprzedzania) oraz znak poziomy P-4 (podwójna linia ciągła). Na przedmiotowym łuku 
drogi dochodziło do ponad 60% z wszystkich zdarzeń zaistniałych na drodze S-3 
(we właściwości KMP w Zielonej Górze);  

• na wysokości m. Zawada (łuk drogi) rozdzielono kierunki ruchu poprzez pasy wyłączone 
z ruchu wraz z urządzeniami w postaci tablic uchylnych z elementami odblaskowymi; 

• na wzniesieniu biegnącym od m. Zawada do Zielonej Góry zastosowano dodatkowy pas 
ruchu; 

• na całej długości S-3 linie krawędziowe przerywane, zamieniono na linie ciągłe. 

Ponadto w odniesieniu do uwag i propozycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa Naczelnik 
WRD KMP wskazał, że (…) droga S-3 jest w przebudowie. Ruch jest znacznie spowolniony. 
Jednak pozostały nieliczne miejsca, gdzie kierowcy pomimo niesprzyjających warunków, 
podejmują próbę wyprzedzania, doprowadzając do niebezpiecznych sytuacji na drodze. 
Dlatego wystąpiono do GDDKiA o zastosowanie na całym odcinku S-3 urządzeń 
rozdzielających ruch w postaci tablic U-21. 

(dowód: akta kontroli str. 44-77) 
Do zakresu działania Zespołu Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej WRD należało m.in. 
sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych analiz statystycznych wypadków 
drogowych zaistniałych na terenie działania KMP w Zielonej Górze. W oparciu o dane 
Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) opracowywane są  m.in. „Analizy stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu zielonogórskiego”. Analizy te służą 
m.in. do efektywniejszego planowania służb w rejonach gdzie doszło do zwiększenia licznych 
zdarzeń na drogach, wskazują w podsumowaniu zakres działań jakie należy podjąć w celu 
ograniczenia występowania wypadków na drogach powiatu zielonogórskiego, m.in.  gdzie 
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zwiększyć nadzór (zagrożone trasy, odcinki dróg), jak planować służby i wykorzystanie 
sprzętu, jak „zadaniować” funkcjonariuszy na odprawach (na co mają zwracać szczególną 
uwagę w trakcie interwencji). W podsumowaniach analiz formułowane były propozycje zmian 
oraz wniosków. Analizy pozwalają na przesuwanie sił i środków w zależności od charakteru 
występujących zagrożeń stanu bezpieczeństwa drogowego, wskazując m.in., że do patroli 
na trasach pozamiejskich w celu zwiększenia ich liczby można kierować załogi mieszane 
(funkcjonariusz RD oraz np. funkcjonariusz prewencji). 
  (dowód: akta kontroli str. 17-43) 
Jak podał Naczelnik WRD: System Ewidencji Wypadków i Kolizji wewnątrz jednostki 
wykorzystywany jest przede wszystkim do sporządzania półrocznych oraz rocznych analiz, a 
także comiesięcznych informacji na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Analizy 
są podstawowym narzędziem do codziennego oraz długofalowego planowania służby. 
Ponadto są pomocne w typowaniu miejsc, w których nie tylko obecność policjanta jest 
wskazana, ale również wpływ na bezpieczeństwo może mieć poprawa, czy zmiana 
infrastruktury drogowej.  Na zewnątrz jednostki dane z systemu SEWIK udostępniane są m.in. 
osobom prywatnym, instytucjom publicznym, samorządowym, do celów naukowych lub 
niezbędnych do realizowania zadań, do których zostały powołane.  

(dowód: akta kontroli str. 207) 
Badanie czasu reakcji Policji na wypadki zaistniałe na drodze ekspresowej S-3 w powiecie 
zielonogórskim wykazało, że spośród 21 przypadków (16 w 2015 r. i 5 w I połowie 2016 r.): 

 czas dojazdu (od przyjęcia zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia) wynosił 

od niespełna 1 minuty do 13 minut (powyżej 10 minut – 3 przypadki);  

 średnia arytmetyczna czasów dojazdu wyniosła niespełna 6 minut6; 

 czas dojazdu był dłuższy od średniej w 11 przypadkach (52%); 

 czas pomiędzy zdarzeniem a przyjęciem powiadomienia wynosił maksymalnie 9 minut; 

 w żadnym przypadku policjanci nie udzielali pierwszej pomocy medycznej. 

Szybka reakcja i dojazd na miejsce zdarzenia w analizowanym okresie związane były ze stałą 
obecnością patrolu samochodowego na odcinku drogi ekspresowej S-3 (spośród wszystkich 
wypadków tylko jeden miał miejsce w godzinach nocnych7 oraz jego niewielką długością, 
tj. niespełna 34 km jaki pozostaje we właściwości KMP w Zielonej Górze. Czasy dojazdów 
analizowane były w ramach przygotowania do cyklicznie sporządzanych „Analiz stan 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu zielonogórskiego”. 

