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 Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć  
 

APRD policyjny Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego 

autostrada droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 
- wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 
- posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją 

drogami transportu lądowego i wodnego, 
-  wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników autostrady (art. 4 pkt 11 ustawy o drogach1) 

BPiRD KGP Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 

BRD KGP Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 

droga budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy o drogach) 

droga ekspresowa droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych 
 - wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, 
 - posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych 
skrzyżowań z drogami publicznymi, 

 -  wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi (art. 4 pkt 10 ustawy o drogach) 

COO Centralny Odwód Operacyjny 

CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

działania ratownicze  każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska,  
a także likwidacji lub minimalizacji skutków powstania pożaru, wystąpienia klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia 

ETDiE policyjny furgon Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii  

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

HEMS Lotniczy Zespół Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical 
Service) 

jezdnia część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów (art. 4 pkt 5 ustawy o drogach) 

KG PSP Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

KGP Komenda Główna Policji 

kierujący działaniem najwyższy, w ustalonej przepisami hierarchii2, dowódca z jednostek ochrony  
ratowniczym (KDR)  przeciwpożarowej, uczestniczących w działaniach ratowniczych 

korek, zator drogowy czasowe zatrzymanie (korek) lub znaczne spowolnienie ruchu (zator) na drodze, 
które spowodowane jest najczęściej przez awarię, wypadek czy nadmierny ruch 
drogowy 

                                            
1  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.), dalej zwana „ustawą o drogach”. 
2 Zasady obejmowania funkcji kierującego działaniami ratowniczymi (KDR) reguluje przepis § 24, w związku z § 23, rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  
(Dz. U. Nr 46, poz. 239), dalej zwanego „rozporządzeniem MSWiA w sprawie ksrg”. 
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ksrg krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej3 

KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

KWP Komenda Wojewódzka Policji 

KPP/KMP Komenda Powiatowa Policji / Komenda Miejska Policji 

KP/KM PSP Komenda Powiatowa /Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

LKRM Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego 

LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

MIiB Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MOP miejsce obsługi podróżnych 

MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

PDR plan działań ratowniczych, o którym mowa w § 98 ust. 3 rozporządzenia  
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla autostrad płatnych4 

PID Punkt Informacji Drogowej  

pikietaż określenie miejsca na drodze (również linii kolejowej) poprzez podanie odległości od 
jej początku, przy czym w Polsce obowiązuje zasada, że pikietaż dróg biegnących 
równoleżnikowo zaczyna się na granicy zachodniej i rośnie w kierunku wschodnim,  
a dróg biegnących południkowo - rośnie w kierunku południowym. Odległość tę na 
ogół podaje się z dokładnością do 100 metrów, a przy drodze pikietaż oznacza się 
przy pomocy słupków pikietażowych (hektometrycznych) 

PPO / SPO Plac Poboru Opłat / Stacja Poboru Opłat 

ppoż. przeciwpożarowy 

prd pion ruchu drogowego 

PRM Państwowe Ratownictwa Medyczne5 

ratownik na potrzeby niniejszej kontroli przyjęto, że ratownikiem jest osoba uprawniona do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ramach systemu PRM, 
strażacy jednostek PSP i OSP włączonych do ksrg oraz policjanci ruchu drogowego 
uprawnieni do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

SEWiK System Ewidencji Wypadków i Kolizji 

służby ratownicze jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

SWD  System Wspomagania Dowodzenia Policji 

                                            
3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736), dalej zwana „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”. 
4  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych  

(Dz. U. Nr 12 poz. 116, ze zm.), dalej zwane „rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla autostrad płatnych”. 
5 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1868, ze zm.), dalej zwana „ustawą o PRM”. 
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SWD PRM System Wspomagania Dowodzenia PRM 

SWD PSP System Wspomagania Dowodzenia PSP 

UW Urząd Wojewódzki 

WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

zdarzenie drogowe każde zdarzenie na drodze, w którym bierze udział poruszający się pojazd, 
dotykające uczestnika ruchu drogowego, z którego to zdarzenia wynika śmierć albo 
uszkodzenie ciała człowieka (wypadek drogowy) lub tylko szkoda materialna (kolizja) 

zdarzenie masowe zdarzenie, w wyniku którego określone w procesie segregacji poszkodowanych 
zapotrzebowanie na kwalifikowaną pomoc i medyczne czynności ratunkowe, 
realizowane w trybie natychmiastowym, przekracza możliwości sił i środków 
podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie działań 
ratowniczych 

zdarzenie mnogie zdarzenie, którego zagrożenia dotyczą więcej niż jednej osoby poszkodowanej 
znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale określone w wyniku 
segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc  
i medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym nie 
przekracza możliwości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu 
zdarzenia 

ZRM zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM 
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Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych zadań Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli (art. 5 
Konstytucji RP6). Ochronie podlegają najistotniejsze dla nas dobra, przede wszystkim nasze życie i zdrowie, 
mienie, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dotyczy to również bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Według danych KGP, w 2016 r. na wszystkich drogach publicznych w Polsce miały miejsce 33.664 wypadki,  
w których zginęło 3.026 osób, a 40.766 zostało rannych7. W stosunku do 2015 r. zwiększyły się: liczba 
wypadków o 594 (1,8%), śmiertelnych ofiar wypadków o 80 osób (2,7%) i rannych o 829 osób (2,1%). W 2016 r. 
do jednostek Policji zgłoszono 406.622 kolizje drogowe. W stosunku do 2015 r. ich liczba zwiększyła się  
o 43.414 (11,9%). 

W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej (rys. 1), liczba wypadków śmiertelnych na polskich 
drogach jest ciągle jedną z najwyższych.  

 

 
 
Rys. 1. Wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców w Polsce i innych krajach UE (2001-2016)8. 

 

Według danych KGP, w 2016 r. na autostradach i drogach ekspresowych miało miejsce łącznie 688 wypadków 
(w porównaniu do 2015 r. - więcej o 8%), w których zginęło 120 osób (więcej o 17%), a 987 zostało rannych 
(więcej o 10%).  

Na przestrzeni lat 2011-2016 długość polskich autostrad i dróg ekspresowych wzrosła z ok. 1.810 km do  
ok. 3.330 km, tj. o 84%, natomiast liczba wypadków na nich wzrosła o 87%, śmiertelnych ofiar wypadków o 88% 
oraz rannych o 80%. 

W 2016 r. na każdy 1.000 km dróg publicznych9 przypadało 79,9 wypadków oraz 7,2 ofiar śmiertelnych  

                                            
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). 
7  Dane zarejestrowane w policyjnym systemie SEWiK, wg stanu na 31 grudnia 2016 r. 
8  Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej opublikowanych 28.03.2017 r. [http://ec.europa.eu/poland/news/170328_drogi_pl]. 
9 W okresie sporządzania niniejszej Informacji (luty-maj 2017 r.) najnowsze dane GUS nt. długości dróg publicznych, opublikowane 27 października 

2016 r., prezentowały stan dróg na 31 grudnia 2015 r. [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-
dzialalnosci-w-2015-r-suplement,10,4.html]. W związku z powyższym analizę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w roku 2016 przedstawiono 
w oparciu o wielkość sieci dróg publicznych w Polsce oszacowaną na postawie danych GUS za lata 2010-2015. 
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i 96,8 osób rannych, podczas gdy na każdy 1.000 km autostrad i dróg ekspresowych przypadało  
206,5 wypadków, 36 ofiar śmiertelnych i 296,3 osób rannych. 

Liczba wypadków i ich ofiar na autostradach i drogach ekspresowych, w przeliczeniu na 1.000 km 
ich długości, jest więc znacznie większa niż ogólnie na drogach publicznych, co wynika przede 
wszystkim z bardziej intensywnego ruchu na autostradach i drogach ekspresowych10. 

Należy przy tym zauważyć, że wypadki na autostradach i drogach ekspresowych niejednokrotnie 
mają charakter katastrof w ruchu lądowym, w których uczestniczy wiele osób i pojazdów i których 
skutkiem są liczne ofiary i zniszczenia. Dobrze ilustrują to wskaźniki „ciężkości” wypadków. W 2016 r. na 
100 wypadków na drogach publicznych przypadało 9 ofiar śmiertelnych i 121 osób rannych. W tym samym 
roku na 100 wypadków na autostradach przypadało 12 ofiar śmiertelnych i 146 osób rannych, natomiast na 
drogach ekspresowych 26 ofiar śmiertelnych i 139 osób rannych11.  

Charakterystyczną cechą wypadków na autostradach i drogach ekspresowych jest problem z dotarciem 
do miejsca zdarzenia służb ratowniczych, które możliwe jest tylko od strony węzłów drogowych, bądź 
wjazdów awaryjnych. Wypadki te wymagają więc szybkiego użycia znacznych i wyspecjalizowanych sił  
i środków, posiadających dobre rozpoznanie terenu działania. Jest to sytuacja zdecydowanie różna od 
zdarzeń i działań na innych drogach, zwłaszcza lokalnych. 

Sieć autostrad i dróg ekspresowych wymaga więc sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego, 
który jest warunkiem koniecznym udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz 
osobom dotkniętym skutkami tych wypadków. 

Dlatego też, NIK zdecydowała się przeprowadzić kontrolę przygotowania służb ratowniczych i innych podmiotów 
do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. Liczymy, że ustalenia i rekomendacje 
zawarte w niniejszej informacji o wynikach kontroli zostaną wykorzystane przez właściwe organy Państwa do 
dalszego doskonalenia obecnego systemu ratownictwa. 
 

                                            
10 Z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego przez GDDKiA w 2015 r. wynika, że średnio w ciągu doby na sieci dróg krajowych przejeżdżało 

11.178 pojazdów, podczas gdy na autostradach – 26.500, a na drogach ekspresowych – 21.200 pojazdów. Szerzej w rozdziale 5.3.4.1 na str. 109. 
11 Wyliczenia własne na podstawie danych KGP i GUS. Szerzej w rozdziale 5.3.4.2 na str. 110.  



   
  Założenia kontroli 

 9

1. ZAŁOŻENIA KONTROLI 
 
Tytuł i nr kontroli 

Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych (P/16/037). 

Cel główny kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny czy obowiązujące w Polsce rozwiązania organizacyjne gwarantują 
sprawne i skoordynowane prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń 
drogowych na autostradach oraz drogach ekspresowych. 

Cele szczegółowe kontroli obejmowały ustalenie czy: 

1) procedury dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych są spójne i pozwalają na sprawne prowadzenie działań; 

2) stworzono rozwiązania umożliwiające sprawną wymianę informacji i koordynację działań pomiędzy 
służbami prowadzącymi działania ratownicze; 

3) wyposażenie służb oraz wyszkolenie ratowników pozwala na skuteczne prowadzenie działań 
ratowniczych; 

4) podmioty zarządzające autostradami i drogami ekspresowymi stworzyły warunki niezbędne dla 
prowadzenia skutecznych działań ratowniczych; 

5) podmioty zarządzające autostradami i drogami ekspresowymi bądź inne służby w sytuacji utrudnień 
w ruchu skutecznie informowały użytkowników i sprawnie rozładowywały korki i zatory. 

Podstawa prawna, kryteria 

Kontrola większości jednostek, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi, została 
przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK12, z uwzględnieniem kryteriów legalności, 
celowości, gospodarności i rzetelności. 

Kontrola pięciu podmiotów świadczących medyczne usługi ratownicze13 została przeprowadzona na 
podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności.  

Kontrola dwóch spółek specjalnego przeznaczenia zarządzających autostradami i jednego podmiotu 
świadczącego medyczne usługi ratownicze14 została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy  
o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności i gospodarności.  

Zakres przedmiotowy kontroli 

Badaniami kontrolnymi zostały objęte: 

- zasady, procedury i plany prowadzenia bądź udziału w działaniach ratowniczych;  

- zasady koordynacji działań ratowniczych pomiędzy różnymi formacjami; 

- stan kadrowy służb ratowniczych i wyszkolenie funkcjonariuszy (pracowników); 

- wyposażenie służb ratowniczych, w szczególności pojazdów i śmigłowców ratowniczych; 

- infrastruktura ratownicza autostrad i dróg ekspresowych; 

                                            
12 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 
13 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzkie 

Stacje Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie i Szczecinie oraz SPZOZ w Sosnowcu. 
14 Falck Medycyna Sp. z o.o. NZOZ Biuro Regionalne w Opolu, Stalexport Autostrada Małopolska SA w Mysłowicach i Autostrada Wielkopolska II 

SA w Poznaniu. 



   
Założenia kontroli 

 10

- dokumentacja wybranych zdarzeń drogowych; 

- procedury i faktyczne działania zarządców autostrad i dróg ekspresowych oraz innych służb w sytuacji 
utrudnień w ruchu, w zakresie informowania użytkowników i rozładowywania korków i zatorów 
drogowych. 

 
Zakres podmiotowy kontroli 

Kontrolą objęto:  

- 16 jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym Ministerstwo Zdrowia, osiem 
urzędów wojewódzkich, sześciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego i Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe; 

- 15 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Komendę Główną PSP, osiem komend 
wojewódzkich PSP i sześć komend powiatowych/miejskich PSP, 

- 15 jednostek Policji, w tym: Komendę Główną Policji, osiem komend wojewódzkich Policji i sześć 
komend powiatowych/miejskich Policji,  

- 11 jednostek organizacyjnych zarządzających drogami, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad (centrala w Warszawie), dziewięć oddziałów wojewódzkich GDDKiA i dwóch prywatnych 
koncesjonariuszy zarządzających autostradami płatnymi, 

ogółem 57 jednostek organizacyjnych. 

Szczegółowy wykaz podmiotów objętych kontrolą i jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły 
kontrolę przedstawiono w załączniku 5.1 na str. 97, natomiast wykaz osób odpowiedzialnych za 
kontrolowaną działalność i oceny ich działań - w zał. 5.2. na str. 100 Informacji. 

W niniejszej Informacji wykorzystano także wyniki kontroli rozpoznawczej R/16/001 przeprowadzonej  
w 2016 r. przez Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK w Urzędach 
Wojewódzkich w Warszawie i Rzeszowie oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(centrala w Warszawie i Oddział w Rzeszowie). 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, uzyskano także informacje od Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego. 

Okres objęty kontrolą 

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz działania i zdarzenia 
zaistniałe przed i po podanym okresie, jeżeli miały bezpośredni związek z zagadnieniami będącymi 
przedmiotem kontroli.  
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2.		 PODSUMOWANIE	WYNIKÓW	KONTROLI	
2.1	 Ogólna	ocena	kontrolowanej	działalności15	
W Polsce stworzono rozwiązania prawne, organizacyjne i infrastrukturalne umożliwiające sprawne 
prowadzenie działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. Niemniej jednak,  
biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości, konieczne jest, w ocenie NIK, dalsze doskonalenie 
istniejących rozwiązań, w szczególności w zakresie przygotowania poszczególnych podmiotów do 
realizacji zadań oraz zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy nimi. 

Kontrola wykazała, że: 

� procedury dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych były zasadniczo spójne i pozwalały na ich sprawne prowadzenie; 

� wdrożono lokalne rozwiązania umożliwiające wymianę informacji i koordynację działań pomiędzy 
służbami prowadzącymi działania ratownicze, jednak nadal brak jest w tym zakresie rozwiązań 
systemowych; 

� podmioty zarządzające autostradami i drogami ekspresowymi stworzyły, na większości z nich, 
warunki niezbędne dla prowadzenia skutecznych działań ratowniczych; 

�  wyposażenie służb oraz wyszkolenie ratowników i funkcjonariuszy pozwala, w większości 
wypadków, na skuteczne prowadzenie lub wspieranie działań ratowniczych; 

� w praktyce nie wdrożono skutecznych działań w zakresie informowania użytkowników dróg  
w sytuacji wystąpienia utrudnień w ruchu oraz zapobiegania powstawaniu i rozładowywaniu korków  
i zatorów. 

Główne nieprawidłowości dotyczyły: 

� wdrożenia w okresie objętym kontrolą planów ratowniczych jedynie dla części odcinków autostrad  
zarządzanych przez GDDKiA; 

� niewdrożenia przez dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego procedur postępowania na 
wypadek zdarzeń mnogich/masowych; 

� niewdrożenia Systemu Wsparcia Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego; 

� opóźnień w organizacji Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych; 

� niepodejmowania działań celem ograniczenia liczby przypadków przekraczania, określonych ustawowo, 
czasów dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia; 

� nieprowadzenia analiz niezbędnych do doskonalenia procedur działania i podnoszenia sprawności służb; 

� braku cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb ratowniczych; 

� eksploatowania autostrad nieposiadających pełnej infrastruktury wspierającej działania ratownicze; 

� niskiego poziomu przeszkolenia policjantów ruchu drogowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz braku szkoleń specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego; 

� nieprzeszkolenia części strażaków w zakresie działań ratowniczych w odniesieniu do zdarzeń mnogich  
i masowych oraz współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym; 

� braku skutecznych działań w celu ograniczenia konsekwencji zdarzeń drogowych dla osób 
nieuczestniczących w nich bezpośrednio.	

	 	

                                            
15 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli 

sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 
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2.2 Synteza wyników kontroli  
Organizacja działań ratowniczych  

Procedury dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych były zasadniczo spójne i pozwalały na ich sprawne prowadzenie16. 

Dla większości autostrad i dróg ekspresowych, zarządcy dróg opracowali plany działań ratowniczych. Były one 
uzgadniane z jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, państwowego ratownictwa 
medycznego, Policji oraz samorządu terytorialnego, a więc regulowały również działania tych podmiotów. Dla 
niemal połowy sieci autostradowej zarządzanej przez GDDKiA17 opracowanie i wdrożenie planów opóźniło się, 
często o wiele lat w stosunku do terminu oddania drogi do użytkowania. Zostały one uzgodnione z innymi 
podmiotami i zatwierdzone dopiero w trakcie trwania kontroli. Przyczyną opóźnień było opracowywanie PDR 
przede wszystkim dla odcinków autostrad, na których były pobierane opłaty za przejazd. 
Natomiast w przypadku dróg ekspresowych brak jest stosownych przepisów, które określiłyby wymagania  
w tym zakresie, pomimo tego, iż specyfika i uwarunkowania ruchu drogowego na nich są zbliżone do tych 
panujących na autostradach. Właściwe przygotowanie planów działań ratowniczych ma istotne znaczenie dla 
szybkiego i skutecznego udzielania pomocy, zwłaszcza, że wypadki na autostradach i drogach ekspresowych, 
niejednokrotnie mają charakter katastrof w ruchu lądowym. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze województwa i powiatu działa odpowiednio w oparciu  
o wojewódzki i powiatowy plan ratowniczy. We wszystkich kontrolowanych jednostkach PSP zostały 
sporządzone plany ratownicze zawierające m.in. zbiór zasad i procedur organizacji działań ratowniczych na 
drogach. Pozytywnie oceniono ustanowienie przez Komendanta Głównego PSP uregulowań, tworzących 
ramy dla prawidłowej i sprawnej realizacji przez jednostki ochrony ppoż. zadań związanych ze zdarzeniami na 
autostradach i drogach ekspresowych. 

Policja nie opracowała odrębnych standardów prowadzenia działań na autostradach i drogach ekspresowych. 
Były one realizowane w oparciu o ogólne procedury działania pionu ruchu drogowego, które zostały uznane 
przez kierownictwo Policji za wystarczająco uniwersalne. W ocenie NIK, stosowanie elastycznych rozwiązań 
organizacyjnych wymaga jednak stałego monitorowania ich efektywności, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
specyfikę zdarzeń występujących na tego typu drogach. 

Pozytywnie należy ocenić przygotowanie planów działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
poszczególnych województw. NIK zwraca jednakże uwagę, iż w przypadku sześciu z ośmiu objętych kontrolą 
województw odnotowano liczne przypadki przekroczenia normatywnego czasu dojazdu ZRM do miejsca 
zdarzenia. Pomimo tego, w urzędach wojewódzkich nie przeprowadzano analiz przyczyn przekraczania przez 
ZRM normatywnych czasów dojazdów na miejsca zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych. 
Wątpliwości NIK budzi również obowiązek publikowania w całości treści planów działania systemu PRM. Może 
to ułatwić bezprawne czynności mające na celu zakłócenie funkcjonowania tego systemu. Jak się wydaje, 
pełna treść Planów, zawierająca m.in. szczegółowe informacje o miejscach rozmieszczenia struktury  
i organizacji systemów teleinformatycznych oraz rodzajach łączności radiowej wykorzystywanych na 
stanowiskach dyspozytorów medycznych, ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz 
oprogramowania; sposobach współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu PRM z organami 
administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, powinna być udostępniona wyłącznie 
podmiotom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz współpracującym  
z systemem PRM. 

[szerzej na str. 23, 35, 39, 74 i 76 Informacji] 
                                            
16 Działania ratownicze, w tym na autostradach i drogach ekspresowych, prowadziły jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 

zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotniczego. Działania ratownicze były wspierane przez jednostki Policji i zarządców dróg. Zespoły 
ratownictwa medycznego były lokalizowane i działały w oparciu o wojewódzki Plan działania systemu PRM natomiast jednostki ksrg na obszarze 
województwa bądź powiatu działały w oparciu o wojewódzki bądź powiatowy plan ratowniczy.  

17 49,3% ogólnej długości autostrad zarządzanych przez GDDKiA. 
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Wymiana informacji i koordynacja działań  

W Polsce nie stworzono ogólnokrajowego, jednolitego systemu wymiany informacji i koordynacji 
działań służb. Funkcjonujące lokalnie rozwiązania, pomimo swoich ograniczeń, umożliwiały 
koordynację działań pomiędzy służbami prowadzącymi działania ratownicze. Jednak rozwiązania te 
mogą stanowić ograniczenie dla sprawnego i skutecznego współdziałanie różnych służb w przypadku 
zdarzeń, do których zaangażowano znaczne siły i środki. 

Na terenie objętych kontrolą województw stworzono rozwiązania umożliwiające wymianę informacji  
i koordynację działań pomiędzy służbami prowadzącymi działania ratownicze. Nadal nie ma jednak 
ogólnokrajowego, cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb ratowniczych. Jednostki ksrg, PRM i Policji, 
a także służby zarządcy drogi mogły się kontaktować jedynie na miejscu zdarzenia (bezpośrednio), bądź za 
pośrednictwem swoich dyspozytorów. Podmioty uprawnione mogły wykorzystywać także radiową sieć 
współdziałania służb MSWiA (analogowy kanał B112). Komunikacja za pomocą kanału B112 uniemożliwia 
jednak sprawną wymianę informacji pomiędzy wieloma abonentami, co może mieć negatywny wpływ na 
efektywność prowadzonych działań. Prace nad rozwiązaniem tych problemów prowadzone są od lat, jednak 
na dzień dzisiejszy nadal są one w fazie koncepcyjnej. W ocenie NIK, bez wdrożenia nowoczesnych 
systemów zarządzania i łączności oraz stałego doskonalenia istniejących procedur, możliwości poprawy 
koordynacji działania i współpracy służb będą ograniczone. 
Systemy bieżącej wymiany informacji w ramach poszczególnych służb funkcjonowały zasadniczo prawidłowo. 
Jednakże w przypadku systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego poszczególni dysponenci 
wykorzystywali własne (niekompatybilne między sobą) systemy informatyczne do wsparcia i koordynacji działań 
ratowniczych. Brak jednolitego w skali kraju systemu wspomagania dowodzenia w przypadku działań 
ratowniczych o dużym zasięgu, wymagających udziału zespołów ratownictwa medycznego z innych powiatów 
lub województw, może utrudnić efektywną koordynację ich działań. Mimo to nadal opóźnia się organizacja 
Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych. Nie wdrożono również Systemu Wsparcia Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przyczyną opóźnienia były m.in.: jednoczesne połączenie 
reorganizacji systemu PRM (tworzenie skoncentrowanych dyspozytorni medycznych) z wdrażaniem SWD PRM; 
brak współdziałania Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wdrażaniu 
SWD PRM; konieczność zachowania ciągłości działania przy przejściu z dotychczas stosowanych rozwiązań na 
SWD PRM. 

NIK zwraca ponadto uwagę na problem rzetelności danych statystycznych odnośnie zdarzeń na autostradach 
i drogach ekspresowych gromadzonych przez poszczególne służby. Błędne dane, ich niekompletność, brak 
możliwości ich porównania z danymi znajdującymi się w dyspozycji innych służb powodowały, że ich analiza, 
która powinna być jednym z podstawowych instrumentów dalszego doskonalenia procedur działania  
i podnoszenia sprawności służb, nie była w praktyce prowadzona.  

[szerzej na str. 26, 40, 41, 56 i 78 Informacji] 

Przygotowanie infrastruktury ratowniczej 

Podmioty zarządzające autostradami i drogami ekspresowymi stworzyły, na większości z nich, 
warunki niezbędne dla prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.  

Większość odcinków autostrad, w tym wszystkie, na których pobierano opłaty za przejazd, posiadały wjazdy  
i przejazdy awaryjne, pasy awaryjnego postoju oraz system łączności alarmowej. Stwierdzone 
nieprawidłowości polegały na niewyposażeniu kilku odcinków autostrad w wymaganą infrastrukturę ratowniczą 
i infrastrukturę wspierającą działania ratownicze. Najważniejsze z nich to: 
− niewyposażenie w łączność alarmową odcinków autostrad A1 na terenie województwa śląskiego, A2 od 

węzła Konotopa do węzła Stryków oraz A4 na terenie województwa podkarpackiego (wszystkie odcinki 
autostrady), małopolskiego (od węzła Bieżanów do węzła Tarnów Północ), dolnośląskiego (od węzła 
Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice); 

− włączenie do eksploatacji, w ciągu autostrady A1, odcinka Tuszyn - Piotrków Trybunalski wybudowanego  
w latach 80. XX wieku, bez przeprowadzenia prac dostosowujących ten odcinek do obecnych wymogów, 
pomimo że odcinek ten nie posiada żadnej infrastruktury wspierającej działania ratownicze. 
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Przyczyną powyższych nieprawidłowości była błędna interpretacja przez GDDKiA przepisów18, według której  
infrastruktura ratownicza i wspierająca działania ratownicze była wymagana tylko dla autostrad „płatnych”,  
tj. tych odcinków autostrad, na których pobierano opłaty za przejazd19. 
Właściwe przygotowanie infrastruktury ma istotne znaczenie dla udzielania pomocy ofiarom wypadków 
drogowych zwłaszcza w przypadku zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych, które niejednokrotnie 
mają charakter katastrof w ruchu lądowym.  

[szerzej na str. 69 Informacji] 
Wyposażenie i wyszkolenie  

Wyposażenie służb oraz wyszkolenie ratowników i funkcjonariuszy pozwala, w większości 
wypadków, na skuteczne prowadzenie działań ratowniczych.  

Jednostki ratownictwa medycznego, w tym lotnicze, oraz jednostki PSP, Policji oraz służby zarządców dróg 
posiadały wyposażenie w pojazdy i sprzęt, które umożliwiały realizację ich zadań. Braki w wyposażeniu 
jednostek PSP w niektóre rodzaje pojazdów ratowniczo-gaśniczych były kompensowane innymi pojazdami. 
Nie w pełni zgodne z normatywem było także wyposażenie części skontrolowanych jednostek Policji. Istnieje 
konieczność wymiany znacznej liczby pojazdów policyjnych z uwagi na ich wyeksploatowanie.  
Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczego, oraz funkcjonariusze Policji i PSP posiadali 
wymagane kwalifikacje zawodowe.  
W przypadku Policji problemem był jednak niski stan wyszkolenia funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego20. 
W kontekście badanego zagadnienia szczególnie niepokojący jest niski stan wyszkolenia funkcjonariuszy  
w zakresie pierwszej pomocy – niejednokrotnie to oni bowiem, jako pierwsi – docierają na miejsce zdarzenia 
drogowego, a o życiu i zdrowiu ofiar wypadku często decydują pierwsze minuty od zdarzenia. Braki  
w wyszkoleniu funkcjonariuszy wynikały głównie z niewystarczającego potencjału szkoleniowego Policji21. 
W jednostkach PSP stwierdzono przypadki nieprzeszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczych  
w odniesieniu do zdarzeń mnogich i masowych oraz współdziałania z LPR, co może utrudniać prowadzenie 
tego typu akcji. Braki te stwierdzono w dwóch z ośmiu skontrolowanych województw i wynikały one głównie  
z niewystarczającego potencjału szkoleniowego PSP.   
Istotnym problemem jest również niewielki udział zespołów ratownictwa medycznego w ćwiczeniach mających 
na celu doskonalenie współpracy służb na miejscu zdarzenia, co może wpłynąć negatywnie ma sprawność 
koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi służbami oraz utrudniać doskonalenie procedur. Utrudnienia  
w udziale ZRM w ćwiczeniach ratowniczych wynikały z braku uregulowania tego zagadnienia w umowach  
o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego, zawieranych przez Dysponentów ZRM z dyrektorami 
oddziałów wojewódzkich NFZ. Zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ22 przedmiotem tych umów  
i finansowania przez NFZ było wyłącznie udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, co wykluczało finansowanie udziału ZRM w ćwiczeniach. 
Należy podkreślić, że właściwe przygotowanie funkcjonariuszy i ratowników, które nie jest możliwe bez 
zapewnienia profesjonalnego i systematycznego szkolenia, a także wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, są 
kluczowe dla udzielania skutecznej pomocy ofiarom wypadków. 

[szerzej na str. 27, 31, 44, 59, 61 i 79 Informacji] 

                                            
18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. 
19 Stanowisko to podzielił Minister Infrastruktury i Budownictwa, który w piśmie z dnia 18 listopada 2016 r. napisał m.in., że W opinii Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich autostradach powinien być taki sam, niezależnie od daty ich 
wybudowania czy faktu poboru opłaty za przejazd. 

20 Dysponowali oni przeszkoleniem „podstawowym” po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego. Wedle stanowiska Policji przeszkolenie to 
jest wystarczające do prowadzenia działań w zakresie ruchu drogowego. 

21 W wyniku wcześniej przeprowadzonych przez NIK kontroli, m.in. P/13/100 „Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu 
drogowym”, Komendant Główny Policji podjął decyzję o rozbudowie bazy szkoleniowej i zwiększeniu liczby szkoleń funkcjonariuszy. Działania te,  
w perspektywie kilkuletniej, powinny przynieść poprawę sytuacji w tym zakresie.  

22 Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (NFZ poz. 65, ze zm.), a od 1 lipca 2016 r. 
zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania  
i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (NFZ poz. 64). 
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Ograniczanie skutków wypadków   

Negatywnie należy ocenić działania podmiotów zarządzających autostradami i drogami 
ekspresowymi, a także innych służb, w zakresie informowania użytkowników dróg w sytuacji 
wystąpienia utrudnień w ruchu i rozładowywania powstałych korków i zatorów.  

W czasie kontroli zaobserwowano przypadki nieprecyzyjnej informacji drogowej, która na przykład w sytuacji 
zamknięcia autostrady ograniczała się jedynie do ogólnej informacji o „utrudnieniach w ruchu”. Stwierdzono 
również znaczne opóźnienia w podejmowaniu decyzji o odstąpieniu od poboru opłat, nawet wówczas, gdy 
sytuacja na drodze spełniała ustalone, w wewnętrznych uregulowaniach GDDKiA, przesłanki do jej podjęcia. 
Nie wypracowano także zasad sprawnego wprowadzania, przy pomocy Policji, tymczasowej organizacji ruchu, 
wytyczania odpowiednio wcześnie objazdów i wykorzystywania wjazdów i przejazdów awaryjnych. Należy 
zauważyć, iż jakkolwiek pierwszeństwo powinny mieć zawsze działania ukierunkowane na ratowanie życia  
i zdrowia ludzkiego, to obowiązkiem właściwych służb i organów zarządzających ruchem, powinna być także 
minimalizacja skutków zdarzeń drogowych dla osób niebiorących bezpośredniego udziału w zdarzeniu.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na spór kompetencyjny pomiędzy PSP a zarządcami dróg, dotyczący 
obowiązku usuwania z jezdni materiałów i odpadów w celu zapewnienia przejezdności. Dzięki działaniom 
podjętym przez KG PSP, GDDKiA oraz prywatnych koncesjonariuszy kwestie te obecnie stosunkowo rzadko 
bywają przyczyną opóźnień w udrożnieniu przejazdu na autostradach i drogach ekspresowych, jednak nadal 
występują odnośnie dróg niższych kategorii.  

NIK zwraca również uwagę na brak odpowiedniej wiedzy użytkowników autostrad i dróg ekspresowych. Dla 
wielu kierowców poruszanie się po autostradach i drogach ekspresowych jest nadal zupełnie nowym 
doświadczeniem, a wielu z nich nie jest właściwie przygotowanych do korzystania z tych dróg oraz nie wie, jak 
się zachować w razie zaistnienia zdarzenia drogowego. W efekcie dochodzi nie tylko do potęgowania 
rozmiarów zaistniałych zdarzeń, ale również utrudniania pojazdom ratowniczym dotarcia na miejsce wypadku  
i prowadzenia akcji ratowniczej. 

[szerzej na str. 81 Informacji] 
2.3 Dobre praktyki  

Lądowiska gminne 

W 2009 r. LPR zainicjowało i przy pomocy MSWiA rozpoczęło akcję wyznaczania i – w miarę możliwości – 
przygotowania lądowisk dla śmigłowców LPR w każdej gminie (docelowo). Lądowisko takie umożliwia 
naziemnemu ZRM przekazanie pacjenta lotniczemu ZRM i odtransportowanie go śmigłowcem do szpitala. 
Wyznaczenie miejsca wymaga inicjatywy gminy i zgłoszenia miejsca do LPR oraz sprawdzenia  
i udokumentowania, na podstawie wizji lokalnej, parametrów lądowiska i okolicznych przeszkód. Wykonuje to 
pilot LPR bądź ratownik medyczny wykonujący loty HEMS i znający zasady wyboru miejsc do lądowań  
i startów śmigłowców. Po ich zatwierdzeniu, dane lądowiska gminnego są przekazywane dyspozytorniom 
Pogotowia Ratunkowego i odpowiednim jednostkom PSP. Komplet dokumentacji trafia także do Centrum 
Operacyjnego LPR oraz do baz operacyjnych HEMS. Do kwietnia 2017 r. wyznaczono w Polsce 1.985 
lądowisk gminnych. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli jest to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa LPR, a działania w tym zakresie 
powinny być kontynuowane. Dolot śmigłowca LPR i lądowanie na wyznaczonym, a zdarza się, że  
i oświetlonym lądowisku gminnym, ułatwia i przyspiesza akcję ratowniczą, co skraca czas dotarcia pacjenta do 
szpitala, a dodatkowo podnosi bezpieczeństwo załóg śmigłowców. 

Opracowanie PDR dla dróg ekspresowych 

Obowiązek opracowania planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych wynika z § 98 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla autostrad płatnych. Plan taki nie jest 
jednak wymagany dla dróg ekspresowych. 
Pomimo to, w oddziałach GDDKiA rozpoczęto opracowywanie PDR dla wszystkich dróg ekspresowych. 
Formalnie umożliwił to § 10 zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
w sprawie PDR, który stanowi, że plan działań ratowniczych opracowany dla autostrady płatnej może 
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stanowić wzorcowy dokument stosowany przy opracowywaniu PDR dla pozostałych dróg krajowych. 
Według stanu na koniec września 2016 r., łączna długość eksploatowanych odcinków dróg ekspresowych 
wynosiła 1.493,4 km. PDR, zatwierdzone przez właściwych terytorialnie dyrektorów oddziałów GDDKiA, 
obejmowały odcinki dróg ekspresowych o łącznej długości 1.209,2 km, tj. 81% sieci tej klasy dróg. W maju 
2017 r. Generalny Dyrektor poinformował NIK23, że opracowane i zatwierdzone zostały plany działań 
ratowniczych dla wszystkich odcinków autostrad i dróg ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA.  
W opinii NIK, opracowanie planów działań ratowniczych dla dróg ekspresowych to bardzo dobra praktyka, 
godna upowszechnienia na wszystkie odcinki dróg krajowych. Ponieważ drogi te, pod względem 
intensywności ruchu i rozwijanych przez pojazdy prędkości, w praktyce niewiele różnią się od autostrad 
płatnych, właściwe przygotowanie się służb do działań ratowniczych na tych drogach jest niezwykle ważne. 

Trasy alternatywne – GDDKiA Oddział w Szczecinie 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie, we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i KWP w Szczecinie wyznaczyła trasy dojazdu nad 
morze, alternatywne do najczęściej uczęszczanych dróg: A6, DK3 i DK11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Mapa tras alternatywnych dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2016 (fragment) wraz z przykładem 
tablicy informacyjnej przy drodze. 

[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

Poza bezpłatnie rozdawaną mapą tych tras, której fragment przedstawiono powyżej, drogi te są czytelnie 
oznakowane w terenie. Trasy alternatywne pozwalają nie tylko rozprowadzić intensywny w sezonie letnim 
strumień pojazdów na kilka dróg, ułatwiając dojazd do nadmorskich kąpielisk, ale także „rozładować” zatory 
spowodowane wypadkami, a więc ograniczyć ich skutki dla osób niebiorących bezpośredniego udziału  
w zdarzeniach oraz ułatwić działania służb ratowniczych.  
W opinii NIK, jest to dobra praktyka, godna naśladowania szczególnie tam, gdzie ruch pojazdów intensywnie 
wzrasta w sezonach letnim czy zimowym. 

Sterowane zdalnie bramy na wjazdach awaryjnych na Opolszczyźnie 

W toku kontroli stwierdzono, że wjazdy awaryjne na autostradzie A4 na terenie woj. opolskiego 
zabezpieczone były bramami wjazdowymi o napędzie elektrycznym uruchamianym zdalnie pilotami 

                                            
23 Pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr BKW.SKZ.0810.10.2016.9 ldz. 435 z dnia 11 maja 2017 r. do Wiceprezes NIK Ewy 

Polkowskiej, stanowiące odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 
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sterującymi, w jakie zostały wyposażone służby ratownicze i Policja. Bramy były oznakowane  
i monitorowane oraz posiadały utwardzony dojazd z obu stron.  
Na autostradzie A4, obok węzła Opole-Zachód, przy Stacji Poboru Opłat PRĄDY, wybudowano także 
przejazd dla służb ratowniczych („by-pass”) łączący A4 i DK46, który z obu stron jest zabezpieczony bramą  
i zaporą, sterowanymi elektrycznie i otwieranymi zdalnie. 

W opinii NIK, jest to dobra, godna upowszechnienia praktyka, ponieważ możliwość zdalnego otwarcia bramy 
wjazdowej ułatwia działania służb ratowniczych i skraca czas ich dojazdu na miejsce zdarzenia. 

Przygotowanie ZRM do działań na A4 w woj. podkarpackim 

W Podkarpackim UW w ramach analizy rozmieszczenia oraz zasięgów działania ZRM na terenie 
województwa, poszczególne części autostrady A4 przydzielono konkretnym dyspozytorniom i ZRM tak, aby 
czas ich dotarcia na miejsce zdarzenia był jak najkrótszy. Uzyskane informacje naniesiono na liniowy 
schemat graficzny A4, zawierający trasę przebiegu autostrady w dwóch kierunkach, jej pikietaż, lokalizację 
węzłów autostradowych, granice powiatów oraz obszary działania ZRM. Dokonany podział trasy autostrady 
przekazano w formie graficznej, operatorom numeru alarmowego 112, dyspozytorom medycznym oraz 
lekarzom koordynatorom ratownictwa medycznego. Przedstawione propozycje rozwiązań zostały przyjęte 
do realizacji przez dysponentów ZRM, zabezpieczających poszczególne odcinki autostrady. 
Zdaniem NIK, jest to praktyka godna upowszechnienia, bowiem umożliwia dokonanie analizy 
rozmieszczenia ZRM oraz ułatwia dysponowanie tych ZRM, które mogą najszybciej dojechać do miejsca 
zdarzenia na autostradzie. 

Wykorzystanie kanału B112 przez prywatnego koncesjonariusza 

W celu zapewnienia łączności radiowej pomiędzy służbami ratowniczymi, MSWiA ustanowiło radiową sieć 
współdziałania służb MSWiA wykorzystującą kanał B112. Do pracy w tej sieci dopuszczone zostały, oprócz 
służb resortu spraw wewnętrznych, inne służby, organizacje i podmioty (m.in. Żandarmeria Wojskowa, Polski 
Czerwony Krzyż, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zespoły Ratownictwa Medycznego PRM, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).  
Na wniosek operatora autostrady A2 (Autostrada Eksploatacja SA w Poznaniu) z dnia 19 sierpnia 2015 r., 
Ministerstwo wyraziło zgodę na wykorzystywanie tej sieci również przez służby koncesjonariusza autostrady 
A2, tj. przez Autostradę Wielkopolską II SA. 

W opinii NIK jest to dobra praktyka, godna wykorzystania przez innych zarządców dróg, z uwagi na to, że 
łatwiejszy kontakt radiowy operatora autostrady ze służbami ratowniczymi pozwala na większe wsparcie ich 
działań ratowniczych przez służby drogowe. 
 

2.4 Uwagi końcowe i wnioski 

Na podstawie wyników analizy funkcjonowania obecnie przyjętych rozwiązań organizacyjno-
prawnych, stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a także wniosków z debaty podczas 
panelu ekspertów24, Najwyższa Izba Kontroli wnosi do: 

� Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu: 

� zapewnienia właściwego nadzoru nad wdrażaniem systemu SWD PRM, w szczególności  
w zakresie koordynacji działań prowadzonych przez MSWiA oraz MZ; 

� przeprowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej na temat zasad użytkowania i zachowania się na 
autostradzie i drodze ekspresowej, w szczególności w zakresie przygotowania się do podróży oraz 
stosowania się do nowo wprowadzanych rozwiązań w zakresie ruchu drogowego (np. „korytarz życia”); 

� podjęcia działań legislacyjnych w celu rozwiązania sporu kompetencyjnego pomiędzy zarządcami dróg 
a Państwową Strażą Pożarną w zakresie przywracania ich przejezdności po zdarzeniach drogowych; 

 
                                            
24 Patrz rozdział 4.3 na str. 98 Informacji. 
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� Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu: 

� wprowadzenia systemu monitorowania działań jednostek PRM i zapewnienia wymaganej jakości usług 
ratowniczych przez te podmioty; 

� umożliwienia zawierania umów przez NFZ z dysponentami ZRM tak, aby pozwalały one finansowanie 
udziału ZRM w ćwiczeniach ratowniczych; 

� Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań w celu: 

� wsparcia przedsięwzięć organizacyjnych Policji na rzecz upowszechnienia szkoleń policjantów  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w szczególności dla policjantów ruchu drogowego; 

� wsparcia przedsięwzięć organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Policji w zakresie pełnego, 
zgodnego z normatywami, wyposażenia w pojazdy ratowniczo-gaśnicze i patrolowe; 

� Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie działań w celu: 

� wsparcia działań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przeprowadzenia 
audytu na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych, w celu zidentyfikowania braków  
w drogowej infrastrukturze ratowniczej i infrastrukturze wspierającej działania ratownicze oraz ich 
usunięcia; 

� prawnego uregulowania obowiązku sporządzania przez zarządców dróg planów działań ratowniczych 
dla autostrad niepłatnych i dróg ekspresowych oraz systematycznej aktualizacji sporządzonych planów; 

� rozważenie wprowadzenia obowiązku sporządzania planów działań ratowniczych dla dróg krajowych25; 

NIK zauważa, że brak centralnego organu koordynującego działania jednostek Państwowego Ratownictwa 
Medycznego komplikuje współpracę ze służbami scentralizowanymi (Policja, PSP, GDDKiA) w zakresie 
ujednolicenia sposobu działania na terenie kraju, w tym organizację wspólnych ćwiczeń, oraz utrudnia 
zachowanie jednolitości działania, szkolenia i procedur działania dyspozytorów medycznych26. W opinii NIK 
zadania te powinien realizować Minister Zdrowia. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę, iż publikowanie w całości obszernych wojewódzkich planów 
działań ratowniczych PRM wiąże się z upublicznianiem danych istotnych dla jego prawidłowego 
funkcjonowania, co może ułatwić podjęcie wymierzonych przeciwko podmiotom systemu PRM działań  
o charakterze przestępczym, a nawet terrorystycznym. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wskazane byłoby 
poddanie analizie i zweryfikowanie obecnej zawartości tych planów pod kątem znacznego ograniczenia 
informacji, które podlegałyby upublicznieniu (patrz przypis nr 55 na str. 36). 
 

                                            
25 Kontrolą objęto autostrady i drogi ekspresowe, jednak ze względu na znaczenie pozostałych dróg krajowych, NIK widzi potrzebę sporządzania 

planów działań ratowniczych również dla tych dróg. Zwłaszcza, że § 10 obowiązującego zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie PDR umożliwia wykorzystanie wzoru planu działań ratowniczych dla autostrady płatnej do opracowania PDR dla 
innych dróg krajowych. 

26 System Państwowe Ratownictwo Medyczne oparty został strukturalnie na województwach. 
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3. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1 Charakterystyka obszaru objętego kontrolą 

Według stanu na koniec 2016 r. łączna długość eksploatowanych w Polsce autostrad wynosiła 1.660,6 km,  
z czego GDDKiA zarządzała odcinkami o długości 1.192,2 km27. Zarządcami pozostałych odcinków autostrad 
o łącznej długości 468,4 km byli prywatni koncesjonariusze28. Odcinki autostrad zarządzane przez spółki 
koncesyjne na całej długości objęte były PDR, które zostały uzgodnione z właściwymi instytucjami,  
a następnie zatwierdzone.  

W latach 2015-2016 na autostradach i drogach ekspresowych miało miejsce 1.326 wypadków drogowych,  
w wyniku których śmierć poniosło 223 osoby, a rannych zostało 1.887 osób. W 2016 r., względem roku 2015, 
liczba wypadków wzrosła o 8% (z 638 do 688), liczba śmiertelnych ofiar wypadków o 17% (ze 103 do 120),  
a liczba rannych o 10% (z 900 do 987).  

W latach 2015-2016 r. na 100 wypadków na drogach publicznych przypadało 9 ofiar śmiertelnych i 121 
osób rannych. W tym samym okresie na 100 wypadków na autostradach przypadało 14 ofiar śmiertelnych  
i 142 osoby ranne, natomiast na drogach ekspresowych 21 ofiar śmiertelnych i 142 osoby ranne.  

Zgodnie z zadaniami określonymi w przepisach, przedsięwzięcia ratownicze, w tym na autostradach i drogach 
ekspresowych, wykonują: 
- jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej; 
- zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 

32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM. 

Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch 
i innych urządzeń związanych z drogą (pkt 4) oraz kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosownie do postanowień 
art. 20 pkt 20 ustawy o drogach, należy do obowiązków zarządcy drogi. Zasady i organizacja prowadzenia 
działań ratowniczych na autostradzie, zgodnie z postanowieniami § 98 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dla autostrad płatnych, powinny być zawarte w planach działań 
ratowniczych. Zgodnie z § 98 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa, w tym 
warunki podjęcia działań przez służby ratownicze, powinny być uzgodnione: 
1) na etapie projektowania autostrady z właściwymi komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Policji, 
2) między koncesjonariuszem a administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz podmiotami 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w zakresie realizacji przez te podmioty ich zadań 
ustawowych w odniesieniu do autostrad. 

Do podstawowych zadań Policji, wynikających z ustawy o Policji, należy m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w ruchu drogowym (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy). 

[Szerzej w zał. 5.3 na str. 104 Informacji] 
 

                                            
27 Autostrady: A1 na odcinkach o łącznej długości 294,3 km, A2 na odcinkach o łącznej długości 231,1 km, A4 na odcinkach o łącznej długości 611,9 km, 

A6 na odcinku o długości 25,5 km, A8 na odcinku o długości 22,4 km, A18 na odcinku o długości 7 km.  
28 Gdańsk Transport Company SA na odcinku A1 o długości 151,9 km (km 0+000-151+900), Autostrada Wielkopolska I SA i Autostrada Wielkopolska II 

SA na odcinku A2 o długości 255,6 km (km 1+995-257+560) oraz Autostrada Małopolska SA na odcinku A4 o długości 60,9 km (km 340+200-
401+100). 
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3.2 Istotne ustalenia kontroli 
3.2.1 Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 

Organizacja i przygotowanie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań 
ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych, zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli ocenione 
pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
Kontrolę przeprowadzono w Komendzie Głównej PSP, ośmiu komendach wojewódzkich PSP i sześciu 
komendach powiatowych (miejskich) PSP. Pozytywnie oceniono działalność pięciu komendantów, a pozytywnie, 
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 10 komendantów.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie: 
– ustanowienie przez Komendanta Głównego PSP uregulowań, tworzących ramy dla prawidłowej i sprawnej 

realizacji zadań związanych ze zdarzeniami na autostradach i drogach ekspresowych, 
– działania Komendanta Głównego PSP w celu ustalenia zbiorczego planu sieci jednostek systemu 

ratowniczo-gaśniczego, 
– organizację systemu alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania jednostek ksrg  

w ramach działań ratowniczych, 
– organizację szkolenia pożarniczego, a w szczególności ratownictwa technicznego i medycznego  

(w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy) strażaków jednostek wchodzących w skład ksrg, 
– ustanowienie przez Komendanta Głównego PSP standardów wyposażenia pojazdów pożarniczych oraz 

podejmowane działania mające na celu wyposażenie jednostek ksrg. 

Niezależnie od przedstawionej oceny kontrolowanej działalności, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na: 
– różnice w interpretacji, przez jednostki terenowe PSP, przepisu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, określającego czasy przybycia sił i środków podmiotów 
ratowniczych oraz określenia wielkości obszaru chronionego, 

– przypadki nieprawidłowości w danych dotyczących zdarzeń, do których, w okresie objętym kontrolą, doszło 
na autostradach i drogach ekspresowych ewidencjonowanych w Systemie Wspomagania Decyzji 
Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)29.  

W trakcie kontroli ujawniono w różnych jednostkach PSP następujące nieprawidłowości: 
- braki w normatywnym wyposażeniu jednostek PSP, 
- nieprawidłowe sporządzanie analizy gotowości operacyjnej, 
- nieprzekazywanie jednostkom samorządu wniosków z analiz zagrożeń i analiz zabezpieczenia 

operacyjnego, służących poprawie funkcjonowania ksrg, 
- niewłaściwe dokumentowanie przez PSP przekazania miejsca zdarzenia po akcji ratowniczej, 
- braki w wyszkoleniu strażaków ksrg. 

3.2.1.1 Organizacja i stan kadrowy ksrg  

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji ksrg oraz ochrony przeciwpożarowej jest 
Komendant Główny PSP. Organizatorem oraz bazą, na której opiera się ksrg, jest Państwowa Straż Pożarna  
z całym zapleczem kadrowym, sprzętowym i logistycznym. W skład ksrg wchodzą wszystkie jednostki 
organizacyjne PSP na terenie kraju, natomiast inne jednostki ochrony przeciwpożarowej30 zostają włączone do 
ksrg po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie zakresu, warunków i trybu 
włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego31. 
Spełnienie wymogów określonych we wskazanym rozporządzeniu stanowi podstawowe kryterium włączania 
jednostek OSP do ksrg i podlega monitorowaniu przez wyodrębnione w strukturze KG PSP Krajowe Centrum 
                                            
29 System, którego parametry funkcjonalne, sposób funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób utrzymania określiło rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1723).  
30 Na przykład: ochotnicze straże pożarne (OSP), zakładowe straże pożarne (ZSP), zakładowe służby ratownicze (ZSR), gminne zawodowe straże 

pożarne, powiatowe/miejskie/zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze oraz inne jednostki ratownicze. 
31 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek 

ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1317). 
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Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL). Do ksrg może zostać włączona jednostka, która: 
− posiada co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych 

ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania oraz urządzenia łączności 
dostosowane do sieci radiowej systemu, 

− deklaruje stałą gotowość do podejmowania działań ratowniczych32. 