Plan działań ratowniczych dla jednojezdniowego odcinka trasy ekspresowej S-3 nie był 
wymagany.  

(dowód: akta kontroli str. 93-96) 
Analiza dokumentacji 5 wypadków samochodowych na drodze ekspresowej S-3 (w oparciu 
o karty zdarzenia drogowego SEWiK oraz raportów historii działania SWD – R – 009) 
w zakresie sposobu organizacji i przebiegu działań prowadzonych przez funkcjonariuszy KMP 
wykazała m.in.:  

1) zdarzenie nr EWK-103892100K z 07.02.2016 r., godz. 19.22 – udział 4 patroli (8 
funkcjonariuszy) w tym patrol obsługi zdarzeń drogowych (jeden z funkcjonariuszy 
przeszkolony w zakresie: kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego, kurs w 
zakresie pierwszej pomocy (p.p.) oraz egzamin potwierdzający uprawnienia w 
zakresie p.p.). Zgłoszenie wpłynęło od: „telefonicznie” osoba fizyczna, rejestracja 
zgłoszenia godz. 19:22.21. Powiadomiono Pogotowie Ratunkowe 19:26.24 oraz Straż 
Pożarną 19:26.38. Pierwsze 2 patrole zadysponowano 19:25, kolejne dwa 19:49. 
Pierwszy z patroli w statusie ”Interwencja„ (przybycie na miejsce zdarzenia) od 

                                                 
6 Tj. 5 min. 54 sek.   
7 Tj.  o godz. 4:20 w dniu 19.12.2015 r. - na III zmianie. 
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19:25.35., tj. po 7 sek. Skierowano grupę operacyjno-procesową 19:51.07, 
powiadomiono przełożonych i prokuratora. Nie zadysponowano sił i środków 
policyjnych spoza powiatu. Zwolnienie z obsługi 2 patroli o godz. 23.49, pozostałe 2 
patrole godz. o 7.09. W zdarzeniu brało udział 8 osób w 2 pojazdach, ofiar 
śmiertelnych 2 i lekko rannych 2, policjanci nie udzielali pierwszej pomocy. 
Współrzędne: 15,34096; 51,55119, droga ekspresowa S3, obszar niezabudowany, 
Gmina Zielona Góra – obszar miejski, pikietaż: 291,7 km. Działania na miejscu 
zdarzenia to kierowanie ruchem (objazd);  

 (dowód: akta kontroli str. 97-102, 131-132, 139) 
2) zdarzenie nr EWK-98972490A z 15.06.2015 r., godz. 8.48 – udział 4 patroli (7 

funkcjonariuszy) w tym patrol obsługi zdarzeń drogowych (jeden z funkcjonariuszy 
przeszkolony w zakresie: kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego, kurs w 
zakresie pierwszej pomocy (p.p.) oraz egzamin potwierdzający uprawnienia w 
zakresie p.p., szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem). 
Zgłoszenie wpłynęło od: „telefonicznie” Pogotowie Ratunkowe, rejestracja zgłoszenia 
godz. 8:48.59. Pierwsze 2 patrole zadysponowano 8:51.05 i 8:51.09, kolejne 9:24.03 i 
13:26.03. Pierwszy z patroli w statusie ”Interwencja„ od 9:00.55., tj. po 9 min. i 50 sek.   
Nie zadysponowano sił i środków policyjnych spoza powiatu. Zwolnienie z obsługi 
patrolu o godz. 16:23.57, pozostałe: 2 patrole godz. o 17.26 i kolejny o 17:51.14. W 
zdarzeniu brało udział 8 osób w 2 pojazdach, ofiar śmiertelnych 2 i lekko rannych 2, 
policjanci nie udzielali pierwszej pomocy. Współrzędne: 15,33440; 51,58114, droga 
ekspresowa S3, obszar niezabudowany, Gmina Zielona Góra – obszar miejski, 
pikietaż: 284,8 km. Działania na miejscu zdarzenia to kierowanie ruchem (objazd) od 
9:42.02, powiadomiono przełożonych; 

 (dowód: akta kontroli str. 109-113, 130, 137) 
3) zdarzenie nr EWK-98883306T z 09.05.2015 r., godz. 16.07 – udział 5 patroli (9 