Lokalizacja jednostki ochrony przeciwpożarowej w pobliżu użytkowanej bądź planowanej autostrady lub drogi 
ekspresowej nie miały bezpośredniego wpływu na włączenie tej jednostki do ksrg, natomiast stanowiły jeden  
z elementów analizy zagrożenia i wskazywane były w uzasadnieniach wniosków tych jednostek o włączenie do 
ksrg. W okresie objętym kontrolą złożono 27 wniosków, w uzasadnieniu których przedstawiono informację 
o lokalizacji jednostki w pobliżu autostrady lub drogi ekspresowej. 

W 2015 r. włączono do ksrg 164 jednostki OSP, a w 2016 r. - 114 jednostek OSP i cztery wojskowe jednostki 
ochrony przeciwpożarowej.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Struktura organizacyjna ksrg wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.33 

[opracowanie własne NIK] 
Centralny i wojewódzkie odwody operacyjne 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o PSP34, do zadań Komendanta Głównego PSP należy kierowanie 
ksrg, w tym organizowanie centralnego odwodu operacyjnego (COO). COO jest formowany w sytuacji, gdy 
realizacja: 
– akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 
– działań będących w kompetencji innych niż jednostki ochrony ppoż. podmiotów, w zakresie pomocniczych 

specjalistycznych czynności ratowniczych, 
– innych zagrożeń, podczas których możliwe jest przewidzenie wystąpienia zagrożeń 
przekracza możliwości sił ksrg z terenu powiatu lub województwa. 
COO opiera się przede wszystkim na kompaniach i batalionach gaśniczych sformowanych na terenie 
wszystkich województw oraz specjalistycznych grupach ratownictwa (np. wodno-nurkowego, chemiczno-
ekologicznego, technicznego i wysokościowego). 

                                            
32 W „Analizie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” z 2010 r. określony 

został także oczekiwany standard wyposażenia, umożliwiający realizację przez OSP samodzielnych działań ratowniczych. Uwzględnione zostały 
w nim także m.in. następujące elementy wyposażenia: aparaty oddechowe nadciśnieniowe (co najmniej 4 szt.), hydrauliczne narzędzia ratownicze 
(co najmniej jeden zestaw), radiotelefon nasobny (co najmniej 2 szt.) i zestaw R1 (co najmniej 1 szt.). 

33 Źródło: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy [stan strony na dzień 30.01.2017 r.]. 
34 Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 603, ze zm.), dalej zwana „ustawą o PSP”.  

Podmioty 
współpracujące z ksrg 

Państwowa Straż 
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Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 

Jednostki włączone do ksrg 
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poza ksrg 
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Zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy o PSP do zadań komendanta wojewódzkiego PSP należy organizowanie 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów operacyjnych, na obszarze województwa.  

Ustalono, że komendanci wojewódzcy PSP zorganizowali wojewódzkie odwody operacyjne, w skład których 
wchodziły kompanie gaśnicze wyposażone w sprzęt do ratownictwa technicznego i udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i specjalistyczne grupy ratownicze, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego.  

3.2.1.2 Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych  

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia o ksrg, do zadań Komendanta Głównego PSP w ramach 
organizacji ksrg należało opracowanie zasad organizowania działań ratowniczych. Realizując powyższy 
obowiązek w lipcu 2013 r. Komendant Główny PSP zatwierdził: 
▪ „Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, w których 

określone zostały m.in. zadania ratownictwa technicznego w zakresie: 
- podstawowym – obejmującym czynności ratownicze wykonywane przez wszystkie jednostki ratowniczo-

gaśnicze PSP, a także przez inne jednostki ochrony ppoż. lub inne podmioty ratownicze deklarujące  
w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-
sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym, 

- specjalistycznym – realizowane przez specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego PSP i inne podmioty 
ksrg, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym  
i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze; 

▪ „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, które 
opracowane zostały w celu określenia standardów organizacji ratownictwa medycznego oraz udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez 
ratowników podmiotów ksrg, a także podmiotów z nim współpracujących. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 2. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP w Gorzowie Wielkopolskim. 

[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

Od 2013 r. obowiązują także „Zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze 
zdarzeniami na drogach” zawierające metody postępowania w zdarzeniach drogowych wymagających 
współpracy z innymi podmiotami zobowiązanymi do przejęcia miejsca zdarzenia po zakończonej akcji 
ratowniczej. W Zasadach tych określone zostały warunku konieczne do uwzględnienia przy określaniu na 
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poziomie lokalnym zasad współpracy z innymi podmiotami, w tym udzielania pomocy zarządcom dróg, tj.: 
- zapewnienia priorytetu działań ratowniczych poprzez konieczność zapewnienia zdolności do 

natychmiastowego zadysponowania do zdarzeń wymagających podjęcia działań ratowniczych, 
- zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wykonaniem zadań przez jednostkę ochrony ppoż. poprzez 

obecność na miejscu przedstawiciela podmiotu, któremu udzielane jest wsparcie. 

Wojewódzkie plany ratownicze 
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze województwa i powiatu działa odpowiednio w oparciu  
o wojewódzki i powiatowy plan ratowniczy (§ 7 ust. 1 rozporządzenia o ksrg). W wyniku kontroli stwierdzono, że 
we wszystkich kontrolowanych jednostkach zostały sporządzone plany ratownicze zawierające zbiór zasad  
i procedur organizacji działań ratowniczych na drogach.  
Opracowanie planów ratowniczych poprzedza się przeprowadzeniem analiz zagrożeń mogących wystąpić na 
obszarze powiatu i województwa oraz zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu i województwa  
(§ 8 ust. 1 rozporządzenia o ksrg). Na podstawie tych analiz komendanci powiatowi (miejscy) i komendanci 
wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej formułują wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg odpowiednio 
na obszarze powiatu i województwa i przekazują je wg. właściwości do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  
i starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) lub wojewody (§11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg). 

Kontrola wykazała, że: 
� w komendach powiatowych i miejskich PSP występują różnice w sposobie interpretacji czasów przybycia do 

zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ksrg, i tak np.: 
– dla prawdopodobnego czasu przybycia 8 minut dla jednostek OSP włączonych do ksrg przyjmowano: 

osiągnięcie gotowości w czasie 5 minut i na dojazd do miejsca zdarzenia czas 3 minut, 
– nie został wyznaczony obszar chroniony dla OSP włączonych do ksrg dla czasu 8 minut, ponieważ jako 

czas gotowości jednostki przyjęto 10 minut. 
Zgodnie § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia o ksrg, analizę zabezpieczenia operacyjnego przeprowadza się  
z uwzględnieniem obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia35 pierwszych i kolejnych sił 
i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyznaczenia dla nich 
obszarów chronionych lub ich zmiany. 
Z wyjaśnień Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności wynika, że określony  
w rozporządzeniu prawdopodobny czas przybycia do 8 minut dotyczy wyłącznie jednostek ratowniczo-gaśniczych 
PSP (na czas ten składa się czas alarmowania 3 minuty i czas dojazdu 5 minut). Analogicznie dla jednostek OSP 
obliczeniowe czasy wynoszą: czas alarmowania 10 minut i czas dojazdu 5 minut. Oba przyjęte założenia 
uwzględniają czas dojazdu do 5 minut, co umożliwiało, przy założeniu średnich prędkości jazdy36, wykreślenie na 
mapie obszarów objętych tym czasem dojazdu. Mają one charakter pomocniczy dla analizy operacyjnego 
zabezpieczenia i nie stanowią standardu czasowego podjęcia działań ratowniczych. 

� w analizie operacyjnego zabezpieczenia powiatu brzeskiego w 2015 r. i w 2016 r. nie uwzględniono obszarów, dla 
których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów 
ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 min i do 15 min, 

� Komendant Powiatowy PSP w Brzegu, na podstawie analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu brzeskiego  
w 2015 r., sformułował wniosek dot. poprawy funkcjonowania ksrg na obszarze powiatu, w drodze uzupełnienia 
wyposażenia jednostek. Wniosek ten został jednak przekazany Staroście Brzeskiemu dopiero po upływie ponad 
16 miesięcy od zatwierdzenia analizy. Natomiast Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze nie sporządził, 
pomimo takiego obowiązku, wniosków służących poprawie funkcjonowania ksrg wynikających z opracowanych  
w latach 2015-2016 (I połowa) analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego na terenie działania 
Komendy. 

� sporządzona w KW PSP we Wrocławiu analiza zagrożenia, pomimo wymogów wynikających z treści § 8 ust. 1 

                                            
35 Dyrektor KCKRiOL podał w wyjaśnieniu, że w „Zasadach ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży 

Pożarnej”, będących także wytycznymi w zakresie sporządzania dokumentu pn. „Informacji ze Zdarzenia” wyszczególnione jest pojęcie „Przybycie 
pierwszego podmiotu ratowniczego”. W pozycji tej podaje się „Czas przybycia”, rozumiany jako moment (punkt w czasie) określony datą i godziną. 
Natomiast dla celów operacyjnych używa się także sformułowania „czas przybycia” rozumiany jako przedział czasowy wynikający z różnicy pomiędzy 
„Czasem przybycia” a czasem zgłoszenia (rozumianymi jako punktami w czasie). 

36 Przyjęto średnią prędkość poruszania się pojazdu ratowniczego po drogach krajowych i wojewódzkich 60 km/h, a po drogach powiatowych  
i gminnych 40 km/h. 
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pkt 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie ksrg nie uwzględniała: 
– zagrożeń mogących wystąpić na terenie powiatów graniczących z województwem dolnośląskim, 

zlokalizowanych na terenie innych województw lub odpowiadających im jednostek terytorialnych w krajach 
sąsiednich (tj. Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec), 

– wskazania rodzajów zagrożeń o najwyższym poziomie w skali wojewódzkiej, 
– analizy zagrożeń związanych z ciągami komunikacyjnymi, jako potencjalnych zagrożeń w skali wojewódzkiej, 
– wskazania obiektów i terenów charakterystycznych z punktu widzenia systemu ratowniczego na obszarze 

województwa, wymagających użycia odwodów operacyjnych, 
– wniosków odnoszących się do zagrożeń w skali całego województwa. 

W trakcie kontroli NIK Komendant zatwierdził dokument pn. „Ocena zagrożeń na obszarze województwa 
dolnośląskiego. Analiza zagrożeń obszaru województwa dolnośląskiego”, opracowaną z uwzględnieniem 
wymagań przepisów. 

� w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu stwierdzono, że nierzetelnie aktualizowano karty 
podmiotu/służby przewidzianej do współdziałania z ksrg, tj. na 44 karty podmiotów współdziałających 18 z nich 
(41%) nie zawierało aktualnych danych teleadresowych. W trakcie kontroli karty te zostały zaktualizowane. 

Dokumentacja funkcjonowania ksrg obejmować powinna analizę gotowości operacyjnej (§ 40 pkt. 2 
rozporządzenia o ksrg). 

� W wyniku kontroli stwierdzono, że Komendanci Wojewódzcy PSP w Katowicach i Wrocławiu nie opracowali  
w formie spójnego dokumentu analizy gotowości operacyjnej. W trakcie kontroli NIK w KW PSP we Wrocławiu 
podjęto działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Czas przybycia jednostek ksrg na miejsce zdarzenia 

Minimalizacja czasu przybycia jednostek ksrg na miejsce zdarzenia, stanowiąca element podstawowego 
zadania PSP pn. „Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności” 
(zadanie 2.3.W) została przyjęta w „Planie finansowym budżetu KG PSP na lata 2015 i 2016 w układzie 
zadaniowym”37 oraz w „Planie Działalności Komendanta Głównego PSP” na lata 2015 i 2016. 
Stopień realizacji tego zadania oceniany był za pomocą miernika o nazwie „Odsetek interwencji ratowniczych,  
w których jednostka ksrg dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut”. W omawianym okresie 
założono realizację tego miernika w wysokości 87,7%, a zrealizowano w wysokości 90,2%.  
W okresie objętym kontrolą średni czas dojazdu pierwszej jednostki na miejsce zdarzenia na autostradzie lub 
drodze ekspresowej, liczony od przyjęcia zgłoszenia, wynosił 11 min 30 s natomiast średnia odległość przebyta 
przez pierwszy pojazd, który przybył na miejsce zdarzenia, wynosiła 9,9 km. 
Średni czas dojazdu do zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych jednostek ksrg w objętych kontrolą 
województwach wyniósł od 9 min 30 s w woj. łódzkim do 14 min 48 s w woj. opolskim. Na terenie działania 
kontrolowanych jednostek powiatowych PSP czas ten wyniósł od 8 min w przypadku KM PSP w Zielonej Górze 
do 18 min 42 s na terenie działania KP PSP w Brzegu. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że: 

� przy dwóch zdarzeniach zaistniałych na A1 i S8, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP  
w Piotrkowie Trybunalskim zadysponował wyjazd JRG - dopiero po ośmiu minutach od zadysponowania ZRM, 
pomimo bezpośredniego kontaktu pomiędzy stanowiskiem kierowania PSP a dyspozytorem medycznym. 
Zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia o ksrg dysponowanie do działań ratowniczych na miejsce zdarzenia 
powinno umożliwić podjęcie działań ratowniczych w jak najkrótszym czasie, 

Przekazywanie terenu po zakończeniu działań ratowniczych 
Zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie organizacji ksrg, działania ratownicze ksrg w zakresie ratownictwa 
chemicznego i ekologicznego obejmują m.in. zmniejszanie lub likwidację bezpośrednich zagrożeń stwarzanych 
przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia. Zgodnie z § 21 rozporządzenia  
w sprawie organizacji ksrg, działania ratownicze ustają z chwilą przekazania zarządcy drogi terenu objętego 
działaniami, natomiast w myśl § 38 rozporządzenia, KDR potwierdza przekazanie miejsca w protokole, którego 
wzór zawiera załącznik nr 12 do wskazanego przepisu. 
                                            
37 Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa przez Komendanta Głównego PSP w latach 2015-2016, nr P/16/001 i P/17/001 przeprowadzone przez 

NIK w latach 2016-2017. 
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W wyniku kontroli stwierdzono, że: 
� w czterech z pięciu badanych zdarzeń na A6 i S3 zaistniałych na terenie działania Komendy Miejskiej PSP  

w Szczecinie, KDR przekazał miejsca zdarzeń Policji w innej formie niż „Potwierdzenie przekazania terenu, 
obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym”, którego wzór stanowi zał. nr 12 do rozporządzenia o ksrg, 
w związku z § 21 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia. 

Izolowane zdarzenia medyczne 
Zadania w zakresu ratownictwa medycznego realizowane były przez jednostki ochrony ppoż. także w przypadku 
zaistnienia tzw. izolowanych zdarzeń medycznych. Były to zdarzenia, do których były dysponowane przez 
dyspozytora medycznego jednostki PSP, ponieważ nie dysponował on w danym momencie wolnymi ZRM. 
W okresie objętym kontrolą liczba takich zdarzeń wyniosła: w 2015 r. – 1.806, a w 2016 (do 28 listopada) – 
1.854, co stanowiło łącznie 0,5% liczby wszystkich zdarzeń (pożarów i miejscowych zagrożeń), w których 
interweniowały jednostki PSP. 

W opinii Komendanta Głównego PSP, ratowanie życia i zdrowia jest nadrzędnym celem, dlatego niezależnie od 
istniejących rozwiązań prawnych, w przypadku skierowania jednostek PSP do izolowanych zdarzeń 
medycznych, PSP będzie realizowała zadania ratownicze również w tym zakresie. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 
� na terenie woj. zachodniopomorskiego, w celu wsparcia jednostek PRM, w roku 2015 jednostki ksrg wyjeżdżały 

220 razy, a w 2016 r. (do 30 czerwca) - 107 razy. Wyjazdy najczęściej dotyczyły stanów zagrożenia życia: 
zatrzymania krążenia, urazów kostno-stawowych lub głowy z utratą przytomności, bądź zasłabnięcia czy np. 
pomocy przy zniesieniu ciężkiego pacjenta. Wszystkie działania odbywały się na zlecenie dysponenta 
medycznego. Wezwania były spowodowane brakiem ZRM w miejscu wezwania bądź braku jednostki w obszarze 
działania. W każdym zdarzeniu, gdzie jednostki PSP pierwsze docierały na miejsce samodzielnie udzielano 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. W opisanym okresie zastępy PSP nie transportowały chorych do szpitali. 
Najczęściej jednostki PSP były wzywane na terenie miasta i powiatu Stargard. 

� na terenie woj. łódzkiego jednostki PSP udzieliły samodzielnej pomocy medycznej w 334 przypadkach, co 
stanowiło 0,7% wszystkich zdarzeń. Informacje o takich działaniach były przekazywane m.in. Wojewodzie 
Łódzkiemu na corocznym podsumowaniu działalności PSP. 

Ewidencjonowanie zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia PSP (SWD PSP) 
Z danych wygenerowanych z SWD PSP wynika, że w okresie objętym kontrolą na autostradach i drogach 
ekspresowych miało miejsce łącznie 5.057 zdarzeń (pożary i miejscowe zagrożenia), z tego: na autostradach – 
2.910 zdarzeń (1.893 w 2015 r. i 1.017 w I półroczu 2016 r.), na drogach ekspresowych – 2.147 zdarzeń (1.395  
w 2015 r. i 752 w I półroczu 2016 r.). 
Badanie danych nt. wybranych zdarzeń, do których doszło na autostradach i drogach ekspresowych wykazało, że 
w systemie SWD PSP, w niektórych przypadkach ujęto błędne dane, co wynikało przede wszystkim z pomyłek 
przy wprowadzaniu informacji do systemu. Brak możliwości wyboru numeru drogi z katalogu (słownika dróg) 
powodował, że uzyskane w toku kontroli dane obarczone były ryzykiem ich niekompletności. Np. w opisie zdarzeń, 
do których doszło na autostradzie A4 stwierdzono przypadki wpisywania w polu „Numer drogi” numeru „A4”38 lub 
„A-4”. System SWD PSP pozwalał również na wpisanie numeru drogi w innym układzie lub niewprowadzanie  
w ogóle numeru drogi. W rezultacie mogło to skutkować brakiem pełnej wiedzy o skali zdarzeń na autostradach  
i drogach ekspresowych oraz ograniczać zakres analizy działań podmiotów ksrg na drogach. 
Ustalono, że Służba Dyżurna Stanowiska Kierowania KG PSP weryfikuje informacje o zdarzeniach 
charakterystycznych, np. z ofiarami śmiertelnymi pożarów, z udziałem substancji promieniotwórczych, 
biologicznych, itp. W ciągu służby dyżurni SK KG PSP sprawdzali wyrywkowo poprawność i kompletność 
kilkunastu informacji o zdarzeniach.  
W opinii NIK, wpływ na stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, dotyczące ewidencjonowania danych  
o zdarzeniach w systemie SWD PSP, miał brak tzw. reguł weryfikacyjnych i walidacyjnych, które umożliwiłyby 
automatyczną weryfikację poprawności wybranych danych. Wprowadzenie takich funkcjonalności pozwoliłoby 

                                            
38 Na potrzeby kontroli, wygenerowano dane o zdarzeniach, do których doszło na autostradach i drogach ekspresowych, na podstawie pola „Numer 

drogi”, we wskazanym układzie, zgodnym z obowiązującą numeracją dróg. 
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zidentyfikować w SWD PSP zdarzenia, w przypadku których istnieje ryzyko, że wprowadzone dane mogą 
zawierać oczywiste błędy, takie jak znikoma lub nierealnie duża odległość pokonana przez pierwszy podmiot 
docierający do miejsca zdarzenia w stosunku do lokalizacji jednostki ksrg, nierzeczywisty czas przybycia lub 
nierealna prędkość, z jaką miałyby się poruszać pojazdy ratowniczo-gaśnicze.  

Wg informacji KG PSP, w latach 2015-2016 rozważano wprowadzenie reguł walidacyjnych w systemie SWD PSP, 
co poprawiłoby jakość danych wprowadzanych przez jednostki podległe. Jednak w związku z brakiem prawa 
własności do kodu źródłowego do wersji systemu SWD-ST 2.5 (wykorzystywanej na poziomie komend 
powiatowych PSP) oraz SWD-ST 3.0, okazało się to niemożliwe do wprowadzenia. Wdrożono natomiast 
rozwiązania organizacyjne polegające na weryfikowaniu przez służbę dyżurną obszarów informacyjnych ważnych 
z punktu widzenia działalności operacyjnej prowadzonej przez jednostki ochrony ppoż. Komendant Główny PSP 
podkreślił, że z przytoczonych wyżej powodów dotychczas nie rozważano wprowadzenia katalogu dróg do 
systemu. Trwają natomiast prace nad stworzeniem nowego systemu SWD PSP, w którym przewiduje się 
zastosowanie takich funkcjonalności. Stwierdzone w toku kontroli błędy zostały skorygowane, a ich skala nie miała 
istotnego wpływu na rzetelność danych. 

Organizacja łączności w ksrg. 
Organizacja ksrg przez Komendanta Głównego PSP, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia o ksrg, obejmuje 
między innymi organizację łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na 
potrzeby działań ratowniczych. Komendant Główny PSP w dniu 27 listopada 2012 r. zatwierdził „Zasady 
łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”, 
których celem było wsparcie kierującego działaniami ratowniczymi (dalej: KDR) oraz służby łączności PSP  
w zakresie wykorzystania łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych, jak i na etapie ich 
planowania. Zasady te miały także na celu usprawnienie organizacji łączności radiowej raz ujednolicenie zasad 
jej organizacji na poszczególnych poziomach dowodzenia z zachowaniem ciągłości struktury sieci radiowej. 

Nawiązanie bezpośredniej łączności radiowej na miejscu działań ratowniczych z innymi podmiotami biorącymi 
udział w działaniach możliwe jest poprzez wykorzystanie: 
• radiowej sieci współdziałania służb MSWiA (kanał B112). Do pracy w tej sieci dopuszczone były służby 

resortu spraw wewnętrznych oraz inne służby, organizacje i podmioty (m.in. Żandarmeria Wojskowa, Polski 
Czerwony Krzyż, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zespoły Ratownictwa Medycznego PRM, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), 

• następujących radiowych sieci zarządzanych/nadzorowanych przez PSP: 
- Krajowa Sieć Współdziałania ze statkami powietrznymi (KSWL) służąca do zapewnienia łączności pomiędzy 

jednostkami PSP, a statkami powietrznymi uczestniczącymi w działaniach ratowniczych (Policja, Straż 
Graniczna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), 

- Sieć Dowodzenia i Współdziałania (KDW) jest uruchamiana doraźnie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych  
i służy zapewnieniu łączności dowodzenia i współdziałania pomiędzy siłami ratowniczymi własnymi  
i współdziałającymi. 

Biuro Informatyki i Łączności KG PSP nie otrzymywało sygnałów dotyczących występowania problemów 
z wykorzystaniem kanału B112 podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W celu ograniczenia ryzyka 
wystąpienia problemów z łącznością pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w akcjach ratowniczych 
w przypadku zdarzeń o dużym nagromadzeniu sił i środków różnych służb, zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
utworzono Międzyresortowy Zespół do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej39. 

Trudności w organizacji i prowadzeniu działań ratowniczych przez jednostki ksrg. 
Odnosząc się do trudności i ograniczeń wpływających na sprawną organizację i przebieg działań ratowniczych 
na autostradach i drogach ekspresowych Komendant Główny PSP podał w wyjaśnieniu, iż sporadycznie 
występowały utrudnienia w dojeździe do miejsca zdarzenia związane z koniecznością wykorzystania bram 
awaryjnych (zlokalizowanych w ciągu drogi lub w miejscach obsługi podróżnych) i przejazdu przez bariery 
energochłonne. Podobny problem, w ocenie Komendanta Głównego PSP, dotyczył także przejazdów 
                                            
39 Zarządzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z 21 sierpnia 2015 r. utworzony został Międzyresortowy Zespół do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego 

Systemu Łączności Radiowej (M.P. poz. 781 ze zm.). 
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awaryjnych. Bariery energochłonne w tych miejscach wykonane zostały w sposób „łatwo rozbieralny”, zgodnie  
z § 101 ust. 4 i § 102 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych, co nie jest jednoznaczne z pojęciem „szybko rozbieralne”.  
W związku z powyższym demontaż barier zająć może od kilku do kilkunastu minut, co może mieć wpływ na 
skuteczność działań ratowniczych40. W opinii Komendanta Głównego PSP mają także miejsce przypadki 
odmowy przez zarządców dróg protokolarnego przejęcia władania nad terenem drogi. Wprawdzie nie ma to 
wpływu na skuteczność działań, ale powoduje nieuzasadnione zatrzymanie jednostek ksrg na drodze, już po 
zakończeniu działań ratowniczych. 

3.2.1.3	Wyposażenie	jednostek	ksrg	

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MSW z 2014 r. w sprawie zasad wyposażenia jednostek 
organizacyjnych PSP41, Komendant Główny PSP dokonał analizy faktycznych potrzeb sprzętowych w stosunku do 
wymogów określonych w rozporządzeniu. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. obejmowały one: 
- dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP: 27 samochodów ratownictwa technicznego (średnich i ciężkich), 

53 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
- dla specjalistycznych grup ratownictwa technicznego: dwa ciężkie samochody ratownictwa drogowego42, 

dwa żurawie samochodowe o udźwigu min. 30 ton43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Średni samochód ratownictwa technicznego PSP. 
[Źródło: KG PSP] 

 Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP standardem wyposażenia, na każdym 
samochodzie ratowniczo-gaśniczym pierwszej kolejności dysponowania oraz na każdym średnim samochodzie 
ratowniczo-gaśniczym typoszeregu GBA 2/16 powinien znajdować się zestaw narzędzi hydraulicznych oraz 
innych narzędzi, umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w zakresie podstawowym. Jako samochód 
„dysponowany w pierwszej kolejności” należy rozumieć samochód ratowniczo-gaśniczy średni lub ciężki, 
wyposażony zgodnie ze standardem oraz posiadający wymagane wyposażenie dodatkowe. 

                                            
40 Więcej w rozdziale 3.2.4.1. na str. 76 Informacji. 
41 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793). 
42 W 2015 r. zakupiono dwa ciężkie samochody ratownictwa drogowego (dla KW PSP w Warszawie i KW PSP w Krakowie). 
43 W 2015 r. KWP w Szczecinie, przy udziale KG PSP, dokonała zakupu brakującego sprzętu. 
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W wyniku kontroli stwierdzono, że nie było jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP, która nie byłaby w stanie podjąć 
czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym z powodu braku 
wyposażenia. Nie było również jednostki PSP, która posiadała mniej niż dwa zestawy hydraulicznych narzędzi 
ratowniczych. W ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa 
w transporcie kolejowym – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaplanowano zakup 8 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 
natomiast w ramach projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie drogowym – etap IV” 
zaplanowano zakup 79 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych. 
W przypadku średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (wykazano brak 16 sztuk44) ustalono, iż część 
jednostek, które nie posiadały tego rodzaju samochodów, użytkowała samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie, 
posiadające m.in. autopompy o wyższych parametrach oraz zbiorniki gaśnicze o większych pojemnościach.  
W związku z powyższym podjęto decyzję, że samochody te będą eksploatowane do tzw. śmierci technicznej  
(tj. do czasu osiągnięcia założonych okresów eksploatacji), a w ich miejsce zostaną wprowadzone pojazdy 
spełniające wymogi rozporządzenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 4. Ciężki samochód ratownictwa drogowego PSP. 

[Źródło: KG PSP] 

Istniejący stan wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP, pomimo braku 22 średnich samochodów 
ratownictwa technicznego, umożliwiał realizację działań ratowniczych. 

Standaryzacja wyposażenia pojazdów pożarniczych. 
Komendant Główny PSP 14 kwietnia 2011 r. zatwierdził „Wytyczne standaryzacji wyposażenia pojazdów 
pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”. Celem ich wydania było ujednolicenie 
typów pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, używanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze 
PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia działań ratowniczych i wykonywania czynności 
ratowniczych w czasie likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń. W „Wytycznych” 
wyznaczono także minimalne standardy wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu  

                                            
44 W 2015 r. zakupiono 10 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych na uzupełnienie braków. W ramach planowanego do 

realizacji projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaplanowano zakup 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, natomiast 
w ramach projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie drogowym – etap IV” zaplanowano zakup 68 średnich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. 
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w urządzenia zabudowane na stałe: armaturę gaśniczą oraz specjalistyczny i pomocniczy sprzęt ratowniczy, 
wymagany do prowadzenia działań ratowniczych i wykonywania czynności ratowniczych w zakresie 
przewidzianym dla danego typu pojazdu pożarniczego lub innego środka transportu. Standardy wyposażenia 
mogły być stosowane także przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, włączone do ksrg, w celu zachowania 
jednolitości i wymienności z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP. Ustalone zostały łącznie 24 standardy, 
obejmujące wyposażenie do działań ratownictwa technicznego oraz medycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 5. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną. 

[Źródło: KG PSP] 

W przypadku samochodów ratowniczo-gaśniczych ustalony standard wyposażenia obejmował m.in.: 
- narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej (w tym przede wszystkim zestaw 

hydrauliczny narzędzi ratowniczych, hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą, pilarkę 
łańcuchową do drewna, piłę tarczową do stali i betonu), 

- sprzęt ratownictwa medycznego (komplet zestawu ratownictwa medycznego R145). 
Wyższy standard wyposażenia Komendant Główny PSP zatwierdził dla samochodów ratownictwa technicznego 
(w tym z funkcją gaśniczą), i tak m.in.: 
- w grupie narzędzi ratowniczych, pomocniczych i osprzętu dla straży pożarnej: np. nożyco-rozpieracze, 

rozpieracze, rozpieracze, przecinacze do prętów, lin i kabli, podnośniki hydrauliczne, młoty udarowo-
obrotowy o napędzie elektrycznym, zbijak do szyb hartowanych, narzędzie do wycinania szyb klejonych, nóż 
do pasów bezpieczeństwa), 

- w ramach sprzętu ratownictwa medycznego: np. zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze podbierakowe, 
nosze sanitarne składane. 

Wyposażenie jednostek PSP objętych kontrolą. 
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MSW w sprawie zasad wyposażenia jednostek PSP46, Komendant 
Wojewódzki PSP i Komendant Powiatowy (Miejski) PSP opracowuje odpowiednio dla województwa i powiatu 
zestawienia należnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i środków technicznych wraz 
                                            
45 W przypadku dwóch rodzajów samochodów ratowniczo-gaśniczych dopuszczony został zestaw ratownictwa medycznego bez noszy typu deska  

i bez kompletu szyn Kramera. 
46 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793). 
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z ich rozmieszczeniem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 6. Przewoźne działko ze środkiem pianotwórczym na wyposażeniu KM PSP w Szczecinie. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 7. Przykład wyposażenia ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego: przenośna, spalinowa pompa 

hydrauliczna i nożyce do cięcia, na wyposażeniu KM PSP w Szczecinie. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

W wyniku porównania ww. należności ze stanem faktycznym stwierdzono następujące braki w wyposażeniu 
jednostek objętych kontrolą: 
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� woj. lubuskie – brak 10 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych (52,6% normy należności) oraz dwóch 
średnich samochodów ratownictwa technicznego (50%), 

� woj. zachodniopomorskie - brak czterech średnich samochodów ratownictwa technicznego (66,6% normy 
należności) i jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (3,3%), 

� woj. podkarpackie - brak dwóch średnich samochodów ratownictwa technicznego (50% normy należności) i trzech 
ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (8,3%), 

� woj. opolskie – brak sześciu lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych (35,3% normy należności), jednego 
ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego (100%), 

� woj. dolnośląskie – brak 15 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych (34,9% normy należności), 

� woj. śląskie – brak dziewięciu lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych (19,6% normy należności),  
12 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (15,8%), dwóch średnich samochodów ratownictwa technicznego 
(18,2%) i jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (14,3%). 

 
 

3.2.1.4 Wyszkolenie strażaków jednostek ksrg 

W celu nabycia odpowiednich umiejętności zawodowych strażacy PSP mają obowiązek przejść szkolenie  
w zawodach strażak, technik pożarnictwa bądź inżynier pożarnictwa. Realizowane jest ono w formie szkolenia 
dziennego, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów 
podyplomowych. 
Za realizację doskonalenia zawodowego odpowiadają odpowiednio komendanci wojewódzcy oraz powiatowi 
(miejscy) PSP. Doskonalenie to realizowane jest poprzez szkolenia wewnętrzne i odnotowywane jest  
w dokumentacji prowadzonej przez jednostki ratowniczo-gaśnicze. Elementem doskonalenia zawodowego są 
ćwiczenia na wybranych obiektach realizowane przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, w tym na drogach 
krajowych, wojewódzkich czy też powiatowych. 

Stan wyszkolenia strażaków PSP w 2016 r. w skali kraju przedstawiał się następująco: 
- spośród 12.612 strażaków, zajmujących stanowiska przewidziane dla szeregowych i podoficerów, 

zatrudnionych w zmianowym rozkładzie czasu służby47 szkolenie podstawowe miało ukończone 12.513 
strażaków (99,2%), 

- uprawnienia do wykonywania zadań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratownika, zgodnie 
 z ustawą o PRM, posiadało 28.822 strażaków, co stanowiło 98% stanu pożądanego (29.484 strażaków). 
Jak podał w wyjaśnieniu Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP, brak ważnego przeszkolenia 662 strażaków 
wynikał z konieczności skompletowania grup egzaminacyjnych i wcześniejszego zaplanowania egzaminów 
potwierdzających uprawnienia ratownika (tzw. recertyfikacja). 

391 strażaków PSP ukończyło również szkolenie dla kandydatów na młodszych instruktorów ratownictwa 
medycznego w ksrg, 4.068 - szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych, 373 - 
szkolenie instruktorów PSP a 22.382 - szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z LPR. 

Kontrola wykazała, że: 
� strażacy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z oraz jednostek OSP włączonych do ksrg z terenu działania 

Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie nie byli szkoleni z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych, 
a ponadto żaden ze strażaków OSP nie ukończył szkolenia z zakresu współdziałania z LPR, 

� stan wyszkolenia z zakresu współdziałania z LPR strażaków PSP z woj. małopolskiego był na poziomie 50,7% 
przyjętych potrzeb, a strażaków OSP z ksrg na poziomie 70,5%. 

Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych, w tym także z udziałem podmiotów spoza ksrg, 
organizowane były przez komendy wojewódzkie i miejskie (powiatowe) PSP. W okresie objętym kontrolą na 
terenie 12 województw przeprowadzone zostały łącznie 54 takie ćwiczenia. Ich celem było przede wszystkim 
zapoznanie się z obiektem (autostradą, drogą ekspresową) oraz doskonalenie współpracy z innymi podmiotami 
ratowniczymi. Prowadzono między innymi ćwiczenia zgrywające w zakresie doskonalenia organizacji 
i prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy drogowej z dużą liczbą osób poszkodowanych oraz 

                                            
47 Z wyłączeniem strażaków zatrudnionych na stanowiskach kierowania właściwego komendanta PSP. 



 
Ważniejsze wyniki kontroli – Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 

 32 

udziałem towarów niebezpiecznych. I tak, np.: 

- 16 czerwca 2015 r. na autostradzie A4 miały miejsce ćwiczenia zorganizowane przez KW PSP w Rzeszowie 
oraz Komendę Powiatową PSP w Jarosławiu. Oprócz 18 zastępów jednostek PSP i OSP w ksrg  
w ćwiczeniach brali udział jednostki Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Granicznej  
i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

- 3 września 2015 r. KW PSP w Gorzowie Wlkp. i Autostrada Wielkopolska S.A. zorganizowały ćwiczenia na 
autostradzie A2. Oprócz podmiotów ksrg, w ćwiczeniach wzięli udział m.in. przedstawiciele Autostrady 
Eksploatacji S.A., Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostki PRM, w tym LPR, a także straż pożarna 
z Niemiec; 

- 21 kwietnia 2016 r. Śląski Urząd Wojewódzki oraz KW PSP w Katowicach zorganizowały na autostradzie A1 
ćwiczenia, w których oprócz podmiotów ksrg, udział wzięli m.in. jednostka straży pożarnej z Czech, LPR, 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Gorzycach i Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 

W przypadku ćwiczeń organizowanych przez komendy PSP opracowywana była dokumentacja ćwiczeń, której 
jednym z elementów były wnioski z tych ćwiczeń. Dotyczyły one różnych sfer działalności PSP, od zagadnień 
prewencyjnych, przez logistyczne po operacyjne i szkoleniowe.  
Spośród siedmiu kontrolowanych KW PSP, w okresie objętym kontrolą, ćwiczenia na autostradach i drogach 
ekspresowych (łącznie osiem ćwiczeń) zorganizowało pięciu komendantów wojewódzkich48. Za wyjątkiem KW 
PSP w Szczecinie z przeprowadzonych ćwiczeń sformułowano pisemne wnioski dotyczące m.in. aktywnego 
uczestnictwa przedstawicieli PRM w przygotowaniu założeń do ćwiczenia, doposażenia jednostek ksrg w sprzęt 
specjalistyczny, dalszego doskonalenia współdziałania z innymi podmiotami ratowniczymi, w tym organizacji 
łączności na miejscu działań ratowniczych. Natomiast spośród sześciu objętych kontrolą KP/KM PSP ćwiczenia 
na S8 zorganizował Komendant Powiatowy PSP w Piotrkowie Trybunalskim. W wyniku tych ćwiczeń 
sformułowane zostały wnioski dotyczące m.in. poprawy dyscypliny pracy w sieciach radiowych, w szczególności 
na kanałach ratowniczo-gaśniczych, podjęcia działań zmierzających do wyposażenia wszystkich uprawnionych 
służb w zaprogramowany kanał 112 w radiotelefonach przenośnych. 

3.2.1.5 Kontrole i inspekcje przygotowania jednostek ksrg do działań 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, do zadań Komendanta Głównego PSP 
należy kierowanie ksrg, w tym przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg, których siły 
i środki tworzą centralny odwód operacyjny. Sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej 
podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego określone zostały w zarządzeniu Nr 5 Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 czerwca 2013 r. Jednocześnie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 
Rozkazu Nr 9/2016, uprawnionym do zarządzenia inspekcji wszystkich sił COO jest dowódca centralnego 
odwodu operacyjnego. 
W okresie objętym kontrolą zespoły inspekcyjne KG PSP przeprowadziły łącznie 11 inspekcji jednostek 
ratowniczo-gaśniczych oraz dziewięć inspekcji stanowisk kierowania komend wojewódzkich i miejskich PSP. 
Komendant Główny PSP, realizując obowiązek określony w § 15 ust. 7 przywołanego zarządzenia, sporządzał 
raz na pół roku zbiorcze podsumowanie uchybień mających charakter ogólny lub stanowiący problem 
systemowy i przekazywał je do komend wojewódzkich i szkół PSP. W pismach za rok 2015 i I półrocze 2016 r. 
Komendant Główny PSP wskazał na konieczność położenia większego nacisku oraz przeprowadzenie 
dodatkowych szkoleń doskonalących m.in. w następujących obszarach: 
- praktyczne zastosowanie zadań ratownictwa medycznego, zawartych w „Zasadach organizacji ratownictwa 

medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”; 
- sposób prowadzenia rozpoznania i realizacji zadań podczas działań ratowniczych; 
- czynności po użyciu sprzętu pneumatycznego i hydraulicznych narzędzi ratowniczych; 
- zasady wykorzystania sorbentów oraz środków neutralizujących, będących na wyposażeniu JRG, 
- bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Z wniosków zespołów inspekcyjnych wynikała m.in. potrzeba: 

                                            
48 Komendanci Wojewódzcy PSP w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie. 
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- zintensyfikowania nadzoru nad stanem i aktualizacją dokumentacji COO, 
- spełnienia wymogu wyposażenia wszystkich pojazdów wchodzących w skład pododdziałów COO (w tym 

modułów COO) w radiostacje, zaprogramowane zgodnie z zasadami organizacji łączności oraz wytycznymi 
określonymi przez KG PSP (pełna obsada krajowa), 

- zintensyfikowania nadzoru nad stanem systemu łączności (alarmowania) JRG ze stanowiskami kierowania 
komendantów miejskich / powiatowych PSP. 

W ramach sprawowanego nadzoru komendanci wojewódzcy PSP oraz komendanci powiatowi/miejscy PSP 
prowadzili kontrole i inspekcje gotowości bojowej jednostek ksrg. 
Kontrola wykazała, że: 
� Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim nie egzekwował od jednostek OSP włączonych do ksrg realizacji 

wniosków poinspekcyjnych dotyczących gotowości operacyjnej, co było działaniem nierzetelnym. Komendant wyjaśnił, 
że spowodowane to było względami finansowymi oraz koniecznością rozłożenia na kilka lat procesu uzupełniania 
stwierdzonych braków w wyposażeniu w miarę otrzymywania środków finansowych; 

� zespół inspekcyjny z KP PSP w Brzegu w trzech przypadkach, pomimo ustalonych nieprawidłowości, nie sformułował 
wniosków pokontrolnych, a trzy inspekcje przeprowadzone zostały jednoosobowo przez funkcjonariusza komendy, co 
było niezgodne z § 3 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego PSP. 

Analizowanie zdarzeń 

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 13 rozporządzenia o ksrg, elementem organizacji ksrg przez Komendanta Głównego 
PSP na obszarze kraju jest opracowanie zasad analizowania zdarzeń. Realizując obowiązek określony w tym 
przepisie Komendant Główny PSP zatwierdził 27 grudnia 2012 r. „Zasady analizowania zdarzeń dla jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”.  

W okresie objętym kontrolą Komendant Główny PSP zlecił przeprowadzenie łącznie 28 analiz, z których dwie 
dotyczyły zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych. Były to: 
- wypadek cysterny z gazem (miejscowe zagrożenie), do którego doszło 26 maja 2015 r. na autostradzie A2  

w miejscowości Grodzisk (gm. Dmosin, pow. brzeziński); 
- pożar trzech samochodów na autostradzie A4 (pikietaż 199 km, jezdnia w kierunku Katowic), do którego 

doszło 22 czerwca 2015 r. 

Pięć, z objętych kontrolą komend wojewódzkich PSP, poddało analizie 10 zdarzeń na autostradach i drogach 
ekspresowych. Sporządzone analizy zawierały m.in. oceny i wnioski wskazujące m.in. na: 
- celowość przeprowadzenia szkoleń w zakresie działań ratowniczych prowadzonych na autostradzie A2, 

obejmujących m.in. zapoznanie się z dokumentacją autostrady (w tym z planem działań ratowniczych) oraz 
topografią terenu (w tym umiejscowieniem wjazdów awaryjnych), a także przeprowadzenia szkoleń  
„w terenie” polegających na cyklicznym zapoznawaniu się z infrastrukturą na autostradzie; 

- znaczące problemy ze sprawnym dojazdem na miejsce zdarzenia, wynikające z zablokowania pasów jezdni 
oraz pasu awaryjnego autostrady. Podkreślono także konieczność uregulowania zasad ustępowania 
pojazdom uprzywilejowanym, a także poruszania się tego rodzaju pojazdów, co powinno ułatwić dojazd do 
miejsca zdarzenia i zmniejszyć zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i ratowników. 

3.2.1.6 Współpraca z zarządcami dróg 

Komendant Główny PSP, w tym także poprzez swoich przedstawicieli, od 2013 r. brał udział w pracach nad 
tworzeniem wewnętrznego dokumentu GDDKiA pt. „Zasady postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na 
zarządzanej sieci dróg krajowych”49, a następnie nad opracowaniem i uzgodnieniem porozumienia ramowego, 
zakładającego podpisywanie na jego mocy porozumień szczegółowych na poziomie województw. Do dnia 
zakończenia kontroli prace nad porozumieniem ramowym nie zostały sfinalizowane. 
Udział przedstawiciela KG PSP polegał na uzgodnieniu wybranych zapisów dotyczących obszarów 
pozostających we właściwości jednostek ochrony przeciwpożarowej, które miały zapewnić spójność tego 
dokumentu z zapisami „Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami 
na drodze”. Według tych zasad, jednostki ochrony przeciwpożarowej nie są zobligowane do wykonywania robót 

                                            
49 Z propozycją współpracy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił się do Komendanta Głównego PSP pismem z 18 lutego 2013 r. 
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porządkowych, ani utrzymaniowych na drogach, gdyż prace te nie mieszczą się w zakresie ich zadań 
ustawowych. Zapewnienie przejezdności drogi publicznej jest zadaniem zarządcy drogi. W przypadku, gdy 
konieczność podjęcia działań wynika z faktu, iż na drodze znajduje się substancja zagrażająca życiu, zdrowiu  
i środowisku, to działania jednostek ochrony przeciwpożarowej mieszczą się w ramach ratownictwa 
chemicznego lub ekologicznego.  
KDR może podjąć decyzję o wykorzystaniu zasobów ratowniczych do udzielania pomocy innym podmiotom 
obecnym na miejscu zdarzenia, np. zarządcy drogi w uprzątnięciu drogi z materiałów i elementów pozostałych 
po zdarzeniach (w szczególności plam oleistych i płynów eksploatacyjnych, powodujących ograniczenie 
przyczepności nawierzchni drogi), o czym informuje powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania PSP.  
W przypadku, gdy wcześniej prowadzone były działania ratownicze, podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy 
powinno być poprzedzone przekazaniem terenu po zakończeniu działań ratowniczych. 
NIK stwierdziła, że proces uzgadniania projektu „Zasady postępowania zarządcy drogi (...)” prowadzony był  
przewlekle zarówno po stronie GDDKiA, jak i KG PSP. Np. w odpowiedzi na pismo KG PSP z dnia  
20 lutego 2014 r., w którym zgłoszono uwagi do tego projektu, GDDKiA przekazała zaktualizowaną wersję tego 
dokumentu dopiero w dniu 22 września 2015 r., a więc po upływie ponad 1,5 roku. Z kolei stanowisko KG PSP 
w tej sprawie wpłynęło do GDDKiA po kolejnych 12 miesiącach.  

W wyniku kontroli stwierdzono, że na terenie działania objętych kontrolą komend PSP, co do zasady zadania te, 
w przypadku autostrad i dróg ekspresowych, realizowane są przez firmę zewnętrzną (Wykonawcę) związaną 
umową z zarządcą drogi, działającą wg formuły „Utrzymaj Standard”. 

W wyniku kontroli NIK stwierdzono: 
� na terenie woj. dolnośląskiego kwestia usuwania z pasa autostrady materiałów (w tym ropopochodnych), które 

zanieczyściły drogę w wyniku zdarzenia nie została w sposób ostateczny rozwiązana. Komendant Wojewódzki 
PSP we Wrocławiu w pismach kierowanych do GDDKiA, stał na stanowisku, iż nieuzasadnione jest obciążanie 
jednostek ochrony ppoż. zadaniami w zakresie usuwania zanieczyszczeń z dróg w przypadku każdej rozlanej 
substancji, uzasadniając swoje stanowisko koniecznością gospodarnego zarządzania zasobami ratowniczymi. W 
trakcie trwania kontroli NIK Komendant zorganizował spotkanie z przedstawicielami GDDKiA  
i innych podmiotów50, na którym podtrzymał swoje stanowisko w powyższej sprawie, wskazując różnice  
w podejściu do omawianego problemu pomiędzy różnymi oddziałani GDDKiA; 

� w wyniku szczegółowego badania pięciu zdarzeń drogowych na terenie działania KM PSP w Zielonej Górze 
stwierdzono, że w trakcie działań ratowniczych w dwóch przypadkach jednostki ksrg usuwały substancje 
ropopochodne z nawierzchni drogi, na terenie działania KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim w trzech 
przypadkach, a jednostki ksrg powiatu będzińskiego działania takie we wszystkich badanych zdarzeniach 
realizowały własnymi siłami. 

Zgodnie z § 98 ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych warunki bezpieczeństwa, w tym warunki 
podjęcia działań przez służby ratownicze, powinny być uzgodnione z właściwymi komendantami wojewódzkimi 
PSP. Obowiązujące przepisy nie regulują kwestii uzgodnień odnośnie autostrad niepłatnych oraz dróg 
ekspresowych. Kwestia ta uwzględniona została w zarządzeniu nr 27 GDDKiA51 dotyczących opracowywania 
planów działań ratowniczych na autostradach płatnych, gdzie wskazano, że plany działań ratowniczych 
opracowane dla autostrad płatnych mogą stanowić wzór do tworzenia takich planów dla dróg innych niż 
autostrady płatne.  
Z uwagi na fakt, że właściwymi w zakresie uzgodnień są komendanci wojewódzcy PSP, KG PSP nie monitoruje 
procesu uzgadniania planów działań ratowniczych, natomiast posiada wiedzę o planach uzgodnionych  
i wprowadzonych do stosowania. 

 

                                            
50 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
51 Szczegółowy tryb, zasady opracowywania, zatwierdzania i aktualizacji planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych określa Zarządzenie nr 27 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 
zarządzanych przez GDDKiA, zmienione Zarządzeniem nr 44/2014 z dnia 26 września 2014 r. (oba opublikowane na stronie internetowej GDDKiA). 
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3.2.2  Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości organizację  
i przygotowanie jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne do działań ratowniczych na 
autostradach i drogach ekspresowych.  

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia, ośmiu urzędach wojewódzkich, u sześciu dysponentów 
ZRM i w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Pozytywnie oceniono działalność siedmiu jednostek, a pozytywnie, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, dziewięciu jednostek.  

NIK pozytywnie oceniło działania Ministra Zdrowia w zakresie nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo 
Medyczne (PRM). Ocenę tę uzasadnia m. in. prawidłowe prowadzenie procesu zatwierdzania aktualizacji 
wojewódzkich planów działania systemu PRM oraz przeprowadzanie kontroli działania systemu PRM.  

Ze względu na niski stopień wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego52 (SWD PRM), za który odpowiada MSWiA NIK odstąpiło od oceny jego funkcjonowania. Wbrew 
ustawowemu obowiązkowi, SWD PRM nie został wdrożony na terenie całego kraju z dniem 1 stycznia 2015 r.53 
i do dnia zakończenia kontroli funkcjonował jedynie w dwóch dyspozytorniach. 