funkcjonariuszy) w tym patrol obsługi zdarzeń drogowych (jeden z funkcjonariuszy 
przeszkolony w zakresie: kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego, kurs w 
zakresie pierwszej pomocy (p.p.) oraz egzamin potwierdzający uprawnienia w 
zakresie p.p.). Zgłoszenie wpłynęło od: „telefonicznie” Pogotowie Ratunkowe, 
rejestracja zgłoszenia godz. 16:07.57. Pierwszy patrol zadysponowano 16:11.37, 
kolejne 3 pomiędzy 16::21.31 a 16:24.47, ostatni o 17:14.11. Pierwszy z patroli w 
statusie ”Interwencja„ od 16:22.21., tj. po 10 min. i 44 sek. Nie zadysponowano sił i 
środków policyjnych spoza powiatu.  Zwolnienie z obsługi 2 patroli o godz. 19.53, 
pozostałe patrole godz. o 23.09. W zdarzeniu brało udział 7 osób w 3 pojazdach, brak 
ofiar śmiertelnych, 1 ciężko ranny i 2 lekko rannych, policjanci nie udzielali pierwszej 
pomocy. Współrzędne: 15,37016; 52,00395, droga ekspresowa S3, obszar 
niezabudowany, Gmina Zielona Góra – obszar miejski, pikietaż: 278,6 km. Działania 
na miejscu zdarzenia to kierowanie ruchem (objazd), 

 (dowód: akta kontroli str. 114-119, 128-129, 138) 
4) zdarzenie nr EWK-99044995U z 16.07.2015 r., godz. 16.52 – udział 4 patroli (8 

funkcjonariuszy) w tym patrol obsługi zdarzeń drogowych (jeden z funkcjonariuszy 
przeszkolony w zakresie: kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego, kurs w 
zakresie pierwszej pomocy (p.p.) oraz egzamin potwierdzający uprawnienia w 
zakresie p.p., szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem). 
Zgłoszenie wpłynęło od: „telefonicznie”, rejestracja zgłoszenia godz. 16:52.31, 
dyspozytor Pogotowia Ratunkowego przekazał informację o 16:53.53. Pierwszy patrol 
zadysponowano 16:54.02, kolejne: 17:01.55, 17:06.07 i 17:21.50. Pierwszy z patroli w 
statusie ”Interwencja„ od 17:04.22., tj. po 10 min. 20 sek. Nie zadysponowano sił i 
środków policyjnych spoza powiatu. Zwolnienie z obsługi patroli pomiędzy godz. 
20:49.46 a godz. 22:34.16. W zdarzeniu brało udział 6 osób w 3 pojazdach, brak ofiar 
śmiertelnych, 4 lekko rannych, policjanci nie udzielali pierwszej pomocy. 
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Współrzędne: 15,38218; 51,52563, droga ekspresowa S3, obszar niezabudowany, 
Gmina Zielona Góra – obszar miejski, pikietaż: 295,3 km. Działania na miejscu 
zdarzenia to kierowanie ruchem (objazd), powiadomienie przełożonych i prokuratora 
oraz GDDKiA. 

 (dowód: akta kontroli str. 103-108, 133-134, 136) 
5) zdarzenie nr EWK-98920803J  z 08.05.2015 r., godz. 10.56 – udział 8 patroli (14 

funkcjonariuszy) w tym patrol obsługi zdarzeń drogowych (jeden z funkcjonariuszy 
przeszkolony w zakresie: kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego, kurs w 
zakresie pierwszej pomocy (p.p.) oraz egzamin potwierdzający uprawnienia w 
zakresie p.p., szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem). 
Zgłoszenie wpłynęło od: „zgłoszenie własne”, rejestracja zgłoszenia godz. 10:56.29. 
Pierwsze dwa patrole zadysponowano o godz. 10:59.09 i godz. 10:59.28, kolejne 6 
pomiędzy 11:02.37 a 12.18:29. Pierwszy z patroli w statusie ”Interwencja„ od 
10:59.09, tj. w momencie zadysponowania. Skierowanie grupy operacyjno–
procesowej 11:35.47. Powiadomienie dyżurującego prokuratora 11:17.02. Nie 
zadysponowano sił i środków policyjnych spoza powiatu. Zwolnienie z obsługi patroli 
pomiędzy godz. 14:39.51 a godz. 21:32.58. W zdarzeniu brało udział 3 osoby w 2 
pojazdach, 1 ofiara śmiertelna, policjanci nie udzielali pierwszej pomocy. 
Współrzędne: 15,33509; 51,57591, droga ekspresowa S3, obszar niezabudowany, 
Gmina Zielona Góra – obszar miejski, pikietaż: 285,5 km.  Działania na miejscu 
zdarzenia to m.in. ustalono dane uczestników zdarzenia, powiadomiono pomoc 
drogową oraz zakład pogrzebowy, kierowanie ruchem. 

(dowód: akta kontroli str. 120-126, 127, 135) 
W odniesieniu do napotykanych trudności w realizacji zadań związanych z działaniami 
ratowniczymi na drodze ekspresowej S-3, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
wyjaśnił: Trudność, która była zauważalna dotyczyła przywracania pasa ruchu bądź całej 
jezdni po zdarzeniu do stanu, który pozwalał na przywrócenie ruchu (uprzątnięcie pozostałości 
po uszkodzonych samochodach, plam różnego rodzaju płynów i olejów). Chodzi o sytuacje, 
w których Straż Pożarna wskazywała jako organ właściwy do realizacji tych działań Zarządcę 
Drogi, a Zarządca Drogi nie był do realizacji tego zadania przygotowany, zarówno z powodów 
organizacyjnych, jak i z braku środków do utylizacji plan ropopochodnych. Ostatecznie droga 
była przywracana do stanu z przed wypadku drogowego przez Straż Pożarną. Jednocześnie 
trudno nie wspomnieć, że okres objęty kontrolą jest okresem szczególnym dla drogi S-3 na 
terenie powiatu zielonogórskiego, ponieważ wiadomo już było, że na przełomie I i II kwartału 
2015 r. dojdzie do rozpoczęci budowy drugiej jezdni, co będzie wiązało się z utrudnieniami w 
ruchu drogowym przez blisko 22-25 miesięcy. W związku z tym podejmowanie znaczących 
inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa, likwidacją zagrożeń albo ograniczeń nie 
miało już większego znaczenia, gdyż po przebudowie drogi będzie ona wyglądał zupełnie 
inaczej, jak również będzie zapewniał wyższy poziom bezpieczeństwa.     
  

(dowód: akta kontroli str. 141-142) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KMP w Zielonej Górze w zbadanym 
obszarze. 

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

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

Policja na bieżąco współpracowała i wymieniała informacje z podmiotami zaangażowanymi 
w prowadzenie działań ratowniczych na drogach, w szczególności z zarządcą drogi (GDDKiA 
Oddział w Zielonej Górze) oraz Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym. W okresie 
objętym kontrolą nie obowiązywały formalne porozumienia/umowy zawierane przez KMP 
określające zasady ww. współpracy.   

Jak wyjaśnił Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze: Na potrzeby 
prowadzonych działań ratowniczych nie zawierano żadnych porozumień z podmiotami 
pozapolicyjnymi na poziomie powiatowym. Wszystkie zadania były podejmowane na zasadzie 
bieżącej współpracy służb uczestniczących w działaniach ratowniczych, tj. Policji, Straży 
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W przypadku 
zaistnienia zdarzenia każda ze służb angażowała adekwatne siły i środki współdziałając na 
miejscu zdarzenia, każdy w granicach swoich uprawnień z jednoczesnym udzielaniem sobie 
pomocy w niezbędnym zakresie. Szersza współpraca (ale już nie w trakcie działań 
ratowniczych) prowadzona była z Zarządcą Drogi tj. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze. 
Wynikało to z faktu występowania Wydziału Ruchu Drogowego tut. KMP z wnioskami 
o zwołanie komisji (z wizją lokalną w terenie), celem której była poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez wprowadzenie zmian w infrastrukturze drogowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 141-142) 

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

Wszystkie pojazdy WRD wyposażone są w środki łączności bezprzewodowej w postaci 
radiostacji przewoźnej (samochodowej), ponadto funkcjonariusze WRD KMP w Zielonej Górze 
wyposażeni są w radiotelefony noszone (nasobne) i terminale mobilne, które umożliwiają m.in. 
bieżące dokumentowanie kontroli, dokonywanie weryfikacji danych kontrolowanych osób 
w policyjnych bazach danych oraz pozycjonowanie patrolu (GPS). W każdej chwili możliwa 
jest także łączność z dyżurnym KMP (stanowisko kierowania) lub jednostki, na terenie której 
podejmowano interwencje. 

Podczas działań ratowniczych na drogach funkcjonariusze posiadali również możliwość 
wykorzystywania w radiotelefonach kanału B112 (dostępny dla wszystkich służb resortu spraw 
wewnętrznych oraz umożliwiający współpracę z Zespołami Ratownictwa Medycznego). 
Proces przeprogramowania obsługiwanych częstotliwości urządzeń radiotelefonicznych 
rozpoczął się w I połowie 2012 r.  

Ponadto, według Naczelnika WRD KMP, z uwagi na skalę działań ratowniczych (niewielka 
odległość w terenie na jakiej współdziałają służby) w trakcie akcji ratowniczej możliwy 
i wykorzystywany był bezpośredni kontakt pomiędzy funkcjonariuszami różnych służb. 

(dowód: akta kontroli str. 207, 215-217) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KMP w Zielonej Górze w zbadanym 
obszarze. 

 

3. Wyposażenie jednostek Policji oraz wyszkolenie policjantów w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych  

3.1. Stan wyposażenia policjantów PRD w pojazdy i sprzęt  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 
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Według stanu na dzień 30.06.2016 r. WRD KMP posiadał następujące wyposażenie:  
- 8 radiowozów oznakowanych oraz 2 nieoznakowane oba wyposażone w 

wideorejestratory (przybyły 2 radiowozy oznakowane w stosunku do 01.01.2015 r.);  
- 1 furgon Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii  (bez zmian), żadnego Ambulansu 

Pogotowia Ruchu Drogowego; 
- 2 motocykle  (bez zmian w stosunku do 01.01.2015 r.);  
- 6 kompletów sprzętu i wyposażenia do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych,  
- 33 radiotelefony (z czego 14 terminali mobilnych i 19 radiotelefonów noszonych)  – bez 

zmian;  
- 2 zestawy ratownicze „R”. 
Dodatkowo każdy pojazd wyposażony był w radiotelefon. 