NIK pozytywnie oceniło podejmowane przez Ministra Zdrowia działania legislacyjne mające na celu powierzenie 
mu uprawnień do określenia zakresu danych, zawartych w wojewódzkich planach działania systemu PRM, 
podlegających upublicznieniu. Jest to istotne z punktu widzenia ograniczenia możliwości spowodowania 
zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. 
W trakcie kontroli ujawniono w urzędach wojewódzkich i u dysponentów ZRM następujące nieprawidłowości: 

– nierzetelne opracowanie planu działania sytemu PRM dla województwa, brak publikacji ujednoliconej 
jego wersji, bądź brak uzgodnienia tego planu z podmiotami współpracującymi z PRM, 

– brak nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem zespołów ratownictwa medycznego, 
– przekraczanie określonych ustawowo czasów dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia, 
– nierzetelne dokumentowanie działań ratowniczych, 
– brak wdrożenia przez dysponentów ZRM procedur sposobu postępowania na wypadek zdarzeń 

mnogich/masowych. 
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały jednak, w ocenie NIK, istotnego wpływu na funkcjonowanie systemu  
Państwowe Ratownictwo Medyczne w objętych kontrolą województwach. 

3.2.2.1 Organizacja systemu PRM 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o PRM Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad systemem PRM oraz w ramach 
tego nadzoru, zgodnie z art. 20 tej ustawy, zatwierdza wojewódzkie plany działania systemu i ich aktualizacje.  

W okresie objętym kontrolą Minister zatwierdził łącznie 58 aktualizacji wojewódzkich planów działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wszystkie aktualizacje zostały zatwierdzone w terminach określonych  
w art. 21 ust. 10-12 ustawy o PRM. Zmiany w planach dotyczyły najczęściej aktualizacji danych statystycznych  
i tabelarycznych, planowanego uruchomienia szpitalnych oddziałów ratunkowych lub centrów urazowych, 
zmiany liczby dyspozytorni medycznych i rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Do 
12 planów Minister zgłosił uwagi, które zostały uwzględnione. W wyniku aktualizacji planów działania PRM  
w roku 2016 utworzono łącznie pięć nowych ZRM typu „P” (podstawowe) oraz przekwalifikowano 22 ZRM typu 
„S” (specjalistyczne) na ZRM „P”. 

Zgodnie z art. 21 ust. 16 ustawy o PRM, wojewódzkie plany działania PRM podlegają w całości publikacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 21 ust. 3 i 4 tej ustawy plany te zawierają m. in.: informacje  
o rozmieszczeniu jednostek PRM, centrów urazowych i szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, centrów 
                                            
52 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego - system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 ze 
zm.), zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację miejsca 
geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego. 

53 Obowiązek ten wynika z art. 36, w związku z art. 27 pkt 1, 3 i pkt 4 lit. b ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. 
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powiadamiania ratunkowego i stanowisk dyspozytorów medycznych; opis struktury systemu powiadamiania  
o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz struktury i organizacji systemów teleinformatycznych 
i rodzajów łączności radiowej wykorzystywanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, ze wskazaniem 
rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania; informacje o organizacji i procedur koordynacji 
działań jednostek systemu. 
Na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy o PRM, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego 
planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM54, w których określił wzór 
planu i stopień szczegółowości prezentowania danych wymienionych w art. 21 ust. 3 i 4 tej ustawy55. 

W kwestii wpływu upublicznienia tak szczegółowych danych na bezpieczeństwo funkcjonowania PRM Minister 
wyjaśnił, że duża szczegółowość wojewódzkich planów działania systemu PRM wynika wprost z regulacji 
ustawowych i z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu 
działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM. W ocenie Ministra, publikacja służy 
przede wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez 
właściwe koordynowanie służb ratowniczych, a z planów korzystają m. in.: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Wojewodowie, samorządy terytorialne, służby i organizacje odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo publiczne, Państwowa Straż Pożarna, dysponenci ZRM, podmioty lecznicze. W ocenie 
Ministra, plany zawierają informacje istotne w zabezpieczeniu zdarzeń mnogich i masowych oraz przy 
przeprowadzaniu ćwiczeń z udziałem jednostek współpracujących z systemem PRM. Informacje w nich zawarte 
powinny być dostępne bez zbędnej zwłoki, a dostęp do nich jednocześnie poprawia bezpieczeństwo 
funkcjonowania systemu.  

W opinii NIK, publikowanie w całości treści planów działania systemu PRM może ułatwić czynności 
mające na celu zakłócenie funkcjonowania tego systemu. Dlatego też pełna treść Planów powinna być 
udostępniona wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
oraz współpracującym z systemem PRM, bez konieczności publikacji ich w całości na 
ogólnodostępnych stronach internetowych. 

W trakcie kontroli Minister poinformował, że planowane są nowelizacje ustawy o PRM (tzw. „duża” i „mała”). 
„Duża” nowelizacja przewiduje faktyczne upaństwowienie systemu PRM i rezygnację ze specjalistycznych ZRM 
na rzecz zespołów podstawowych, w co najmniej trzyosobowym składzie. Z kolei „mała” nowelizacja przewiduje 
przeniesienie zadania utrzymania SWD PRM (w tym bieżącego utrzymania, rozwoju i obsługi technicznej), 
dotychczas realizowanego przez ministra właściwego ds. administracji publicznej, na Ministra Zdrowia. Minister 
poinformował także, że obecnie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
w wyniku których, w gestii Ministra Zdrowia znalazłoby się uprawnienie do określania zakresu danych 
podlegających upublicznieniu w BIP.  
                                            
54 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1902). 
55 Plan działania systemu PRM obejmuje m. in. dane dotyczące: liczby, rodzaju i rozmieszczenia w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów 

ratownictwa medycznego, liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania specjalistycznych środków transportu wykorzystywanych przez lotnicze zespoły 
ratownictwa medycznego wraz z ich zasięgiem działania, maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu 
PRM (czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wyjazdu tej jednostki z miejsca stacjonowania), środków łączności i środków transportu; 
opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego 
i stanowisk dyspozytorów medycznych na obszarze województwa, w szczególności dane dotyczące: adresu, pod którym są zlokalizowane 
stanowiska dyspozytorów medycznych, terenu działania stanowisk dyspozytorów medycznych danej lokalizacji, liczby stanowisk dyspozytorów 
medycznych oraz liczby dyspozytorów medycznych, organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem kompetencji  
i trybu podejmowanych działań, liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, struktury  
i organizacji systemów teleinformatycznych oraz rodzajów łączności radiowej wykorzystywanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, ze 
wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania; sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu PRM  
z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w szczególności informacje o: procedurach współpracy, 
kompetencjach i trybie podejmowanych działań, obiegu i wymianie informacji, liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich 
granic administracyjnych, ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk lekarzy koordynatorów 
ratownictwa medycznego; sposób współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem PRM (w tym jednostki krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego) na obszarze województwa, w szczególności informacje o: procedurach współpracy, organizacji wspólnych ćwiczeń  
i analizie działań ratowniczych oraz procedurach powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń 
pojedynczych i zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, kompetencjach i trybie podejmowanych działań, 
obiegu i wymianie informacji. 
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We wszystkich ośmiu objętych kontrolą urzędach wojewódzkich stwierdzono, że stosownie do postanowień art. 
21 ust. 1 ustawy o PRM, system PRM działał na obszarze tych województw na podstawie wojewódzkiego planu 
działania systemu sporządzonego przez Wojewodę. 

Kontrola wykazała, że: 
� w Planie działania systemu PRM dla woj. lubuskiego określono jedno stanowisko dyspozytora medycznego na 

rejon operacyjny zielonogórski w sytuacji, gdy stosowne przepisy prawa wymagają zaangażowania minimum 
dwóch dyspozytorów medycznych na 200 tys. mieszkańców, 

� pomimo obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o PRM, projektu Planu działania systemu 
PRM dla woj. opolskiego nie uzgodniono z Komendantem IV Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego Wojskowej 
Służby Zdrowia, tj. z Komendantem (Dyrektorem) 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ we 
Wrocławiu. W 2015 r. zaniechano, mimo obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 6 wskazanej ustawy, uzgodnienia 
projektu aktualizacji tego planu z organami wskazanymi w ust. 5, tj. z Szefem Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Opolu, Komendantem IV Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego we Wrocławiu, Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu oraz 
Komendantem Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, 

� Urzędy Wojewódzkie w Katowicach i Wrocławiu nie podały do publicznej wiadomości ujednoliconych wersji 
Planów działania PRM, co było niezgodne z treścią art. 21 ust. 16 ustawy o PRM56, 

� w wyniku kontroli w UW w Szczecinie stwierdzono, że w Planie działania systemu PRM brak było: uzgodnienia 
treści Planu z Komendantem Oddziału Straży Granicznej, mapy w wymaganej skali, kryteriów kalkulacji kosztów 
działalności zespołów ratownictwa medycznego oraz informacji o liczbie zgłoszeń zakończonych 
zadysponowaniem zespołu ratownictwa medycznego, 

� w Planie Działania Systemu PRM ustalono na rejon operacyjny zielonogórski (obejmujący: powiat i miasto 
Zielona Góra, miasto i gminę Czerwieńsk, miasto Nowogród Bobrzański, gminę Świdnica i gminę Zabór) jedno 
stanowisko dyspozytora medycznego, podczas gdy art. 21 ust. 3 pkt 10 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym określa minimum dwa stanowiska dyspozytorów w lokalizacji (1 stanowisko dyspozytorskie na 200 
tys. mieszkańców). 

3.2.2.2	Realizacja	działań	ratowniczych	przez	jednostki	PRM	

Na podstawie wojewódzkich planów działania systemu PRM i ich aktualizacji, w MZ sporządzono zestawienia 
danych dotyczących wyjazdów ZRM w poszczególnych województwach w 2015 r. Dane te były wykorzystywane 
do oceny prawidłowości rozmieszczenia jednostek systemu PRM, w tym do oceny zasadności zmian w tym 
zakresie oraz do szacowania nakładów na działalność ZRM w roku następnym. Mediana57 czasu dotarcia ZRM 
do pacjenta58 w skali kraju w 2015 r. wynosiła 6 min 55 s w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców i 13 min 15 s 
na pozostałym obszarze. W miastach powyżej 10 tys. mieszkańców mediana czasu dotarcia była najniższa  
w województwie świętokrzyskim (5 min 00 s), a najwyższa w województwach: mazowieckim i warmińsko-
mazurskim (8 min). Na pozostałym obszarze mediana czasu dotarcia była najniższa w województwie kujawsko-
pomorskim (10 min 40 s), a najwyższa w województwie świętokrzyskim (15 min). Przedstawione czasy dotarcia 
spełniały wymóg art. 24 ust 1 pkt. 1 ustawy o PRM.  

Organizacja działań ZRM na terenie poszczególnych województw 

W ramach ustalonych planów działania systemu PRM na terenie województw objętych kontrolą działania 
ratownicze w 2016 r. prowadziło 291 specjalistycznych ZRM, 452 podstawowych ZRM, 11 ZRM działających 

                                            
56 Pomimo sformułowania przez NIK opinii, nt. niezasadności publikowania w całości obszernych wojewódzkich planów działań ratowniczych PRM, co 

wiąże się z upublicznianiem danych istotnych dla jego prawidłowego funkcjonowania, i co może ułatwić podjęcie wymierzonych przeciwko 
podmiotom systemu PRM działań o charakterze przestępczym, a nawet terrorystycznym (patrz str. 18), publikowanie planów ciągle pozostaje 
ustawowym obowiązkiem wojewodów. 

57 Mediana, zwana także wartością środkową zbioru, dzieli uszeregowany zbiór danych (wyników) na dwie równe co do liczby dane - wyniki niższe niż 
mediana i wyniki wyższe niż mediana. Inaczej mówiąc wartość mediany wskazuje, że połowa danych ma wartość poniżej wartości mediany, a druga 
połowa ma wartość powyżej wartości mediany.    

58 Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 1 ustawy o PRM, wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia takiego czasu dotarcia na 
miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, aby mediana czasu 
dotarcia - w skali każdego miesiąca - była nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 
tysięcy mieszkańców. 
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okresowo i 101 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zadania związane z dysponowaniem i koordynowaniem 
działań ratowniczych realizowało 50 dyspozytorni medycznych. 
Objęci kontrolą Wojewodowie zawarli porozumienia z wojewodami sąsiednich województw, na podstawie 
których, w przypadku braku dostępności jednostek systemu PRM na terenie jednego z województw, mogli 
zwrócić się o zadysponowanie jednostek systemu z województwa ościennego, bądź o przyjęcie pacjentów do 
SOR-u na terenie sąsiedniego województwa. Ustaleń w tym zakresie dokonywali LKRM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 8. Dyspozytornia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

Koordynacją działań jednostek systemu PRM na terenie tych województw zajmowali się Lekarze Koordynatorzy 
Ratownictwa Medycznego pełniący dyżur w Wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego lub Centrach 
Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w przypadku dwóch UW. Do zadań Lekarza Koordynatora należało m.in. 
udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i pomocy merytorycznej, włączenie jednostki PRM 
spoza obszaru działania jednego dyspozytora i jednostek PRM z obszaru innego województwa. LKRM 
przekazywał dyspozytorowi medycznemu niezbędne informacje ułatwiające prowadzenie czynności 
ratunkowych i transport osób poszkodowanych, a zwłaszcza informacje o ilości wolnych miejsc w SOR  
i szpitalnych oddziałach intensywnej terapii.  
Do uzyskiwania bieżących informacji o gotowości ZRM stacjonujących na terenie województwa wykorzystywane 
było oprogramowanie należące do dysponentów. 

Kontrola wykazała, że: 
� w 2015 r. w WCZK Śląskiego UW brak było LKRM na 41 dyżurach (36 dziennych i pięciu nocnych),  

a w pierwszym półroczu 2016 r. podczas 7 dyżurów dziennych. Przyczyną nieobecności LKRM był brak 
możliwości zaplanowania 12 godzinnych dyżurów w związku z równoczesnym zatrudnieniem lekarzy pełniących 
tę funkcję w innych zakładach pracy, oraz absencją chorobową bądź urlopami. Kierownik WCZK wyjaśnił, że 
trudności w zapewnieniu ciągłości dyżurów LKRM spowodowane były brakiem lekarzy chętnych do pracy na tym 
stanowisku. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za główną przyczynę tego problemu 
podał wynagrodzenie lekarza koordynatora zatrudnionego w Urzędzie, które jest znacząco niższe od 
wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym w pogotowiu ratunkowym. W CPR 
Lubuskiego UW zatrudnionych było (na podstawie powołania) jednocześnie 4 lekarzy koordynatorów ratownictwa 
medycznego, w łącznym wymiarze od 2,5 do 3 etatów. By zapewnić pełnienie całodobowego dyżuru przez 
lekarzy koordynatorów, stosownie do planów i szacunków urzędu, obsada na tych stanowiskach powinna 



   
 Ważniejsze wyniki kontroli – Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 39

wynieść 5 etatów. 

Z informacji uzyskanych w objętych kontrolą urzędach wojewódzkich wynika, że w latach 2015-2016 r.  
(I połowa) odnotowano 1.814 wyjazdów ZRM do zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych59. Średni 
czas dojazdu ZRM do zdarzeń na drogach tej kategorii wyniósł od 8 min w woj. małopolskim do 18 min w woj. 
podkarpackim. Na terenie sześciu województw odnotowano przypadki dłuższego maksymalnego czasu dojazdu 
do miejsca zdarzenia, niż określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy PRM. Przypadki te stanowiły od 5,2% 
wszystkich wyjazdów ZRM do zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych w woj. lubuskim do 24,8% 
wyjazdów w woj. opolskim. Jako przyczyny przekroczeń najczęściej wskazywano: odległą lokalizację wypadku 
oraz brak możliwości zadysponowania innego wolnego ZRM stacjonującego bliżej miejsca zdarzenia, 
utrudniony bądź wydłużony dojazd do miejsca zdarzenia, błędne określenie miejsca zdarzenia przez 
wzywającego, trudne warunki atmosferyczne. 

Kontrola wykazała, że: 
� pomimo obowiązku podejmowania działań zmierzających do zapewnienia parametrów czasu dotarcia przez 

zespoły ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, wskazanych  
w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy o PRM, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Dolnośląskiego UW nie dysponowali danymi dotyczącymi trzeciego kwartyla60 czasu dotarcia oraz 
maksymalnego czasu dotarcia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PRM. W tym zakresie 
ograniczyli się jedynie do uzyskania i analizy danych dotyczących mediany czasu dotarcia, co nie zapewniało 
rzetelnej identyfikacji odchyleń od stanu pożądanego oraz uniemożliwiało podejmowanie adekwatnych działań 
organizacyjnych mających na celu skrócenie czasów dotarcia ZRM; 

� podejmowane przez Wojewodę Opolskiego działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia maksymalnych 
czasów dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM, w ocenie NIK 
nie były w pełni skuteczne. Na powyższe wskazywał procentowy przyrost liczby dojazdów po upływie 
maksymalnych czasów dotarcia, z 8% w 2015 r. do 8,5% w I półroczu 2016 r. w przypadku wyjazdów w miastach 
powyżej 10 tys. mieszkańców oraz z 18,7% do 20,1% w przypadku wyjazdów poza takimi miastami. W wyniku 
kontroli Falck Medycyna Spółka z o.o., będącej dysponentem ZRM na terenie woj. opolskiego, stwierdzono, że  
w przypadku 11 z 29 (tj. 38%) działań ratowniczych na autostradzie A 4 czas przybycia karetki systemu PRM 
obsługiwanej przez tego dysponenta przekraczał 20 min Podobnie oceniono działania Wojewody Łódzkiego,  
z uwagi na wzrost ilości wyjazdów ZRM do zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych z 23 w 2015 r. do 
28 w I półroczu 2016 r. (tj. 18,4% wszystkich wyjazdów), gdzie zostały przekroczone maksymalne czasy dojazdu; 

� w Śląskim UW nie przeprowadzano analiz przyczyn przekraczania przez ZRM normatywnych/maksymalnych 
czasów dojazdów na miejsce zdarzenia na autostradach i drogach ekspresowych, co pozwoliłoby na precyzyjne 
wskazanie przyczyn, które uniemożliwiają dotarcie ZRM w zakładanym ustawowo czasie. Uzasadnia to fakt, że 
12,5% stanowiły wyjazdy ZRM, gdzie przekroczony był maksymalny czas dojazdu do zdarzeń na drogach 
ekspresowych i autostradach, a najczęściej wskazywaną przez dysponentów przyczyną przekroczenia tego 
czasu była konieczność zadysponowania ZRM z innego obszaru działania, ze względu na brak możliwości 
zadysponowania ZRM stacjonującego najbliżej zdarzenia oraz konieczność wydłużenia dojazdu (do najbliższego 
skrzyżowania - rozjazdu) w celu przedostania się ambulansu na przeciwległy pas ruchu. 

Z objętych kontrolą UW jedynie w Podkarpackim UW dokonano analizy rozmieszczenia oraz zasięgów działania 
ZRM na terenie województwa, przy uwzględnieniu określonych przez ustawę o PRM czasów dojazdu  
i przystąpiono do przydzielenia poszczególnych odcinków autostrady A4 konkretnym ZRM tak, aby czas 
dotarcia tych zespołów z wyznaczonych miejsc oczekiwania był jak najkrótszy. Uzyskane informacje naniesiono 
na liniowy schemat graficzny A 4, zawierający trasę przebiegu autostrady w dwóch kierunkach, jej pikietaż, 
lokalizację węzłów autostradowych, granice powiatów oraz obszary działania ZRM.  

W Łódzkim UW analiza dojazdu ZRM do autostrad i dróg ekspresowych (w oparciu o aplikację GPS Google 
Maps) ograniczona została do czasów dojazdu zespołów do węzłów wjazdowych na tego typu drogi. Nie 
obejmowała natomiast czasu dojazdu ZRM do wjazdów awaryjnych autostrad. 

                                            
59 Lubuski UW posiadał niepełne dane statystyczne dotyczące wyjazdów ZRM do zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych. 
60 Kwartyle określają wartości podziału badanej grupy w założonych proporcjach tj. do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100%. .Kwartyl trzeci 

dzieli obserwacje w stosunku 75% - 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź równa wartości trzeciego kwartyla, a 25% obserwacji jest 
równa bądź większa niż wartość III-ego kwartyla. 
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Dokumentowanie zdarzeń  
Wszyscy objęci kontrolą dysponenci ZRM dokumentowali zdarzenia drogowe w sposób określony w § 47 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania61. W wyniku badania kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz kart 
medycznych czynności ratunkowych sporządzonych dla wybranych zdarzeń na autostradach i drogach 
ekspresowych u trzech dysponentów ZRM stwierdzono braki wymaganych danych w tej dokumentacji: 

� w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim stwierdzono brak 
odnotowania faktu segregacji pacjentów w trzech kartach zlecenia wyjazdu ZRM. W przypadku jednego 
zdarzenia w księdze dysponenta ZRM dokonano niechronologicznej ewidencji zadysponowania ambulansu ZRM. 
W 18 zbadanych kartach zlecenia wyjazdu ZRM nie określono współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia. 
Brak odnotowania współrzędnych geograficznych stwierdzono również w pięciu kartach sporządzonych w WSPR 
w Szczecinie; 

� w 11 kartach zlecenia wyjazdu ZRM sporządzonych w Falck Medycyna Spółka z o.o., pomimo takiego 
obowiązku, nie wskazano w dokumentacji przyczyn dokonywania korekty błędnych wpisów oraz daty i osoby 
dokonującej adnotacji. W dwóch przypadkach ujęte zostały informacje niezgodne ze stanem faktycznym;  

� w raporcie z dyżuru z dnia 1 listopada 2015 r. LKRM Szpitala w Piotrkowie Trybunalskim nierzetelnie 
udokumentował przebieg wypadku masowego na A1, ponieważ nie odnotował w nim udziału w akcji ratowniczej 
ZRM z rejonu operacyjnego Brzeziny, do czego był zobowiązany na podstawie zarządzenia nr 91/2015 
Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur i wytycznych dla LKRM”. 

Organizacja łączności 

W objętych kontrolą województwach na potrzeby działań jednostek systemu PRM wykorzystywano m.in: 
− powszechnie dostępne systemy łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej publicznych 

operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie kraju (usługi telefoniczne i transmisja danych), 
− sieć OST 11262, pozwalającą na łączność z następującymi użytkownikami: centra powiadamiania 

ratunkowego, dyspozytorzy medyczni, jednostki Policji i jednostki PSP oraz LKRM. 

W wyniku kontroli ustalono, że ZRM funkcjonujące w ramach systemu PRM mogły korzystać z radiowej sieci 
współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (kanał B-112) zapewniającej doraźną 
łączność radiową i możliwość komunikacji poszczególnych służb na miejscu zdarzenia, w tym z KDR. 
Wojewodowie Śląski i Zachodniopomorski utworzyli wojewódzkie sieci radiowe do łączności współdziałania 
pomiędzy służbami ratowniczymi z tych województw. Natomiast Wojewodowie Lubuski i Łódzki podjęli działania 
zmierzające do utworzenia systemu cyfrowej łączności radiowej na potrzeby PRM, opartego na własnej 
infrastrukturze technicznej.  

3.2.2.3	Procedury	dot.	zdarzeń	mnogich/masowych	

Minister Zdrowia zatwierdził „Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące 
procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (dalej: Zalecenia), 
opracowane przez zespół ekspertów w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej i przekazał je 
wojewodom, w celu rozpropagowania i stosowania przez podmioty lecznicze. Przed zatwierdzeniem tekst 
Zaleceń otrzymały do zaopiniowania: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo 
Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polska Rada Ratowników Medycznych, Społeczny Komitet 
Ratowników Medycznych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłosiła poprawkę redakcyjną. W przesłanej 
do Ministerstwa opinii sformułowanej po ćwiczeniach ratowniczych, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach pozytywnie ocenił Zalecenia, zwracając jednak uwagę m. in. na dużą liczbę 
dokumentów do wypełnienia przez koordynatora medycznego, oraz brak określenia sposobu segregacji 
medycznej i wzoru kart segregacji. W przesłanej do Ministra opinii, Wojewoda Małopolski zwrócił uwagę na 
rozbudowaną część sprawozdawczą oraz obsadę dyspozytorni niewystarczającą do sprawnego stosowania 

                                            
61 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz. 2069). 
62 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna dla numeru 112. 
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przewidzianych procedur. Wojewoda Małopolski zaproponował zwiększenie progu stosowania Zaleceń do co 
najmniej pięciu poszkodowanych zamiast dotychczasowych dwóch oraz uproszczenie przewidzianego 
algorytmu postępowania. Powyższe uwagi nie zyskały akceptacji przewodniczącego zespołu, który opracował 
Zalecenia. 

Objęte kontrolą UW przekazały Zalecenia do podległych jednostek PRM do służbowego wykorzystania. Sposób 
wdrożenia Zaleceń był przedmiotem weryfikacji pracowników Dolnośląskiego UW. Pozostałe UW nie 
sprawdzały, czy i w jaki sposób Zalecenia zostały wdrożone. 

W wyniku kontroli NIK stwierdzono: 
� dnia 13 sierpnia 2015 r. Wojewoda Śląski zalecił wszystkim jednostkom systemu PRM zapoznanie się  

i dokonanie stosownych korekt w obowiązujących procedurach i poinformowanie o zakresie ich wdrożenia. Na 
112 jednostek PRM informację zwrotną o zapoznaniu się z Zaleceniami oraz podjęciu stosownych działań 
przesłało 10 jednostek. Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że realizacja zalecenia Wojewody będzie sprawdzana 
w ramach kontroli jednostek systemu PRM, planowanych na 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą stwierdzono również, że UW nie wykorzystywały określonych dla nich procedur 
wynikających z Zaleceń, pomimo wystąpienia zdarzeń mnogich/masowych, tak jak np. w województwie łódzkim. 

� Na terenie woj. łódzkiego miało miejsce 19 zdarzeń o charakterze mnogim (masowym), w wyniku których 
poszkodowanych zostało łącznie 178 osób, w tym cztery zdarzenia miały miejsce na autostradach i drogach 
ekspresowych w wyniku, których zostało poszkodowanych 28 osób, a w akcji ratunkowej uczestniczyło 13 ZRM 
(w tym dwa razy lotnicze ZRM). Wojewoda nie zorganizował w ciągu 72 godzin od godziny zakończenia działań 
ratunkowych wymaganych Zaleceniami briefingów z udziałem przedstawicieli poszczególnych instytucji, które 
brały udział w akcji ratowniczej, celem omówienia uwag przekazanych przez uczestników akcji oraz 
wypracowania propozycji zmian w zakresie obowiązujących przepisów i przedstawienia ich Ministrowi Zdrowia. 
Od zorganizowania briefingów odstąpił także Wojewoda Dolnośląski pomimo wystąpienia na autostradzie trzech 
zdarzeń o charakterze „mnogim”. 

W wyniku kontroli u sześciu dysponentów ZRM stwierdzono, że jedynie w trzech przypadkach Zalecenia były 
włączone do procedur, lecz nie były one w całości stosowane. Przykładem jest wprowadzenie do procedur 
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (RPR w Sosnowcu) Zaleceń, ale bez „Kart ocen przebiegu 
zdarzenia”. Z wyjaśnień Dyrektora RPR w Sosnowcu wynikało, że Zalecenia nie zostały zaklasyfikowane do 
kategorii dokumentów, które powinny być obowiązkowo przestrzegane, a ponadto, że wprowadzają one bardzo 
szeroki zakres sprawozdawczości, którego nie da się stosować w miejscu zdarzenia w sytuacji konieczności 
udzielenia pomocy znacznej liczbie poszkodowanym. Jednocześnie zauważył, że dyspozytorzy medyczni  
i członkowie ZRM wyrazili negatywną opinię, co do zalecenia stosowania Kart ocen przebiegu zdarzenia, gdyż 
wprowadziło to zbyteczną biurokrację, a kryteria oceny nie były ich zdaniem obiektywne. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że: 
� w rejonie działania RPR Sosnowiec, w okresie objętym kontrolą, miało miejsce 25 zdarzeń mnogich. W wyniku 

badania siedmiu spośród nich stwierdzono, że o trzech zdarzeniach został powiadomiony LKRM, natomiast  
w pozostałych czterech przypadkach kontrolującemu nie przedstawiono dokumentów wskazujących na takie 
powiadomienie. 

� w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim stwierdzono brak  
w trzech kartach zlecenia wyjazdu ZRM informacji o segregacji rannych.  

W opinii NIK, z uwagi na stan wdrażania Zaleceń, zasadna byłaby ponowna analiza treści i formy tego 
dokumentu pod kątem, zgłaszanych przez ich adresatów, trudności z ich wdrażaniem i stosowaniem. 

3.2.2.4	Stopień	wdrożenia	SWD	PRM	

Zgodnie z art. 27 pkt 3, w zw. z art. 36, ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego do ustawy o PRM 
zostały wprowadzone artykuły 24a - 24d, nakładające na ministra właściwego ds. administracji publicznej 
obowiązek zapewnienia utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) począwszy od 1 stycznia 2015 r.  

Ustalono, że do 30 czerwca 2016 r. SWD PRM został wdrożony jedynie w dwóch dyspozytorniach medycznych: 
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w Słupsku i Gorzowie Wielkopolskim63.  

Minister Zdrowia nie monitorował zawierania przez wojewodów porozumień z ministrem właściwym  
ds. administracji publicznej w sprawie dostaw sprzętu na potrzeby SWD PRM. Do czasu zakończenia kontroli 
Minister nie uzyskał od ministra właściwego ds. administracji publicznej informacji o terminach wdrażania SWD 
PRM w kolejnych dyspozytorniach. Ministerstwo Zdrowia powadziło korespondencję z MSWiA, wojewodami  
i Centrum Cyfrowej Administracji w sprawie wdrażania SWD oraz było jedną ze stron porozumienia  
z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie współpracy w modyfikacji oprogramowania SWD PRM, zawartego z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Cyfryzacji i Centrum Cyfrowej Administracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 9. Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w Gorzowie Wielkopolskim. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Jako przyczyny nieuruchomienia SWD PRM w ustawowym terminie, Minister Zdrowia wskazał m. in.: jednoczesne 
połączenie reorganizacji systemu PRM (tworzenie skoncentrowanych dyspozytorni medycznych) z wdrażaniem 
SWD PRM, brak skutecznego współdziałania Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji przy wdrażaniu SWD PRM; konieczność zachowania ciągłości działania przy przejściu z dotychczas 
stosowanych rozwiązań na SWD PRM; konieczność zachowania bezpieczeństwa w obsłudze zgłoszeń 
alarmowych przy przejściu z dotychczas stosowanych rozwiązań w systemie PRM na SWD PRM, potrzebę 
dostosowania stanowisk dyspozytorów medycznych, miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 
oraz ambulansów wykorzystywanych w systemie PRM do nowych rozwiązań teleinformatycznych.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapytany w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, o wdrażanie 
SWD PRM wskazał m. in., że uruchomienie systemu na terenie całego kraju jest uzależnione od zakończenia 
procesu koncentracji dyspozytorni medycznych, za który – zgodnie z ustawą o PRM – organami odpowiedzialnymi 
są Minister Zdrowia oraz Wojewodowie. W ocenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, SWD PRM może 
być wdrażany w województwach, w których reorganizacja systemu PRM została zakończona.  

W opinii Ministra Zdrowia uruchomienie SWD PRM na terenie całego kraju nie jest uzależnione od zakończenia 
procesu koncentracji dyspozytorni, o czym świadczy m. in. fakt, że w 10 na 16 województw proces koncentracji 
dyspozytorni medycznych został już zakończony, a mimo to nie został w nich w pełni wdrożony SWD PRM. 

                                            
63 Do zakończenia kontroli na terenie woj. lubuskiego trwał proces łączenia 14 dyspozytorni medycznych w ramy jednej Scentralizowanej Dyspozytorni 

Medycznej, mieszczącej się w budynku UW w Gorzowie Wielkopolskim. 
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Minister wyjaśnił, że Wdrożenie SWD PRM wiąże się w pierwszej kolejności z wyposażeniem stanowisk 
dyspozytorskich oraz wszystkich zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) realizujących zadania z zakresu 
ratownictwa medycznego w niezbędny sprzęt (terminale mobilne, drukarki, urządzenia GPS), a następnie  
z uruchomieniem aplikacji do obsługi zgłoszeń alarmowych. Dopiero po przekazaniu sprzętu dysponentom oraz 
po instalacji systemu teleinformatycznego możliwe jest bezpieczne zakończenie koncentracji dyspozytorni 
medycznych w poszczególnych województwach i prawidłowe wykonywanie zadań z użyciem SWD PRM. 
Zauważyć trzeba, że wielu dysponentów ZRM posiada lokalne systemy informatyczne umożliwiające przyjęcie 
przez dyspozytora medycznego zgłoszenia i dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego. Jednakże 
systemy te nie umożliwiają właściwej obsługi zgłoszenia alarmowego w przypadku przejęcia przez 
skoncentrowaną dyspozytornię medyczną obszaru działania innych, mniejszych dyspozytorni medycznych 
z danego województwa. Zmiana obszarów działania dyspozytorni medycznych skutkuje bowiem zarządzaniem 
większą niż do tej pory liczbą zespołów ratownictwa medycznego, pozostających często w strukturach różnych 
dysponentów ZRM. Posiadane obecnie przez tych dysponentów systemy spełniają swoją lokalną funkcję  
i wykorzystywane są na bieżące potrzeby danego dysponenta, ale w przypadku przyłączenia kolejnego rejonu  
z dodatkowymi ZRM nie będą wydolne. Koncentracja dyspozytorni medycznych przed uruchomieniem 
ogólnopolskiego SWD PRM uniemożliwiłaby wykonywanie zadań przez dyspozytorów medycznych, co wynika  
z ograniczeń i zróżnicowania lokalnych systemów informatycznych. Trzeba podkreślić, że te województwa, które 
posiadają zaawansowane systemy informatyczne z rozbudowanymi funkcjonalnościami, zakończyły koncentrację 
dyspozytorni medycznych jako pierwsze. W związku z powyższym niemożliwe jest bezpieczne zakończenie 
procesu koncentracji dyspozytorni medycznych bez wcześniejszego wdrożenia SWD PRM. Jednocześnie 
podkreślić należy, że priorytetem Ministerstwa Zdrowia podczas wdrożenia SWD PRM jest uruchomienie systemu 
w tych lokalizacjach, które wciąż nie posiadają skoncentrowanych dyspozytorni medycznych lub lokalnych 
systemów wspomagania dowodzenia. Zakłada się prowadzenie koncentracji dyspozytorni medycznych w oparciu 
o SWD PRM. Kolejnym etapem będzie uruchomienie systemu w lokalizacjach już skoncentrowanych i działających 
w oparciu o lokalne systemy wspomagania dowodzenia.  

Wojewodowie objęci niniejszą kontrolą w dniu 8 października 2015 r. zawarli z Centrum Projektów 
Informatycznych (CPI) oraz z Ministrem Administracji i Cyfryzacji trójstronne porozumienie, które dotyczyło 
zasad przekazywania składników majątkowych oraz praw i obowiązków z umów zawartych w ramach projektu 
informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia „Systemu informatycznego powiadamiania 
ratunkowego” na potrzeby SWD PRM. Do kontrolowanych UW w latach 2013 – 2015 przekazano sprzęt  
i oprogramowanie (m.in. terminale mobilne, zestawy komputerowe, konsole dyspozytorskie) o łącznej wartości 
12.490,1 tys. zł.  
Do dnia zakończenia kontroli SWD PRM był na etapie wdrażania jedynie na terenie woj. lubuskiego, gdzie 
według stanu na 15 listopada 2016 r. SWD został wdrożony w gorzowskim i międzyrzeckim rejonie 
operacyjnym. Dla tych rejonów stanowiska dyspozytorskie przyjmowały zgłoszenia, rejestrowały, dysponowały 
oraz lokalizowały zespoły ratownictwa medycznego za pomocą dwóch systemów teleinformatycznych: SWD 
PRM i E-R@townictwo. Pozostali dysponenci z terenu województwa stosowali różne systemy teleinformatyczne 
do obsługi zgłoszeń alarmowych oraz dysponowania ZRM.  

� W Lubuskim UW przedstawiono kontrolerom wady Uniwersalnego Modułu Mapowego z Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii, który jest przewidziany, jako podstawa wizualizacji umiejscowienia zdarzenia i śledzenia 
zadysponowanych ZRM w SWD PRM. Do zasadniczych wad zaliczyć należy: nieaktualność map - nowe odcinki 
drogi ekspresowej nanoszone są z bardzo dużym nawet kilkumiesięcznym opóźnieniem oraz brak na mapie 
pikietażu jakichkolwiek dróg, w tym autostrad i dróg ekspresowych. Na mapach tych nie było informacji nt. 
wjazdów awaryjnych na autostrady i drogi ekspresowe oraz oznaczeń: stanu dróg (ważne szczególnie zimą), 
remontów dróg i wyłączonych odcinków, utrudnień (np. zwężenia drogi) z powodu remontów, objazdów, 
przejezdności przepraw promowych, korków. 

Na terenie pozostałych województw objętych kontrolą przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń alarmowych, 
dysponowanie ZRM oraz ich pozycjonowanie odbywało się z wykorzystaniem przez dysponentów ZRM 
własnych systemów informatycznych. 
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3.2.2.5 Nadzór nad funkcjonowaniem PRM 

Zgodnie z art. 20 ustawy o PRM w ramach nadzoru nad PRM minister właściwy do spraw zdrowia może żądać 
od wojewodów wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemu na terenie województwa  
i przeprowadzać kontrole dysponentów jednostek na zasadach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej64.  
Minister przeprowadził kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe65 w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych przyznanych w ramach dotacji 
celowej na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego  
w latach 2014-2015. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano wniosków ani 
zaleceń pokontrolnych.  
W okresie objętym kontrolą Minister zwrócił się do dziewięciu wojewodów o przeprowadzenie 14 kontroli  
w trybie art. 31 ustawy o PRM, dotyczących prawidłowości działania jednostek PRM w konkretnych 
przypadkach, mogących wskazywać na nieprawidłowości w ich działaniu, głównie w zakresie dysponowania 
karetek i czasu oczekiwania na przyjęcie przez szpitalne oddziały ratunkowe. Przypadki te nie były związane  
z działaniami ratowniczymi na autostradach lub drogach ekspresowych.  
Zgodnie z art. 31 ust 1 pkt 2 ustawy o PRM, Wojewoda jest upoważniony do kontroli dysponentów jednostek 
działających na obszarze województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach o działalności 
leczniczej. W latach 2015 – 2016 (I połowa) kontrolę dysponentów ZRM przeprowadziło czterech spośród ośmiu 
kontrolowanych wojewodów. Łącznie kontrolą zostało objętych 13 dysponentów, a w toku tych kontroli 
najczęściej stwierdzano uchybienia polegające na przekroczeniu maksymalnych czasów dotarcia dla ZRM na 
miejsce zdarzenia oraz na brakach i błędach formalnych w badanej dokumentacji medycznej. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 
� Wojewodowie Lubuski, Małopolski, Śląski i Zachodniopomorski nie korzystali z upoważnienia do kontroli 

dysponentów ZRM, co w ocenie NIK skutkowało niepełną wiedzą o stanie przygotowania i sposobie realizacji 
zadań przez poszczególnych dysponentów. 

� w Dolnośląskim UW stwierdzono, że pomimo formułowania wniosków pokontrolnych kierowanych do 
kontrolowanych dysponentów ZRM zaniechano wyznaczania terminów złożenia informacji o ich sposobie 
wykonania, zgodnie z §25 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych66. 

Na terenie objętych kontrolą województw, zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy o PRM, dyrektorzy właściwych 
oddziałów wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informowali wojewodów o nieprawidłowościach 
związanych z wykonywaniem umów przez dysponentów ZRM. Nieprawidłowości dotyczyły głównie braków  
w obsadzie ZRM, nieprzestrzegania przez dyspozytorów procedur przyjmowania wezwań, nierzetelnego 
prowadzenia dokumentacji medycznej. 

3.2.2.6 Wyposażenie ZRM i kwalifikacje personelu ratowniczego 

Standaryzacja wyposażenia ZRM 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o PRM specjalistyczny środek transportu sanitarnego musi spełniać wymagania 
techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.  
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o PRM, specjalistyczny środek transportu sanitarnego lotniczego zespołu 
ratownictwa medycznego musi spełniać wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach, 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – 
Prawo lotnicze67. W tym zakresie obowiązuje norma PN-EN 13718-1:2014-11 pt. „Medyczne środki transportu  
i ich wyposażenie - Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego 

                                            
64 Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, ze zm.). 
65 W okresie od 3 marca 2000 r. do 23 listopada 2016 r. - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od 24 

listopada 2016 r. - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MZ poz. 121). 

66 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1331). 

67 Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 605, ze zm.). 
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używanego w środkach transportu powietrznego”, w języku angielskim opublikowana 27 listopada 2014 r. 

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne68 odwołuje się w zakresie transportu sanitarnego do normy  
„PN-EN 1789” oraz normy ją zastępujących.  
W obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych69, w załączniku nr 24 pod poz. 23 wskazano, jako obowiązującą normę PN-EN 
1789+A1:2011 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe”. Na stronie internetowej Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, zamieszczono z kolei informację, że norma PN-EN 1789+A1:2011, o tytule 
„Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe”, w polskiej wersji językowej, została opublikowana 
28 stycznia 2011 r. i została wycofana z dniem 12 stycznia 2015 r. Zastąpiła ją norma o powyższym tytule  
i numerze PN-EN 1789+A2:2015-01, w angielskiej i polskiej wersji językowej. 

W opinii NIK, celowe jest opublikowanie w Monitorze Polskim zaktualizowanego wykazu norm 
obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego oraz udostępnienie ich w polskiej wersji 
językowej. 

Wyposażenie ZRM 
W wyniku przeprowadzonych oględzin w wybranych sześciu miejscach stacjonowania ZRM nie stwierdzono 
braków w wyposażeniu służącym do przenoszenia pacjenta, wyposażeniu unieruchamiającym, wyposażeniu do 
wentylacji i oddychania, wyposażenia do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego 
określonego w załączniku nr 3 zarządzenia nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 10. Ambulans ZRM z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 

[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Wszystkie poddane oględzinom ambulanse posiadały aktualne przeglądy techniczne i były wyposażone  
w środki łączności. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że:  
                                            
68 Zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (NFZ 2016 poz. 64).  
69 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. poz. 786). 
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� bez wymaganej zgody Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie na lokalizację pomieszczeń służących do pobytu ludzi poniżej poziomu terenu, użytkowano 
pomieszczenia w budynku głównym Filii WSPR Szczecin. W wyposażeniu jednego ZRM stwierdzono brak kaniuli 
do wkłuć centralnych, wyposażenie to uzupełniono przed zakończeniem kontroli. 

Kwalifikacje personelu medycznego 
Badanie obejmujące kwalifikacje 10% liczby osób wchodzących w skład ZRM oraz 30 % osób zatrudnionych  
w dyspozytorniach medycznych potwierdziło, że spełniali ono wymagania określone w ustawie o PRM dla 
lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych. 

Ćwiczenia z innymi służbami ratowniczymi. 
W okresie objętym kontrolą ćwiczenia w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie 
lub drodze ekspresowej z udziałem służb ratowniczych i Policji dwukrotnie zorganizował Wojewoda Śląski. 
Jedynie dwóch na sześciu objętych kontrolą dysponentów ZRM oddelegowało swoje ZRM do udziału  
w ćwiczeniach związanych z organizacją i prowadzeniem działań ratowniczych na autostradzie lub drodze 
ekspresowej z udziałem służb ratowniczych i Policji. Z wyjaśnień uzyskanych od dyrektorów WSPR  
w Szczecinie i Zielonej Górze wynika, że znikomy udział ZRM w ćwiczeniach wynika z zapisów umowy  
o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego, zawartej przez Dysponenta ZRM z oddziałem NFZ, której 
zakres rzeczowo-finansowy nie przewiduje wykonywania zadań innych niż wymienione w ustawie o PRM  
(art. 1 oraz art. 3 pkt 10).  

W ocenie NIK zasadnym byłoby wprowadzenie w umowach o udzielanie świadczeń ratownictwa 
medycznego zapisów nakładających m.in. na dysponentów ZRM obowiązek uczestniczenia  
w ćwiczeniach ratowniczych, łącznie ze wskazaniem źródła finansowania tych przedsięwzięć. Podjęcie 
tych działań wymaga stosownych zmian w obowiązujących przepisach. 

3.2.2.7 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

W okresie od 3 marca 2000 r. do 23 listopada 2016 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe funkcjonowało, jako 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od 24 listopada 
2016 r., na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia nosi nazwę Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Stan organizacyjno-kadrowy 
W strukturze organizacyjnej LPR wyodrębnione zostały cztery regiony operacyjne, w ramach których 
funkcjonowało 18 baz HEMS w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Sanoku, Suwałkach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze  
i baza sezonowa w Koszalinie ( funkcjonująca od 1 czerwca do 5 września) oraz baza samolotowa Warszawa-
Okęcie. W drugiej połowie 2016 r. zostały otwarte kolejne 4 bazy: w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Ostrowie 
Wielkopolskim i Sokołowie Podlaskim. 
Obszar działania baz HEMS obejmował terytorium całego kraju, przy czym czas przygotowania do startu 
uzależniony był od odległości do celu lotu oraz pory dnia i wynosił: powyżej 130 km – 15 min w dzień i 30 minut 
w nocy, pomiędzy 60 a 130 km – 6 min w dzień i 30 min w nocy, do 60 km – 3 min w dzień i 15 min w nocy. 
Decyzję o tym, który HEMS był dysponowany do zdarzenia podejmował dyspozytor medyczny,  
z uwzględnieniem m.in. najkrótszego czasu dotarcia do miejsca zdarzenia i statusu gotowości bazy LPR. 

Cztery bazy funkcjonowały całodobowo, pięć w godzinach 7-20, a pozostałe od godz. 7, lecz nie wcześniej niż 
od wschodu słońca, do 45 min przed zachodem słońca, lecz nie dłużej niż do godz. 20.  
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. LPR zatrudniało pracowników na 469 etatach, w tym 102 pilotów, 
65 ratowników medycznych i 15 pielęgniarzy. Na podstawie umów kontraktowych dyżury w zespołach HEMS 
pełniło 110 lekarzy, a jeden na podstawie umowy o pracę. Badanie próby 13 spośród 111 lekarzy-członków 
HEMS (11,7% ogółu), 2 spośród 15 pielęgniarzy (13,3% ogółu), 11 spośród 65 ratowników medycznych (16,9%) 
ogółu) i 11 spośród 102 pilotów (10,8% ogółu) wykazało, że osoby te posiadały kwalifikacje wymagane ustawą  
o PRM. 

Według stanu na koniec 2016 r. LPR dysponowało 27 śmigłowcami EC 135, w wersjach P2+ i P3,  
oraz dwoma samolotami do transportu medycznego: Piaggio P.180 Avanti i Avanti II. 
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Rys. 3. Bazy i rejony działania LPR (stan na koniec 2016 r.) 
           [Opracowanie własne NIK na podstawie materiałów kontrolnych i http://ssc.siskom.waw.pl/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 11. Śmigłowiec Eurocopter EC 135 P3, nr SP-DXA, w barwach LPR z bazy w Zielonej Górze. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczych 
Procedury przyjmowania zgłoszeń i organizacji działań ratowniczych LPR, według stanu na 30 czerwca 2016 r., 
uregulowane były w:  
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- regulaminie organizacyjnym LPR, w części dotyczącej dysponowania śmigłowców Służby Ratownictwa 
Medycznego do lotów w ramach medycznych czynności ratunkowych; 

- standaryzacji czynności załogi HEMS dla śmigłowca EC-135-P2+ (wydanie 6.); 
- standaryzacji czynności załogi HEMS dla śmigłowca EC-135-P3+ (wydanie 2.); 
- instrukcji medycznej LPR; 
- instrukcji operacyjnej LPR – część A. 

Zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań 
przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego70, dyspozytor medyczny, 
do którego wpłynęło zgłoszenie zobowiązany jest do zadysponowania do zdarzenia zespołu (zespołów) 
ratownictwa medycznego, w tym HEMS, z uwzględnieniem najkrótszego czasu dotarcia.  
Dyspozytor medyczny, w oparciu o informacje nt. lokalizacji i charakteru zdarzenia, posiadanych sił i środków 
ratowniczych, uwzględniając ich rozmieszczenie i status gotowości, podejmuje decyzję o rodzaju i kolejności 
dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, w tym HEMS.  
Kryteria minimalnych warunków atmosferycznych, w których HEMS może realizować operacje lotnicze 
związane ze startem i lądowaniem na autostradach i drogach ekspresowych, zawarte zostały w Instrukcji 
Operacyjnej LPR w rozdziale FOM-A-14- 05-00(H) pkt 4. Minima operacyjne określają warunki dla pilotów-
dowódców uwzględniające ich nalot w operacjach HEMS, w tym w operacjach w nocy. Pilot-dowódca, na 
podstawie „Standaryzacji czynności załogi HEMS - Loty VFR", podczas dyżuru sprawdza aktualne 
prognozowane warunki atmosferyczne panujące w rejonie operacyjnym, a następnie ustala status pogody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 12. Aplikacja OBSERVER III - dane nt. dyżuru bazy LPR w Sanoku (RATOWNIK 10) w dniu 21.09.2016 r. Widoczne 

lokalizacje i status gotowości pozostałych baz LPR. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Gotowość do podejmowania działań ratowniczych monitorowana była przez Centrum Operacyjne LPR poprzez 
aplikację Observer III, za pomocą której załogi HEMS na bieżąco zgłaszały aktualny status gotowości, 
uwzględniający rozpoczęcie i zakończenie dyżuru, usterki techniczne, ograniczenia operacyjne, 
meteorologiczne i techniczne oraz aktualny status realizowanej misji. Powyższe dane udostępniane były 
wszystkim służbom ratowniczym korzystającym z uniwersalnego modułu mapowego systemu wspomagania 

                                            
70 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego  

i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66). 
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dowodzenia, które w ten sposób uzyskiwały bieżące informacje o lokalizacji i statusie zespołów HEMS. 

W wyniku oględzin baz HEMS w Sanoku, Szczecinie-Goleniowie i w Zielonej Górze ustalono, że zostały one 
zlokalizowane w wolnostojących budynkach z hangarem na śmigłowiec. Bazy posiadały część operacyjną oraz 
socjalną. Zespoły LPR były prawidłowo przygotowane i wyposażone do podejmowania działań ratowniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 13. Wyposażenie śmigłowca Eurocopter EC 135 P3 z bazy LPR w Zielonej Górze. 

[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Od kilku lat LPR realizuje projekt polegający na szkoleniu pilotów HEMS do wykonywania operacji lotniczych  
wg przepisów EFR - loty instrumentalne71. Podstawową korzyścią, która wynika z uruchomienia tego projektu, 
jest zwiększenie potencjału operacyjnego przy pogarszających się warunkach meteorologicznych. Kolejnym 
planowanym etapem tego projektu jest stworzenie, przy współudziale zainteresowanych szpitali, systemu 
podejść przyrządowych do specjalnie wyselekcjonowanych lądowisk przyszpitalnych. Plan przewiduje 
zaprojektowanie systemu podejść w oparciu o system nawigacji satelitarnej EGNOS umożliwiający bardzo 
precyzyjne naprowadzanie śmigłowca do lądowania w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych (mała 
widzialność i niska podstawa chmur). Całość programu ma na celu zwiększenie możliwości operacyjnych 
obecnie wykorzystywanej floty śmigłowców EC 135, w tym przede wszystkim umożliwienie transportu 
potencjalnych pacjentów przy warunkach atmosferycznych, w których dziś jest to niemożliwe. 