(dowód:  akta kontroli str. 164-168) 
Wyposażenie WRD było zróżnicowane w stosunku do obowiązujących normatywów, i tak na 

koniec I półrocza 2016 r.: 
- liczba radiowozów (oznakowanych i nieoznakowanych) stanowiła 100% (norma 

należności 10) podobnie jak motocykli (2) i furgonów Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii 
(1) także 100% normy należności, określonej zarządzeniem nr 9 KGP z dnia 5 maja 
2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz 
policjantów w sprzęt transportowy. Nie spełniono natomiast normy należności dla 
Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego – brak na wyposażeniu KMP w Zielonej 
Górze; 

- liczba radiotelefonów noszonych stanowiła 38%, a terminali mobilnych 48% normy 
należności, 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 użytkowania; 

- liczba zestawów ratowniczych „R” stanowiła 20%8 normy należności, 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 użytkowania. 

W sprawie stwierdzonych braków w wyposażeniu w pojazdy (Ambulans Pogotowia Ruchu 
Drogowego) oraz niepełnego zaopatrzenia w sprzęt do komunikacji oraz zestawy ratunkowe  
Naczelnik WRD KMP wyjaśnił, że w ich zakresie kompetencji jest jedynie wnioskowanie 
o sprzęt co miało miejsce, a decyzje co do zakupów zapadają poza Komendą Miejską 
w Zielonej Górze, przy czym funkcjonariusze dbają o sprzęt i jest on wystarczający 
do zapewnienia skutecznego działania służby w trybie 3-zmianowym.  

(dowód: akta kontroli str. 164-169) 

W odniesieniu do potrzeb oraz ich zaspokajania w zakresie wyposażenia WRD KMP Pierwszy 
Zastępca Komendanta Miejskiego wyjaśnił: Na przestrzeni okresu objętego kontrolą w wyniku 
podjętych działań przez Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z 
samorządem lokalnym, w szczególności Urzędem Miasta Zielona Góra - Wydział Ruchu 
Drogowego tut. KMP doposażono w 2015 roku w dwa radiowozy oznakowane. Dodatkowo 
pod koniec 2015 również w wyniku wsparcia Urzędu Miasta Zielona Góra zakupiono dla 
Wydziału Ruchu Drogowego około 100 kaset do badania kierowców na zawartość środków 
odurzających za pomocą analizatora śliny (…). Natomiast w I półroczu 2016 roku doposażono 
Wydział w 5 kasków dla policjantów pełniących służbę na motocyklach służbowych poprzez 
ich zakup sfinansowany również przez Urząd Miasta w Zielonej Górze, a następnie użyczenie 
ich w użytkowanie funkcjonariuszom jak również zakupiono ze środków Policji 4 pary butów 
i rękawic dla policjantów pełniących służbę na motocyklach z uwagi na zużycie się 
poprzednich sortów. Ponadto w roku bieżącym w miesiącu listopadzie w wyniku dalszej 

                                                 
8 Norma należności odpowiadała liczbie samochodów będących na stanie prd, tj. 10. 
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współpracy z samorządem lokalnym zapoczątkowanym w końcu 2015 r. Wydział Ruchu 
Drogowego otrzymał kolejny radiowóz oznakowany. Tak więc przez okres dwóch lat Wydział 
Ruchu Drogowego otrzymał 3 nowe radiowozy oznakowane marki KIA CEED, 5 kasków, 
4 pary butów i rękawic dla policjantów pełniących służbę na motocyklach oraz 100 kaset 
do badania śliny kierujących pojazdami na zawartość środków odurzających.  

(dowód: akta kontroli str. 141-142) 

Dokonane w toku kontroli oględziny samochodu patrolowego WRD KMP – radiowóz 
kierowany do działań m.in. na drodze ekspresowej S-3 – wykazały m.in., że ww. samochód 
osobowy o nadwoziu kombi marki Kia model Ceed o nr rej. HPE A661 (nr boczny E297) oraz 
funkcjonariusze posiadali stosowny ekwipunek zgodnie z zarządzeniem nr 13 KGP w sprawie 
norm wyposażenia9. W skład załogi wchodzili funkcjonariusze WRD KMP w Zielonej Górze 
posiadający jednolite umundurowanie. 

W wyposażeniu radiowozu stwierdzono m.in. aparat fotograficzny, kolczatkę drogową, 
reflektor przenośny, zestaw znaków do zabezpieczania miejsca wypadku drogowego, 
przyrządy kontrolno-pomiarowe prędkości pojazdów, urządzenie przenośne do pomiaru 
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (oba przyrządy wraz ze świadectwami 
legalizacji, wzorcowania oraz instrukcjami obsługi). Na wyposażeniu pojazd posiadał także 
prawidłowo wyposażony zestaw ratownictwa medycznego. 

 

 (dowód: akta kontroli str. 143-163) 

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 Policji10. 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 zawodowe11. 

Policjanci WRD KMP posiadali następujące rodzaje przeszkolenia (wg stanu na dzień 
30.06.2016 r. zatrudnionych było 50 funkcjonariuszy): 

 2012 (40% ogółu zatrudnionych w WRD KMP) policjantów ukończyło kurs w zakresie ruchu 
drogowego (RDo - ogólny lub RDs - specjalistyczny). W badanym okresie zgłoszono 
potrzebę przeszkolenia 20 funkcjonariuszy w 2015 r.13 oraz 25 w 2016 r.14, liczba 
skierowanych funkcjonariuszy wyniosła dla RDo: 5 w 2015 r. oraz 3 w 2016 r. (I połowa) 
oraz dla RDs: 4 w 2015 r. i 1 w I połowie 2016 r.; 

                                                 
9 Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 13 z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, 

komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania. 
10 Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie szkoleń. 
11 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. 

12 Z czego 3 funkcjonariuszy po części ogólnej, a przed częścią szczególna kursu specjalistycznego. 
13 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
14 Według zapotrzebowania na dzień 30.09.2015 r. 
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 1 policjant ukończył kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na 
miejscu zdarzenia drogowego (RWD). W badanym okresie zgłoszono potrzebę 
przeszkolenia 4 funkcjonariuszy w 2015 r.15 oraz 5 w 2016 r.16, żaden z funkcjonariuszy nie 
został skierowany na szkolenie; 

 3 policjantów ukończyło kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie 
kierowania motocyklem szosowym (TJMS). W badanym okresie nie zapotrzebowano 
miejsc w 2015 r., jak też w 2016 r. (I połowa), żaden  funkcjonariusz WRD KMP nie został 
skierowany na szkolenie; 

 1 policjant został przeszkolony w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem (TJS). 
W badanym okresie zgłoszono potrzebę przeszkolenia 4 funkcjonariuszy w 2015 r.17 oraz 
żadnego w 2016 r.18, żaden  funkcjonariusz WRD KMP nie został skierowany na szkolenie; 

 7 policjantów ukończyło kurs w zakresie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub 
recertyfikację/egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KwPP lub RKPP), 
a ponadto 5 zdało egzamin potwierdzający nabyte uprawnienia. W badanym okresie 
nie „zapotrzebowano” miejsc na odbycie szkolenia w 2015 r. natomiast zaplanowano 
szkolenia dla 9 w I połowie 2016 r., przy czym recertyfikację przeszło 3 funkcjonariuszy w 
2015 r. i 5 w I połowie 2016 r. 

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. 194-205, 210) 

Naczelnik WRD wyjaśnił, że przy określaniu potrzeb szkoleniowych na dany okres 
uwzględniana jest zarówno dostępność miejsc szkoleniowych, jak i konieczność zapewnienia 
płynnej bieżącej pracy Wydziału Ruchu Drogowego.  

W badanym okresie policjanci z WRD KMP nie uczestniczyli w ćwiczeniach obejmujących 
działania ratownicze na drodze ekspresowej S-3. 

 (dowód:  akta kontroli str.  206) 

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 
WRD KMP w następującym zakresie: Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego, 
radiotelefonów noszonych, terminali mobilnych, zestawów ratowniczych „R”, co szczegółowo 
opisano w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Braki w wyposażeniu mogą 
oddziaływać negatywnie na sprawność i skuteczność działań ratowniczych policjantów PRD, 
w szczególności na drodze ekspresowej S-3. 

                                                 
15 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
16 Według zapotrzebowania na dzień 30.09.2015 r. 
17 Według zapotrzebowania na dzień 31.03.2015 r. 
18 Według zapotrzebowania na dzień 30.09.2015 r. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego wyjaśnił, że będą czynić dalsze starania 
o zwiększeni ilości sprzętu tak by sprostać normatywom, lecz mimo wnioskowania przez 
Komendę o sprzęt to nie w pełni KMP mają wpływ na decyzje co do zakupów, gdyż te są 
uzależnione od możliwości finansowych i budżetu KW Policji w Gorzowie Wlkp. 