Koordynacja działań i wymiana informacji z innymi służbami 

Zasady współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi zostały uregulowane w porozumieniach z Komendantem 
Głównym PSP z 31 lipca 2008 r.,  Mazurską Służbą Ratowniczą z 21 lipca 2006 r., Tatrzańskim Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym z 6 sierpnia 2003 r., Legionowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
z 29 czerwca 2008 r., Mazurskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z 28 lipca 2008 r., 
Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z 17 września 2011 r., Komendantem Głównym Straży 
Granicznej z 8 czerwca 2010 r.  
Łączność LPR z innymi jednostkami systemu PRM utrzymywana była za pomocą telefonii stacjonarnej pod 
numerem alarmowym każdej z baz HEMS, na alarmowy numer komórkowy, na ustalonej częstotliwości radiowej 
w systemie analogowym oraz za pomocą telefonii satelitarnej na pokładzie śmigłowca lub samolotu LPR. Załoga 

                                            
71 Loty realizowane przy braku bądź słabej widoczności, w oparciu o wskazania urządzeń zainstalowanych na pokładzie śmigłowca. 
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LPR w trakcie lotu mogła kontaktować się bezpośrednio z Kierującym Działaniami Ratowniczymi lub 
jednostkami ksrg na kanale podstawowym U02 względnie na kanale ogólnopolskim 169 MHz. Załoga LPR  
w trakcie lotu kontaktowała się bezpośrednio z Kierującym Akcją Medyczną na kanale ogólnopolskim 169 MHz. 

Nadzór i kontrola 
W okresie objętym kontrolą pracownicy centrali LPR przeprowadzili w 12 komórkach terenowych LPR siedem 
kontroli, sześć audytów i jedną inspekcję. Przedmiotem audytów była „Organizacja i funkcjonowanie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem. Zabezpieczenie planowania i realizacji obsługi technicznej”, a w trzech 
komórkach terenowych LPR dodatkowo „Wykonywanie operacji technicznych. Wykonywanie operacji 
naziemnych”. Przedmiotem kontroli był „Stan realizacji założeń bezpieczeństwa w zakresie przygotowania do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych i lotniczego transportu sanitarnego”. Uchybienia 
i nieprawidłowości stwierdzone w czasie tych kontroli zostały usunięte lub podjęto działania w celu ich usunięcia. 

Zidentyfikowane problemy w prowadzeniu działań ratowniczych przez LPR 
W kwestii okoliczności prawnych, finansowych i organizacyjnych, stanowiących utrudnienie dla działań 
ratowniczych LPR, Dyrektor LPR wskazał następujące problemy: 

– brak możliwości szkolenia startu i lądowania w terenie przygodnym, z uwagi na brak przepisów  
w obowiązującej ustawie Prawo lotnicze, umożliwiających wykorzystywanie w celach szkoleniowych do startu 
i lądowania statku powietrznego terenu innego niż lotnisko wpisane do rejestru i lądowisko, 

– brak ochrony prawnej dla lądowisk przyszpitalnych w kontekście otoczenia lądowiska przez obiekty 
budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych, tak 
jak ma to miejsce w stosunku do lotnisk (art. 87 ustawy Prawo Lotnicze). Może to doprowadzić do sytuacji,  
w której lądowisko przyszpitalne zostanie otoczone przeszkodami lotniczymi uniemożliwiającymi  
w przyszłości bezpieczne wykonywanie lotów śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, 

– niedobór pilotów na rynku i ograniczona liczba śmigłowców do realizacji szkoleń, 
– brak symulatora Full flight dwuwariantowego. Zastosowanie tego typu rozwiązania zmniejszyłoby 

konieczność posiadania podwyższonych zasobów śmigłowcowych oraz uniezależniło od warunków 
pogodowych, co w konsekwencji przełożyłoby się na obniżenie poziomu wykorzystywanych godzin na 
szkolenia i przesunięcie rezerwy godzinowej do wykorzystania w operacjach lotniczych, 

– starzejąca się flota samolotowa. Według Dyrektora Dotychczasowa, ponad 10-letnia, eksploatacja samolotów 
wykazuje, ogromne problemy w utrzymaniu ciągłości 24-godzinnego dyżuru samolotowego zespołu 
transportowego. Powodem takiego stanu rzeczy są w przeważającej mierze przeciągające się okresy obsługi 
technicznej, zarówno w zakresie obsług planowych (…), jak i obsług nieplanowych (naprawy samolotu oraz 
naprawy lub wymiany uszkodzonych podzespołów). Dyrektor stwierdził także, że Na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu miesięcy zauważalne jest znaczne pogorszenie warunków współpracy z firmą Piaggio Aerospace 
(PAl) producentem samolotów typu Piaggio P.180 Avanti i Avanti II, będącym jednocześnie głównym 
dostawcą części zamiennych, a także głównym podmiotem prowadzącym wsparcie techniczne podczas 
rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych związanych z ww. samolotami. Dodatkowo 
zamrażany jest również »Program... modernizacji samolotowego zespołu transportowego...« (…). W takich 
przypadkach LPR uruchamia śmigłowcowy zespół transportowy, co redukuje liczbę pilotów śmigłowcowych/ 
ich godzin pracy w skali roku oraz dostępność zapasu śmigłowców do operacji HEMS, szkoleń lotniczych, 
płynnego prowadzenia planowej obsługi technicznej, 

– w odniesieniu do wydłużenia gotowości operacyjnej zespołów HEMS, LPR opracowało model docelowy 
oparty o 6 baz HEMS funkcjonujących całodobowo (Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa, Szczecin, 
Białystok), a pozostałe bazy miałyby funkcjonować w godzinach od 7:00 do 20:00. Elementami, które 
warunkują realizację powyższego modelu jest, w opinii Dyrektora LPR, zabezpieczenie adekwatnych środków 
finansowych na funkcjonowanie baz i możliwość zatrudnienia odpowiedniej liczby pilotów spełniających 
wymagania LPR. 
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3.2.3 Policja 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, organizację  
i przygotowanie jednostek Policji do działań wspierających działania ratownicze na autostradach  
i drogach ekspresowych. 

Kontrolę przeprowadzono w Komendzie Głównej Policji, ośmiu komendach wojewódzkich Policji i sześciu 
komendach powiatowych/miejskich Policji. Działalność 12 komendantów oceniono pozytywnie, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, a w trzech przypadkach zastosowano oceny opisowe. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie: 
- wprowadzenie i wdrożenie standardów działania Policji na drogach, które są na tyle uniwersalne, że 

pozwalają na wspieranie działań ratowniczych również na autostradach i drogach ekspresowych.  
W ocenie NIK stosowanie elastycznych rozwiązań organizacyjnych wymaga jednak stałego monitorowania 
ich efektywności, zwłaszcza w zakresie czasu reakcji na zdarzenia i skuteczności prowadzonych działań, 

- podjęcie przez Komendanta Głównego Policji działań w zakresie identyfikacji obszarów wymagających 
zmian systemowych, w tym o charakterze legislacyjnym, na rzecz optymalizacji warunków ruchu na drogach 
wyższej kategorii, 

- podjęcie działań na rzecz opracowania zasad funkcjonowania Policji w sytuacji zaistnienia utrudnień  
w ruchu drogowym, w tym korków i zatorów drogowych, 

- przeprowadzenie przez KGP przeglądu miejsc występowania powtarzalnych utrudnień w ruchu i działań 
Policji na rzecz poprawy płynności ruchu w ich rejonie, 

- monitorowanie potrzeb policjantów ruchu drogowego Policji, w szczególności w zakresie wyposażenia  
w sprzęt transportowy i podejmowanie działań na rzecz doposażenia jednostek Policji. 

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
- niezgodność części danych nt. tych samych zdarzeń drogowych zrejestrowanych w Systemach Wsparcia 

Dowodzenia (SWD)72 oraz Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK)73, przy czym NIK dostrzega działania 
Komendanta na rzecz poprawy jakości danych przetwarzanych w systemie SEWiK oraz zapewnienia 
spójności danych o zdarzeniach drogowych przetwarzanych w systemach SEWiK i SWD; 

- prawie połowa funkcjonariuszy prd nie posiadała wymaganego przeszkolenia specjalistycznego  
w zakresie ruchu drogowego, przy czym NIK zauważa pozytywne oddziaływanie reorganizacji systemu 
szkolenia policjantów prd przeprowadzonej przez Komendanta w latach 2013-2016; 

- bardzo niski poziom przeszkolenia policjantów prd w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pomimo że 
policjanci prd są, co do zasady, kierowani do kolizji i wypadków, co może się wiązać z koniecznością 
udzielenia osobom poszkodowanym pierwszej pomocy. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na: 
- braki w normatywnym wyposażeniu niektórych jednostek Policji, 
- nierzetelne sporządzanie Kart Zdarzeń Drogowych i rejestrowanie ich w SEWiK. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały jednak, w ocenie NIK, istotnego wpływu na funkcjonowanie jednostek 
Policji w objętych kontrolą województwach. 

3.2.3.1 Organizacja i stan kadrowy pionu ruchu drogowego  

Stan kadrowy prd w garnizonach Policji (bez szkół Policji), na dzień 1 stycznia 2017 r., wynosił 9.214 etatów 
policyjnych, a faktyczne zatrudnienie - 9.114 policjantów (98,9%). Liczba policjantów faktycznie kierowanych do 

                                            
72 SWD jest systemem teleinformatycznym rejestrującym i przetwarzającym informacje wspomagające kierowanie działaniami Policji podejmowanymi  

w celu wykonywania zadań ustawowych na podstawie zgłoszeń otrzymywanych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji oraz ustaleń 
dokonywanych przez poszczególne służby policyjne w związku z tymi zgłoszeniami. Został utworzony na mocy zarządzenia Nr 453 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami 
Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 74 ze zm.). 

73 System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWiK) powstał w Policji w 1995 r. Opiera się na danych ustalonych na miejscu zdarzenia 
drogowego i zarejestrowanych w Karcie Zdarzenia Drogowego, a następnie wprowadzonych do informatycznej bazy danych systemu SEWiK. Jego 
funkcjonowanie reguluje zarządzenie Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez 
Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP poz. 85 ze zm.). 
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służby na drodze wynosiła 7.780, tj. 85,4% ogółu zatrudnionych, a 658 funkcjonariuszy prd Policji pełniło 
naprzemiennie służbę na drodze i w biurze. W pionie tym zatrudnionych było 686 pracowników cywilnych. 

Komendant Główny Policji nie określił jednolitego w skali kraju rozwiązania organizacyjnego w zakresie struktur 
organizacyjnych Policji właściwych do spraw bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na autostradach  
i drogach ekspresowych, pozostawiając to zagadnienie w gestii jednostek Policji szczebla wojewódzkiego, 
zgodnie z dyspozycją § 29 ust. 1 pkt 11 zarządzenia KGP Nr 1041 z 2007 r.74. 

W okresie objętym kontrolą w poszczególnych garnizonach Policji funkcjonowały następujące rozwiązania  
w zakresie organizacji nadzoru i pełnienia służby na autostradach i drogach ekspresowych: 

a) wydzielono specjalistyczne struktury organizacyjne na poziomie KWP/KSP poprzez: 
- utworzenie Komisariatu Autostradowego Policji – rozwiązanie to przyjęto w dwóch garnizonach Policji75, 
- wydzielenie w ramach WRD KWP wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych do spraw 

zabezpieczenia autostrad76,   
przy czym przyjęcie powyższych rozwiązań organizacyjnych przez KWP nie wyłączało jednostek niższego 
szczebla z realizacji zadań na autostradach i/lub drogach ekspresowych; 

b) powierzono prowadzenie nadzoru nad ruchem drogowym komendom powiatowym (miejskim) Policji (dalej: 
KPP/KMP): 
- niezależnie od ich właściwości miejscowej, na obszarze powierzonych im tzw. odcinków 

odpowiedzialności77 lub  
- na zasadach ogólnych, wg właściwości miejscowej78, 
przy czym przyjęcie powyższych rozwiązań organizacyjnych nie wyłączało policjantów WRD KWP/KSP  
z realizacji zadań na autostradach lub drogach ekspresowych; 

c) KWP w Radomiu przekazała sąsiednim komendom (KWP w Łodzi i w Bydgoszczy oraz KSP) zadania  
z zakresu nadzoru i kontroli ruchu drogowego nad odcinkami autostrad przebiegających na obszarze jej 
właściwości terytorialnej.  

W części garnizonów Policji nie wyodrębniono specjalistycznych komórek organizacyjnych realizujących 
zadania na autostradach lub drogach ekspresowych, co komendanci wojewódzcy Policji uzasadniali niewielką 
długością odcinków dróg tych kategorii przebiegających przez obszar ich właściwości miejscowej79, niewielką 
odległością jednostek terenowych od autostrady i ograniczeniami kadrowymi (wyodrębnienie etatów dla struktur 
dedykowanych działaniom na autostradzie możliwe kosztem osłabienia kadrowego KPP/KMP). 

W 2014 r. decyzją Komendanta Głównego Policji ustalono następujące rozwiązania w zakresie funkcjonowania 
prd: pozostawienie bez zmian wdrożonych w poszczególnych garnizonach rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie nadzoru na autostradach i drogach ekspresowych, objęcie bieżącym monitorowaniem stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tych drogach oraz efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków 
policyjnych kierowanych do służby na tych ciągach komunikacyjnych, nieprzyjmowanie na szczeblu centralnym 
jednakowych dla całego kraju standardów w zakresie taktyki pełnienia służby, w szczególności na autostradach 
i drogach ekspresowych80 oraz ustalenie terminu ponownego przeglądu rozwiązań organizacyjnych na okres po 

                                            
74 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 Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50), dalej „zarządzenie KGP Nr 1041 z 2007 r.”. 
75 W Komendach Wojewódzkich Policji w Katowicach i w Krakowie. W przypadku obu garnizonów obszar działania KAP obejmował także wyznaczone 

odcinki dróg ekspresowych. Stan kadrowy (etat/zatrudnienie) we wskazanych komórkach wynosił odpowiednio: 55/51 policjantów (KAP Katowice)  
i 30/30 policjantów (KAP Kraków). 

76 Komórki takie utworzono w KWP w Rzeszowie (Sekcja Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad), KWP w Gorzowie Wielkopolskim 
(Sekcja Zabezpieczenia Autostrady) i KWP w Łodzi (Sekcja Zabezpieczenia Autostrad). Stan kadrowy w tych komórkach wynosił odpowiednio: 17 
osób, w tym 17 policjantów; 13 osób, 12 policjantów; 16 osób, 15 policjantów. 

77 Np. KWP w Poznaniu (trzy jednostki Policji szczebla powiatowego), KWP w Rzeszowie (sześć jednostek Policji szczebla powiatowego), KWP  
w Bydgoszczy (cztery jednostki szczebla powiatowego). 

78 Takie rozwiązanie wdrożono np. w KWP we Wrocławiu, KWP w Opolu, KWP w Szczecinie. W KMP w Tarnowie wyznaczono w strukturze prd Zespół 
ds. Zabezpieczenia Autostrady, którego zadaniem jest nadzór nad wyznaczonym odcinkiem autostrady A4 . 

79 Np. KWP w Radomiu – łącznie 17 km, KWP w Kielcach – łącznie 58,5 km dróg ekspresowych bez autostrad, KWP w Białymstoku i w Lublinie – brak 
autostrad. 

80 Wniosek w sprawie opracowania i wdrożenia standardów pełnienia służby przez policjantów prd, w szczególności na autostradach i drogach 
ekspresowych sformułowała NIK w wyniku kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. 
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oddaniu do użytku pełnej sieci autostrad w Polsce. 
Według Zastępcy Komendanta Głównego Policji, wpływ na utrzymanie dotychczasowych rozwiązań 
organizacyjnych miały obserwowane tendencje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego zdaniem 
pomimo stale przyrastającej sieci autostrad i dróg ekspresowych, jak również wzrostu natężenia ruchu na tej 
kategorii dróg, liczba wypadków, jak również liczba osób zabitych w dalszym ciągu oscyluje na poziomie 1-2%  
w stosunku do ogółu wypadków i ich ofiar zaistniałych na całej sieci dróg publicznych. Zwrócił też uwagę na 
wzrost, od początku 2016 r., liczby wypadków śmiertelnych na całej sieci dróg oraz stwierdził, że na chwilę 
obecną istnieje potrzeba zintensyfikowania nadzoru przede wszystkim na drogach o najwyższych wskaźnikach 
zagrożenia. Zastępca Komendanta potwierdził także aktualność rekomendacji dotyczącej planowanego terminu 
ponownego przeglądu rozwiązań organizacyjnych w zakresie nadzoru nad ruchem na autostradach i drogach 
ekspresowych, wyrażając opinię, iż jest to uzasadnione niezakończeniem budowy sieci dróg wyższej kategorii. 
Poinformował także, że ewentualne zmiany organizacyjne służby ruchu drogowego mogą nastąpić  
w przypadku przejęcia przez Policję zadań dotychczas realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. 

Zdaniem NIK, stosowanie elastycznych rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających lokalne 
uwarunkowania działań na drogach, wymaga stałego monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności w zakresie czasu reakcji na 
zdarzenia i rzetelności prowadzonych działań. 

NIK nie podziela poglądu KGP na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach 
ekspresowych, gdzie według KGP jest względnie mało wypadków i ich ofiar, co miałoby uzasadniać utrzymanie 
dotychczasowego status quo w zakresie organizacji i sposobu działania prd.  

Na autostradach i drogach ekspresowych w latach 2015 – 2016 było relatywnie, w aspekcie długości tych dróg, 
więcej wypadków i znacznie więcej osób poszkodowanych niż na całości dróg publicznych. Należy też 
zauważyć, że wypadki na autostradach i drogach ekspresowych niejednokrotnie mają charakter katastrof  
w ruchu lądowym, a tym samym wymagają szybkiego użycia znacznych sił i środków. Jest to sytuacja 
zdecydowanie różna od zdarzeń i działań na drogach innych kategorii, zwłaszcza lokalnych. Oznacza to 
konieczność zapewnienia właściwej organizacji i przygotowania oraz efektywnej reakcji na zdarzenia drogowe 
również przez jednostki Policji. 

W opinii NIK, niezasadnym jest odkładanie do czasu zakończenia budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych 
przeglądu obecnych rozwiązań i stworzenia adekwatnej do potrzeb struktury organizacyjnej prd. 

3.2.3.2 Organizacja działania Policji na autostradach i drogach ekspresowych 

Organizację i sposób pełnienia służby przez policjantów na drodze określił Komendant w zarządzeniu KGP  
Nr 609 z 2007 r.81. Zarządzenie określa w szczególności sposób pełnienia służby (stała, okresowa, doraźna)  
i sprawowanie nadzoru nad ruchem drogowym (dynamiczny, statyczny, dynamiczno-statyczny). Komendant 
wydał wytyczne, w których określił zasady wykonywania czynności przez policjantów na miejscu zdarzenia 
drogowego82. W uregulowaniach tych nie wyróżniono szczególnych zasad realizacji zadań na autostradach 
bądź drogach ekspresowych, przyjęte w nich rozwiązania mają charakter uniwersalny. 

Zgodnie z treścią zarządzenia KGP Nr 609 z 2007 r., organizację służby: 
- na wybranych drogach krajowych, objętych tzw. centralną koordynacją służby (dalej zwaną: CKS), określa 

dyrektor biura KGP właściwego do spraw ruchu drogowego po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta 
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji (§ 5), 

- na drogach nieobjętych CKS, określa je komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, po zasięgnięciu opinii 
właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji (§ 6 ust. 1). 

Dyslokację służby ustala natomiast kierownik komórki właściwej do spraw ruchu drogowego jednostki Policji na 
podstawie m.in. analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, natężenia i struktury ruchu na poszczególnych 

                                            
81 Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów  

(Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 ze zm.), zwanego dalej „zarządzeniem Nr 609 KGP z 2007 r.”. 
82 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego  

(Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 133), wydane na podstawie § 31 zarządzenia Nr 609 KGP z 2007 r., dalej zwane „Wytycznymi KGP Nr 3 z 2007 r.”. 
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odcinkach dróg i skrzyżowań, harmonogramu pełnienia CKS, potwierdzonych uwag i wniosków zgłoszonych 
przez obywateli, organy i instytucje oraz policjantów, czy też doraźnie wykonywanych zadań (§ 7 zarządzenia 
KGP Nr 609 z 2007 r.).  

Sposób postępowania Policji w związku z uzyskaniem zgłoszenia lub informacji o zdarzeniu (w tym o zdarzeniu 
drogowym), został uregulowany przez Komendanta zarządzeniem KGP Nr 1173 z 2004 r.83. Wprowadzone 
zostały m.in. „Zasady postępowania służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o wydarzeniu” 
(załącznik nr 2 do zarządzenia). W 2007 r. Komendant Główny Policji wprowadził algorytmy postępowania 
dyżurnych w związku z przyjęciem zgłoszenia o wydarzeniu84. Algorytmem nr 8 pn. „Katastrofa komunikacyjna”, 
uregulowano sposób postępowania dyżurnych jednostek Policji w związku z wystąpieniem zdarzenia 
drogowego, wymagającego szeroko zakrojonych działań właściwych służb, w tym ratowniczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 14. Patrol ruchu drogowego KSP na autostradzie A2. 

[Źródło: KGP] 

Określone przez Komendanta rozwiązania w zakresie pełnienia służby na drodze zawierały mechanizmy 
pozwalające na elastyczne reagowanie na lokalny, czasowy wzrost zagrożeń w ruchu drogowym. Przepisy 
wewnętrzne Policji, w tym dotyczące prowadzenia działań policyjnych w przypadku zdarzeń kryzysowych85, czy 
też działania służby dyżurnej w związku ze uzyskaniem zgłoszenia o zdarzeniu (zarządzenie KGP  
Nr 1173 z 2004 r.), zawierają rozwiązania umożliwiające uzyskanie wsparcia od innych jednostek Policji  
w przypadku, gdy siły własne okazałyby się niewystarczające.  
Komendant Główny Policji ustalił zasady ustalania i monitorowania czasu reakcji Policji na zdarzenie.  
W priorytetach Komendanta na lata 2013-2015 oraz 2016-201886 zdefiniowane zostało zadanie dla KWP/KSP 
pn. „Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, zapewniających prawidłową 

                                            
83 Zarządzenie nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych 

Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 73). 
84 Pismo Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. nr GS-d-60/2007 na temat wdrożenia algorytmów postępowania dyżurnych jednostek 

organizacyjnych Policji (niepublikowane). 
85 Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji  

w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP poz. 65 ze zm.). 
86 Priorytety Komendanta Głównego Policji, o których mowa w zarządzeniu nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie 

planowania strategicznego, sprawozdawczości i kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 142). 
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obsługę zdarzeń”, dla którego określono oczekiwane czasy reakcji Policji, m.in. na zdarzenie w ruchu 
drogowym. 
Na rok 2015 Komendant ustalił referencyjny średni czas reakcji na zdarzenie (w przedziale rocznym) dla 
wszystkich KWP/KSP na poziomie: 10 minut – w terenie miejskim, 15 minut w terenie wiejskim (poza granicami 
administracyjnymi miast). Wartości oczekiwane miernika, służące ocenie stopnia realizacji priorytetu, ustalone 
zostały przez zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji w sposób zindywidualizowany dla poszczególnych 
garnizonów Policji87.  

W 2016 r. dokonano zmiany zakresu i sposobu monitorowania czasu reakcji na zdarzenia. Na szczeblu KGP 
został on ograniczony do zdarzeń kategoryzowanych jako „Pilne”. Dotyczyło to zdarzeń, które wymagają 
natychmiastowej reakcji Policji, w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z następujących kryteriów:  
− istnieje zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,  
− zachodzi możliwość zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,  
− istnieje konieczność zapobieżenia innym realnym zagrożeniom. 
Pozostałe zdarzenia pozostawiono do bieżącego monitorowania na szczeblu KWP/KSP. Odstąpiono także od 
podziału i różnicowania wartości miernika ze względu na zdarzenia wg rodzaju terenu (miejski/wiejski).  
Wartości oczekiwane miernika ustalone zostały w KGP, w oparciu o analizę obejmującą I kwartał 2016 r.,  
w sposób zindywidualizowany dla każdej KWP/KSP, przy czym średnia dla kraju wyniosła 11 min88. 

We wrześniu 2016 r. opracowano w BRD dokument pn. „Informacja dot. czasu reakcji na zdarzenie drogowe za 
okres I półrocza 2015/2016”. Z danych w nim zawartych wynikało, że średni czas reakcji na zdarzenie drogowe 
w I półroczu 2016 r. wynosił w skali kraju: 
− dla zdarzeń zakwalifikowanych jako „Pilne” - 11 min 04 s, 
− dla pozostałych zdarzeń - 14 min 53 s, 
− dla zdarzeń drogowych ogółem - 14 min 30 s, co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego czas reakcji wydłużył się o 3 min i 10 s (tj. o 21,8%). 

Czas reakcji na zgłoszenie obliczany był w Policji na podstawie danych generowanych z Systemu Wsparcia 
Dowodzenia. System ten nie zawierał jednak funkcjonalności umożliwiającej automatyczne generowanie 
czasów reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym na wybranych drogach, w tym na autostradach i drogach 
ekspresowych. Dane umożliwiające obliczenie czasu dotarcia Policji na miejsce zdarzenia drogowego, tj. czas 
uzyskania zgłoszenia i czas dotarcia na miejsce zdarzenia, rejestrowane były w ograniczonym zakresie również 
w systemie SEWiK. Co do zasady obejmowały one jedynie wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym.  