(dowód:  akta kontroli str. 164-168, 170) 

2. Stopień wyszkolenia policjantów WRD KMP z zakresu RD (40%) 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. 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego wyjaśnił, że ma świadomość konieczności 
podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy WRD KMP na szkoleniach, w szczególności z 
zakresu ruchu drogowego, lecz nie jest to wyłącznie zależne od Komendy. Jako KMP 
w Zielonej Górze w 2015 r. oraz 2016 r. zadeklarowano skierowanie na szkolenia 
po ok. 20-25 funkcjonariuszy lecz liczba miejsc jest ograniczona. Wpływ na powyższy stan ma 
także fakt, iż do służby w WRD przyszła w ostatnich 2 latach spora liczba młodych 
funkcjonariuszy. 

(dowód:  akta kontroli str. 170, 194-206) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność KMP w Zielonej Górze w zbadanym obszarze. 

 

4. Współpraca Policji z podmiotami zarządzającymi drogami 
ekspresowymi. 

 

Funkcjonariusze WRD KMP w okresie objętym kontrolą sporządzili dwie notatki dotyczące 
uszkodzonej infrastruktury drogowej w wyniku zdarzeń drogowych, które zostały następnie 
przekazane zarządcy drogi. Dodatkowo zadaniem asystenta ds. inżynierii drogowej Zespołu 
Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej WRD jest m.in. każdorazowa ocena miejsca 
zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym i przygotowanie wniosku do zarządcy drogi o 
zwołanie komisji, której celem jest ocena infrastruktury drogowej w obrębie zdarzenia 
z ewentualną propozycją zmian, mogących poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

W wyniku prac komisji zwołanej przez WRD KMP Zielona Góra w grudniu 2014 r. dokonano 
zmiany organizacji ruchu -  zastosowano rozwiązanie „2+1” przed węzłem drogowym Zielona 
Góra – Północna, zawężenie toru jazdy na psach ruchu na łuku drogi S-3 poprzez 
usytuowanie na środku jezdni powierzchni wyłączonej.  

Jak podał Naczelnik WRD: Była to bardzo istotna zmiana organizacji na odcinkach, na których 
dochodziło do zwiększonej liczby zdarzeń. Dodatkowo umieszczono znaki drogowe 
ostrzegawcze informujące o odcinku drogi na których dochodzi do wypadków drogowych. 
Zmiany te w sposób istotny zmieniły sytuacje na drodze doprowadzając do ograniczenia liczby 
zdarzeń. Z uwagi na fakt, że powyższe zmiany w stałej organizacji ruchu zostały zastosowane 
na przełomie listopada i grudnia 2014 r., a w kwietniu 2015 roku doszło do rozpoczęcia 
budowy drugiej nitki drogi S-3 na odcinku Sulechów-Zielona Góra Północ, kolejnych zmian na 
tym odcinku już nie wprowadzano. Natomiast jak ustalono na spotkaniu w GDDKiA przed 
rozpoczęciem robót, a po podpisaniu umowy GDDKiA z wykonawcą, wraz z postępującymi 
robotami w sposób istotny będą wprowadzane kolejne zmiany w stałej organizacji ruchu 
(tzw. tymczasowe organizacje ruchu), które będą oddziaływały na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.  

Opis stanu  

faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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W I połowie 2016 r. odbyło się zwołane na wniosek WRD KMP Zielona Góra jedno spotkanie 
komisji z udziałem przedstawicieli zarządcy drogi, której przedmiotem była analiza miejsca 
wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z dnia 7 lutego 2016 r. Efektem spotkania były 
ustawienie barier energochłonnych zabezpieczających wypadnięcie pojazdu z nasypu drogi 
ekspresowej S-3. Łącznie w badanym okresie odbyło się 5 udokumentowanych spotkań ww. 
komisji (po wypadkach ze skutkiem śmiertelnym).  

Naczelnik WRD KMP wskazał ponadto, że: Również w trakcie prowadzonych prac 
budowlanych związanych z budową drugą jezdni drogi S-3 utrzymywany jest bieżący kontakt 
z wykonawcą i GDDKiA w zakresie bieżącego utrzymania tymczasowych organizacji ruchu 
sprowadzający się do drobnych uwag – spostrzeżeń, które są realizowane natychmiastowo. 
Efektem m.in. takich spotkań jest wyznaczanie i wykonywanie na koszt wykonawców miejsc 
do kontroli prędkości dla patroli ruchu drogowego. Również cyklicznie raz na 6 miesięcy, 
na wniosek GDDKiA, realizowana jest kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych.  

(dowód: akta kontroli str. 44-76, 207, 212) 

W kontrolowanym okresie Policja nakazała usunięcie pojazdów z odcinka drogi ekspresowej 
S-3 ogółem w 37 przypadkach, z  w tym 9 pojazdów na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym19). 

 (dowód: akta kontroli str. 171) 

W latach 2015-2016 (I połowa) działania policjantów WRD KMP 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 zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu 
drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej20. 

Ponadto ustalono, że Komendant Miejski opracował decyzją nr 130/2014  z 24.10.2014 r.21 
zasady postępowania z pojazdami usuwanymi i zabezpieczanymi przez funkcjonariuszy KMP 
w Zielonej Górze. 

Wg opracowanych w wydanej decyzji zasad usuwanie pojazdów do celów procesowych 
odbywało się w oparciu o postanowienia umów zawartych przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wlkp. z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 171-193) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KMP w Zielonej Górze w zbadanym 
obszarze. 

 

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

 

                                                 
19 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm. 
20 Dz. U. Nr 143, poz. 846, ze zm. 
21 Zmieniona decyzja KMP nr 71/2016 z 22 lipca 2016 r.  
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Działania związane z kierowaniem ruchem i organizowaniem objazdów celem sprawnego 
rozładowania korków lub zatorów drogowych na drodze ekspresowej, przeanalizowane dla 5 
wypadków opisanych w pkt 1.2 niniejszego wystąpienia, wykazały, że: 

1. zdarzenie nr EWK-103892100K z 07.02.2016 r., godz. 19.22 – udział 3 patroli  
w kierowaniu ruchem – wyznaczono objazdy (czas kierowania ruchem 
poszczególnych patroli wyniósł: 4 godz., 4 godz. oraz 1,5 godz.); 

2. zdarzenie nr EWK-98972490A z 15.06.2015 r., godz. 8.48 – udział 2 patroli  
w kierowaniu ruchem – wyznaczono objazdy (czas kierowania ruchem 
poszczególnych patroli wyniósł: 8 godz., 3 godz.); 

3. zdarzenie nr EWK-98883306T z 09.05.2015 r., godz. 16.10 – udział 1 patrolu  
w kierowaniu ruchem – wyznaczono objazd (czas kierowania ruchem wyniósł 3,5 
godz.); 

4. zdarzenie nr EWK-99044995U z 16.07.2015 r., godz. 16.52 – udział 3 patroli  
w kierowaniu ruchem – wyznaczono objazdy (czas kierowania ruchem 
poszczególnych patroli wyniósł: 4 godz., 4 godz. oraz 1,5 godz.); 

5.  zdarzenie nr EWK-99044995U z 08.05.2015 r., godz. 10.56 – udział 3 patroli  
w kierowaniu ruchem – wyznaczono objazdy (czas kierowania ruchem 
poszczególnych patroli wyniósł: 7 godz., 4 godz. oraz 1,5 godz.). 

W Komendzie nie zostały określone zasady współdziałania z zarządzającym drogą 
ekspresową przy rozładowaniu korków lub zatorów drogowych. Aktualnie, tj. od kwietnia 
2015 r. odcinek drogi ekspresowej jest w przebudowie i w sposób ciągły następuje zmiana jej 
parametrów (oddawane do ruchu są kolejne fragmenty, a zamykane inne). Naczelnik WRD 
wskazał, że: (...) po zakończeniu prac budowlanych możliwe i zasadne będzie określenie ram 
współpracy na powyższą okoliczność. 

(dowód: akta kontroli str. 208, 211) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KMP w Zielonej Górze w zbadanym 
obszarze. 

 

6. Działania kontrolne w Policji 
. 

W kontrolowanym okresie nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych, które obejmowałyby 
swoim zakresem działania na rzecz BRD, w tym prowadzenia działań ratowniczych 
na drogach ekspresowych. Tematyka ta nie była ponadto przedmiotem kontroli/audytów 
zewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 168) 

Wydział Ruchu Drogowego nie sporządzał pisemnych analiz przebiegu działań ratowniczych 
podejmowanych przez funkcjonariuszy WRD KMP w czasie prowadzenia rzeczywistych 
działań przy zaistniałych zdarzeniach. 

Naczelnik WRD KMP wyjaśnił, że (…) pojedyncze działania ratownicze były podczas odpraw 
na roboczo omawiane bądź poddawane ocenie. Przedmiotem omówień – podsumowań było 
dążenie do jeszcze lepszego, szybszego a tym samym skuteczniejszego prowadzenia działań 
ratowniczych oraz wyeliminowania na przyszłość ewentualnych trudności, które miały miejsce 
podczas działań ratowniczych. 

  (dowód: akta kontroli str. 208) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KMP w Zielonej Górze w zbadanym 
obszarze. 
 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań 

zmierzających do: 

1. Zapewnienia wyposażenia policjantów PRD zgodnie z wymogami określonymi  

w normach należności. 

2. Uzupełnienia wymaganego przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego 

przez policjantów  PRD, którzy nie ukończyli tego szkolenia. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla Pana 
Komendanta, drugi - do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, przysługuje Panu Komendantowi 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 16 listopada 2016 r. 

 

   Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontroler Wicedyrektor 
Delegatury NIK w Zielonej Górze 

 
Paweł Pawlak 

specjalista kontroli państwowej 
Włodzimierz Stobrawa 
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