Szczegółowe badanie czasu dotarcia Policji na miejsce zdarzenia89 w odniesieniu do wypadków drogowych, 
jakie miały miejsce w latach 2015-2016 (I półrocze) na autostradach i drogach ekspresowych, przeprowadzone 
zostało przez kontrolerów NIK w oparciu o dane z SWD90, w odniesieniu do próby kontrolnej, liczącej 213 
zdarzeń, spełniających założone kryteria91, wygenerowanych z SEWiK. Ponieważ w 11 przypadkach brak było 
danych SWD pozwalających na obliczenie czasu reakcji, tym samym badaniem szczegółowym objęto 202 
wypadki drogowe. 
W wyniku badania próby kontrolnej ustalono, że średnia arytmetyczna czasu dotarcia Policji na miejsce 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynosiła:  

                                            
87 Wartości te wynosiły: w terenie miejskim: od 6 min 44 s (KWP w Radomiu) do 10 min 33 s (KWP we Wrocławiu), natomiast w terenie wiejskim:  

od 8 min 26 s (KSP) do 15 min 59 s (KWP w Olsztynie). 
88 Wartości oczekiwane wynosiły od 8 min 47 s (KWP w Lublinie) do 11 min 44 s (KWP w Gdańsku i Poznaniu). 
89 Czas dotarcia obliczany jako różnica między czasem przybycia Policji na miejsce zdarzenia drogowego i czasem rejestracji zgłoszenia przez Policję. 
90 Identyfikacji tych samych zdarzeń w dwóch systemach Policji, z uwagi na brak wspólnych identyfikatorów (np. numerów) dokonano poprzez 

zindywidualizowane przeszukiwanie rekordów w bazie SWD i wyszukiwanie zdarzeń mających miejsce w tym samym lub przybliżonym czasie oraz 
ten sam charakter i skutki. W jednostkowych przypadkach, tj. cztery zdarzenia zarejestrowane w SEWiK, brak było możliwości jednoznacznego 
zidentyfikowania odpowiadających im zdarzeń zarejestrowanych w SWD. 

91 Próbą objęto wszystkie wypadki drogowe na autostradach i drogach ekspresowych za okres 2015-2016 (I półrocze), które spełniały jedno z trzech 
kryteriów: wypadki ze skutkiem śmiertelnym na miejscu zdarzenia (104 przypadki), wypadki, w wyniku których co najmniej jedna osoba poniosła 
śmierć w terminie 30 dni od zdarzenia (z wyłączenie przypadków spełniających pierwsze kryterium - 20 przypadków), oraz wypadki, w wyniku których 
co najmniej 3 osoby zostały ranne, z wyłączeniem przypadków spełniających wcześniej wskazane kryteria (89 przypadków). 
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− wg SEWiK: 14 min 4 s92, przy czym w 54 z 124 przypadków (43,5%), czas reakcji był dłuższy niż średnia,  
a w 11 z nich wynosił co najmniej 30 min (najdłuższy czas reakcji to 54 min); 

− wg SWD: 13 min 4 s93, przy czym w 50 ze 117 przypadków (tj. 42,7%) czas reakcji był dłuższy od  
średniej.  

Średnia arytmetyczna dla wszystkich wypadków drogowych objętych próbą, dla których przyporządkowane 
zostały odpowiadające im dane z SWD, wyniosła 15 min 14 s, w tym w 76 przypadkach (37,6%) czas dotarcia 
był dłuższy od średniej94. Natomiast średni czas dojazdu do zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych 
jednostek Policji w garnizonach objętych kontrolą wyniósł od 9 min 30 s w woj. zachodniopomorskim do 21 min 
20 s w woj. opolskim oraz od 8 min 30 s na terenie działania KMP w Szczecinie do 18 min 15 s na terenie 
działania KMP w Rzeszowie.  

Organizacja łączności na potrzeby działań Policji na autostradach i drogach ekspresowych 

Komendant Główny Policji uregulował organizację łączności radiowej w Policji zarządzeniem KGP Nr 734  
z 2007 r.95, wprowadzając „Instrukcję w sprawie stosowania środków łączności radiowej i organizacji 
łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach organizacyjnych 
Policji” (dalej zwaną: Instrukcją). Policjanci pełniący służbę na drogach, w tym autostradach i drogach 
ekspresowych, mieli do dyspozycji następujące sieci radiowe: 
− Krajową Sieć Współdziałania i Alarmowania służącą do alarmowania, powiadamiania i współdziałania. 

Umożliwia ona nawiązanie łączności pomiędzy stacją stałą zlokalizowaną na stanowisku kierowania 
jednostki z dowolną stacją ruchomą użytkownika w terenie, która znalazła się czasowo w jej zasięgu.; 

− sieci własne jednostek Policji, tj. sieci radiowe umożliwiające łączność użytkowników ruchomych ze 
stanowiskiem kierowania macierzystej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz w relacjach 
bezpośrednich między użytkownikami ruchomymi.; 

− sieci ruchome o zasięgu ogólnokrajowym, które w przypadku działań Policji na autostradach 
wykorzystywane są jako simpleksowe96 sieci ruchome o zmiennym obszarze pracy, umożliwiające 
wykorzystanie tych samych kanałów radiowych na obszarze kraju przez policjantów określonej służby 
Policji np. prd. 

W celu zapewnienia komunikacji policjantów pełniących służbę na drodze ze stanowiskiem kierowania mogą 
być wykorzystywane także terminale mobilne pracujące w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji. 

Bezpośrednią łączność radiową pomiędzy policjantami pełniącymi służbę na drodze (na miejscu zdarzenia 
drogowego) i podmiotami pozapolicyjnymi, biorącymi udział w działaniach ratowniczych, w tym z Kierującym 
Działaniami Ratowniczymi i jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i innymi uczestniczącymi 
w tych działaniach podmiotami, zapewniała „Radiowa sieć współdziałania służb Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych”, wykorzystująca kanał B-11297. 

Na mocy § 7 Instrukcji, wprowadzonej zarządzeniem KGP Nr 734 z 2007 r., Komendant delegował 
uprawnienia do określenia sposobu organizacji łączności współdziałania Policji z innymi służbami: dla działań 
o charakterze ogólnokrajowym lub prowadzonych na obszarze kilku województw – na dyrektora BŁiI KGP, 
który decyzją nr 74 z 2 kwietnia 2002 r. polecił podległym jednostkom wdrożyć „Krajowe dane radiowe 
                                            
92 W tym w 4 przypadkach czas reakcji nie przekraczał 1 minuty (w SEWiK czas uzyskania zgłoszenia/dotarcia na miejsce zdarzenia podaje się bez 

uwzględnienia sekund), w tym jeden równy był 1 minucie. W przypadku wyłączeniu z próby wskazanych 4 przypadków, średnia arytmetyczna czas 
dotarcia Policji na miejsce wypadku wynosiłaby 14 min 25 s. 

93 W 7 z 124 przypadkach brak było danych z SWD umożliwiających obliczenie czasu reakcji Policji. W 7 kolejnych przypadkach, czas reakcji wg SWD 
był niższy, niż 1 minuta, w tym w 6 przypadkach, wynosił poniżej 20 s. W przypadku wyłączeniu z próby wskazanych 7 przypadków (czas reakcji 
poniżej 1 min) średnia arytmetyczna czas dotarcia Policji na miejsce wypadku wynosiłaby: 13 min 53 s. 

94 W przypadku odrzucenia czasów dotarcia o wartościach skrajnych, tj. poniżej 1 minuty (8 przypadków i skrajnie długiego, tj. wynoszącego 5 godz. 25 
min 30 s – średnia arytmetyczna wyniosłaby: 14 min 15 s. 

95 Zarządzenie nr 734 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie stosowania środków łączności radiowej, organizacji łączności 
radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 118 ze zm.). 

96 Zgodnie z definicją simpleksu ujętą w § 2 pkt 34 Instrukcji – oznacza on: sposób pracy radiowej polegający na wykorzystaniu jednej częstotliwości, 
przy którym nadawanie i odbiór odbywają się na przemian. 

97 Organizację lokalnej łączności radiowej, umożliwiającej współdziałanie Policji z podmiotami pozapolicyjnymi regulowały „Zasady organizacji  
i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, zatwierdzone przez zastępcę Dyrektora Departamentu 
Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW. 
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Policji”98; na obszarze działania KWP/KSP – na komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 15. Jedno z pomieszczeń Centrum Operacyjnego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W prawym rogu 

widok Uniwersalnego Modułu Mapowego umożliwiającego wizualizację miejsc działania patroli Policji na terenie 
województwa lubuskiego wraz z ich statusem.  

[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

 3.2.3.3 Systemy wspomagające działania prd SWD i SEWiK 

W wykonaniu wniosków po kontroli NIK nr I/15/00299, Komendant Główny Policji podjął działania na rzecz 
poszerzenia funkcjonalności SEWIK, w tym w zakresie sposobu prezentacji danych i statystyk, polegających 
głównie na stworzeniu elektronicznej karty zdarzenia drogowego (e-KZD) i interfejsu łączącego e-KZD z SWD  
i SEWiK oraz zintegrowaniu systemów SWD i SEWiK100, co gwarantowałoby odzwierciedlenie danych 
dotyczących zgłoszonych zdarzeń drogowych w obydwu aplikacjach. Rozpoczęto również budowę systemu 
mapowego dla systemu SEWiK pozwalającego na wizualizację danych o zdarzeniach drogowych101. 

Niniejsza kontrola wykazała, że: 
� w wyniku porównania danych dotyczących tych samych zdarzeń drogowych zarejestrowanych w SEWiK i SWD, 

NIK stwierdziła przypadki braku spójności pomiędzy nimi. Niezgodność pomiędzy danymi nt. czasu zaistnienia 
zdarzenia w obu systemach stwierdzono w 154 z 209 zdarzeń102 objętych badaniem (74%), w tym różnicę 
przekraczającą 15 min stwierdzono w 22 przypadkach (10,5%). W odniesieniu do badanych wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym (124), w kwestii czasu zarejestrowania zgłoszenia niezgodność danych stwierdzono w 80 
na 118 przypadków103 (67,8%), w tym rozbieżność przekraczającą 15 min stwierdzono w 10 przypadkach (8,5%), 

                                            
98 Decyzja nr 74 Dyrektora BŁiI KGP z 2 kwietnia 2002 r. w sprawie wdrożenia „Krajowych danych radiowych Policji” (niepublikowana). 
99 Kontrola I/15/002 „Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 
100 15 października 2016 r. wdrożony został interfejs łączący SWD i SEWiK. Spowodowało to automatyczne przekazywanie wybranych danych z SWD 

do SEWiK w zakresie rejestrowanego zdarzenia drogowego, w tym m.in. datę i czas zdarzenia, czas otrzymania zgłoszenia i czas przybycia Policji 
na miejsce zdarzenia. 

101 Sfinalizowanie podjętych działań będzie możliwe dopiero po uzyskaniu prawa do modyfikacji SWD siłami własnymi Policji. 
102 W przypadku czterech zdarzeń zarejestrowanych w SEWiK brak było możliwości porównania danych z SWD. 
103 W sześciu pozostałych przypadkach brak było możliwości porównania danych. 
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� w KMP w Rzeszowie stwierdzono brak rejestracji w systemie SEWiK wypadku drogowego na A4, który wydarzył 
się 28 grudnia 2015 r. z udziałem dwóch samochodów osobowych, w którym dwie osoby zostały lekko ranne. 
Karta tego zdarzenia drogowego, celem jego rejestracji, została sporządzona dopiero w trakcie kontroli NIK  
w dniu 28 września 2016 r. tj. po dziewięciu miesiącach od zdarzenia. 

W BPiRD/BRD KGP prowadzona była bieżąca kontrola poprawności rejestrowania w systemie SEWiK danych 
dotyczących zdarzeń drogowych. W pierwszej kolejności kontroli podlegały zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, 
a następnie pozostałe zdarzenia, w których zostali poszkodowani ludzie. Weryfikacji poddawane były także 
dane dotyczące zaistniałych kolizji drogowych. Informacje o stwierdzonych błędach przekazywane były do 
KWP/KSP. Wprowadzono także codzienną weryfikację poprawności rejestracji danych GPS w wypadkach ze 
skutkiem śmiertelnym, a w przypadku stwierdzenia takich błędów były one niezwłocznie korygowane.  
Komendant Główny Policji skierował do komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji polecenia dotyczące 
prawidłowego i terminowego rejestrowania danych w systemie SEWiK, dokonywania analiz przyczyn opóźnionej 
rejestracji wypadków drogowych we wskazanym okresie (wynoszących nawet kilka miesięcy), także weryfikacji 
poprawności rejestracji zdarzeń w zakresie danych dotyczących działania alkoholu. Jednocześnie Komendant 
nakazał zapewnić każdorazową weryfikację danych GPS przed ich zarejestrowaniem w systemie SEWiK oraz 
bieżący nadzór bezpośrednich przełożonych, nad jakością wprowadzanych danych. Polecenie to ponowione 
zostało w październiku 2016 r.  
W stosunku do opisanych powyżej mechanizmów kontroli rejestracji danych w SEWiK, wprowadzono dalsze 
usprawnienia, w tym w szczególności w czerwcu 2016 r. „w SEWiK została znacznie rozszerzona systemowa 
kontrola poprawności zapisów”. Wprowadzono automatyczną weryfikację poprawności danych dot. czasu 
zdarzenia i jego obsługi104, czy też danych dot. miejsca zdarzenia105. W dniach 12-13 września 2016 r. 
zorganizowane zostały warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów SEWiK z KWP/KSP poświęcone m.in. 
tematyce nadzoru nad rejestracjami w systemie. 
W toku kontroli stwierdzono: 

� przypadki błędnego rejestrowania w SEWiK danych nt. lokalizacji zdarzeń drogowych na drogach ekspresowych. 
W wyniku przeprowadzonej w BRD weryfikacji danych wygenerowanych z SEWiK za okres lat 2015-2016  
(I półrocze) obejmujących wypadki na autostradach i drogach ekspresowych – zidentyfikowano łącznie 70 
przypadków, na ogólną liczbę 947 wypadków na tych drogach, w których opis zawierał oznaczenie pozycji „droga 
ekspresowa” przy jednoczesnym oznaczeniu numeru drogi niższej kategorii (np. droga „nr 1” zamiast „S1”).  
W efekcie stwierdzono, że w 58 przypadkach, zdarzenia te faktycznie miały miejsce na drogach ekspresowych. 
W pozostałych 12 przypadkach, zdarzenia te miały miejsce na drogach niższej kategorii. W wyniku podjętych 
przez BRD działań, wprowadzone zostały odpowiednie korekty danych w SEWiK w zakresie opisu zdarzeń 
drogowych. Z dokumentacji wewnętrznej BRD wynikało, że błędne zapisy we prezentowanych 12 przypadkach 
spowodowane były „nieuwagą operatora podczas wprowadzania danych z karty MRD-2 do bazy danych poprzez 
błędne zaznaczenie wartości »Droga ekspresowa« zamiast wartości »Dwie jezdnie jednokierunkowe« (wartości 
te zarówno na karcie MRD-2 jak i na ekranie służącym do wprowadzania danych są obok siebie)”. 

� w jednej z pięciu badanych kart zdarzenia drogowego sporządzanych w KPP w Brzegu nie zarejestrowano 
godziny przyjęcia zgłoszenia oraz godziny przybycia na miejsce zdarzenia, pomimo obowiązku w tym zakresie, 
wynikającego z treści pkt 3.11 oraz pkt 3.12 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 635, natomiast w karcie zdarzenia 
drogowego sporządzonej w KMP Piotrków Trybunalski godzina zgłoszenia i przybycia na miejsce zdarzenia była 
błędna. 

� w dniu 17 sierpnia 2015 r. na terenie działania KPP w Będzinie doszło łącznie do 5 zdarzeń drogowych, z czego 
dwa na drodze ekspresowej S1. W tym czasie w terenie przebywały 2 patrole, z czego jeden w ramach centralnej 
koordynacji na DK1/S1, a drugi na terenie Będzina. Ustalenia kontroli wykazały, że w przypadku pierwszego ze 
zdarzeń na S1, czas jaki upłynął od zdarzenia do czasu pojawienia się na miejscu patrolu Policji wyniósł około  
2 godzin, a w przypadku drugiego - ponad 40 minut, zaś informacje widniejące w systemie SWD nie 

                                            
104 I tak np. data/godzina zdarzenia nie mogła być późniejsza, niż data/godzina zgłoszenia i przybycia, data/godzina zgłoszenia nie mogła być 

wcześniejsza, niż data/godzina zdarzenia i późniejsza niż godzina przybycia, godzina przybycia nie mogła być wcześniejsza niż godzina zdarzenia  
i godzina zgłoszenia. 

105 I tak np. zaznaczając miejsce „autostrada” nie można jednocześnie odznaczyć pozycji „obszar zabudowany”, „nawierzchnia gruntowa”,  
a zaznaczając pozycję „droga ekspresowa” nie można odznaczyć pozycji „nawierzchnia gruntowa”. Podobnie, zaznaczając pozycje „strefa ruchu” 
albo „strefa zamieszkania” nie może być wpisana „autostrada” albo „droga ekspresowa”.  
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odzwierciedlały stanu faktycznego. Celem skrócenia czasu dotarcia patrolu na miejsce zdarzenia nie zwrócono 
się o pomoc patroli Policji z ościennych powiatów. 

W okresie objętym kontrolą, w BRD, a wcześniej w BPiRD, na podstawie danych z SEWiK, opracowywano 
materiały analityczne, w których prezentowano dane w formie opisowej oraz zestawień tabelarycznych  
i wykresów. W opracowaniach tych prezentowano dane, w tym identyfikowane trendy i tendencje  
w odniesieniu do poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast w ograniczonym jedynie zakresie 
formułowano w nich wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku szczegółowej 
kontroli opracowań pn. „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym w I kwartale 2016 r.”, „Stan bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w Polsce w okresie I - IV 2016 roku”, „Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce  
w okresie I - VI 2016 r.”, „Informacja o stanie bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych  
w I półroczu 2015/2016” stwierdzono, że jedynie w ostatnim z przedstawionych dokumentów sformułowano 
wniosek o treści: „należy nadal monitorować stan brd na autostradach i drogach ekspresowych zwłaszcza  
w kontekście budowy nowych odcinków autostrad w kraju”.  

3.2.3.4 Wyposażenie policjantów ruchu drogowego 

Komendant Główny Policji określił normy wyposażenia i zasady przyznawania jednostkom i komórkom 
organizacyjnym Policji sprzętu transportowego106, sprzętu techniki policyjnej, w tym m.in. zestawów do 
oznaczeń miejsc wypadków drogowych i drogowych lamp ostrzegawczych107 oraz sprzętu łączności108.  
Zasady zaopatrywania jednostek Policji m.in. w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej określone zostały 
przez Komendanta w formie wytycznych109. Zgodnie z nimi, zamówienia publiczne w zakresie wyposażenia 
Policji udzielane były przez KGP110 albo KWP/KSP, jako dysponentów środków budżetu państwa III stopnia,  
w wyniku porównania stanu faktycznego posiadanego wyposażenia z potrzebami w tym zakresie, wynikającymi 
z norm wyposażenia.  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., wyposażenie Policji w samochody osobowe i motocykle było wyższe 
od ustalonych norm (odpowiednio 109% i 117% normy), natomiast w zakresie furgonów było poniżej normy 
(97%)111. Liczba pojazdów kwalifikujących się do wycofania w 2015 r. wynosiła łącznie 2.846 szt.,  
w tym: 1.893 pojazdy osobowe, 431 furgonów i 12 motocykli.  

Policjanci ruchu drogowego Policji, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., mieli na wyposażeniu m.in.: 
− samochody osobowe: oznakowane (1.436), oznakowane z wideorejestratorem (142), nieoznakowane (138), 

nieoznakowane z wideorejestratorem (279), 
− furgony: Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego APRD (161), Ekip Techniki Drogowej i Ekologii ETDiE (34), 

inne - oznakowane (58), inne - nieoznakowane (16), profilaktyczno-edukacyjne (17), 
− motocykle ruchu drogowego (695), 
− zestawy zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego – 1.228, 
− zestawy pierwszej pomocy (R0) i ratownictwa przedmedycznego (R1) – odpowiednio: 1.044 i 253, 
− radiotelefony: przewoźne (3.058) i noszone (5.638)112. 

                                            
106 Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz 

policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP, poz. 29 ze zm.), zwane dalej „zarządzeniem KGP Nr 9 z 2015 r.”. 
107 Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji 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 policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 54). 
108 Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji 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 
(Dz. Urz. KGP poz. 70). 

109 Wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, 
materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19 ze zm.). 

110 Wykaz wyposażenia, którego zakup w ramach zamówień publicznych należał do wyłącznej kompetencji KGP, określał załącznik nr 1 do Wytycznych 
nr 4 z 2012 r. W wykazie tym uwzględniono m.in. sprzęt transportowy w postaci furgonów oznakowanych typu: ETDiE, APRD. Wykaz ten nie 
obejmował zakupu zestawów zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego, czy też zestawów R1 i R0. 

111 W tym furgony ETDiE: stan pojazdów 38, a norma 4 1 (tj. 92,7% normy), furgony APRD: stan pojazdów: 163, a norma 194 (tj. 84%).  
112 Dane szacunkowe. Z informacji uzyskanych przez KGP z KWP/KSP wynika, że dane dotyczące stanu wyposażenia w sprzęt łączności, wykazane 

przez KWP w Bydgoszczy, w związku z połączeniem wydziałów prewencji i ruchu drogowego w KPP/KMP w garnizonie kujawsko-pomorskim, 
obejmują wyposażenie łącznie dla funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego. W niektórych przypadkach wskazywano także, że sprzęt łączności 
pobierany był przez policjantów od dyżurnych (niezależnie od rodzaju służby). 
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Na podstawie informacji KWP/KSP nt. najpilniejszych potrzeb policjantów ruchu drogowego w zakresie sprzętu 
transportowego oraz techniki policyjnej stwierdzono m.in., że według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. policjanci 
prd potrzebowali m.in.: samochody osobowe oznakowane (641), samochody oznakowane z wideorejestratorem 
(57), samochody osobowe nieoznakowane (91), samochody nieoznakowane z wideorejestratorem (166), 
furgony APRD (101), furgony ETDiE (35), zestawy znaków do zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego 
(447), torby ratunkowe: R1, R0 (4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 16. Motocykl na wyposażeniu policjantów ruchu drogowego. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

W celu zaspokojenia potrzeb transportowych Policji, w tym prd, podejmowano m.in. działania: 
− na rzecz uzyskania środków z funduszy europejskich w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020”. W ich wyniku 30 czerwca 2016 r. podpisana została umowa przedwstępna 
dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt 
dla polskiej Policji”, obejmującej m.in. zakup: 600 radiowozów oznakowanych i 140 radiowozów 
nieoznakowanych z wideorejestratorem; 

− związane z określeniem priorytetowych potrzeb prd w związku z przygotowaniem wieloletniego programu 
modernizacji służb resortu spraw wewnętrznych. W toku prac związanych z projektem ustawy  
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji na lata 2017-2019”, KGP zgłosiła potrzeby m.in. w zakresie 
sprzętu transportowego tj. środki w kwocie 521 mln zł na zakup ok. 5.608 pojazdów policyjnych, w tym 4.415 
samochodów osobowych, 150 samochodów osobowo-terenowych, 855 samochodów typu furgon,  
88 pojazdów specjalistycznych i wsparcia logistycznego. 

W 2015 r. Biuro Logistyki Policji (BLP) KGP koordynowało wspólne zakupy dla jednostek organizacyjnych 
Policji, obejmujące 1.879 szt. sprzętu transportowego, z których około 320 trafiło do prd113. W latach 2012-2014 
ze środków pomocowych zakupiono 89 samochodów osobowych nieoznakowanych z wideorejestratorem,  
15 motocykli, 8 furgonów APRD i 7 furgonów ETDiE. 

W odniesieniu do kwestii zaopatrywania Policji w furgony APRD, Zastępca Komendanta wyjaśnił także, że 

                                            
113 Przyznanie poszczególnym służbom do użytkowania sprzętu transportowego pozostaje w gestii komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji. 
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w przypadku zwiększonych potrzeb w zakresie wyposażenia w pojazdy APRD jednostki Policji samodzielnie 
realizują zakupy tego typu pojazdów, korzystając ze środków pozabudżetowych (np. pochodzących 
z regionalnych programów UE) – zakupów takich dokonywały: KWP w Gdańsku 16 pojazdów APRD w latach 
2012-2013, KWP w Lublinie 10 - w 2015 r. oraz KWP w Łodzi - 7 w 2013 r. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 17. Policyjny Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Wyposażenie jednostek Policji objętych kontrolą 

W stosunku do obowiązujących normatywów stwierdzono braki w wyposażeniu na terenie następujących 
garnizonów Policji: 

� lubuskiego – brak dwóch furgonów APRD (100% normy należności), 207 radiotelefonów (75,5%). Według stanu 
na 24 października 2016 r. liczba kompletów sprzętu i wyposażenia do oznakowania miejsc zdarzeń drogowych 
stanowiła 49% normy należności, 

� dolnośląskiego – czterech radiowozów RD-Video (10,1% normy należności), 10 furgonów APRD (50%),  
126 radiotelefonów (69,8%), 

� zachodniopomorskiego - brak 477 radiotelefonów mobilnych i noszonych (21,8% normy należności), 
� podkarpackiego – pomimo nadwyżki w liczbie radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych brak było  

w stosunku do normatywu dwóch radiowozów w KPP w Dębicy (33,3%), 
� łódzkiego – jednego furgonu APRD (4% normy należności), 
� śląskiego – brak 11 radiowozów oznakowanych segmentu C (7,0% normy należności) i czterech segmentu D 

(77%), 15 radiowozów nieoznakowanych RD-Video (48%) i dwóch oznakowanych (15%), 15 furgonów APRD 
(57,7%), 69 zestawów oznakowania miejsc zdarzeń drogowych (44,0%), 721 radiotelefonów (63,0%). 

3.2.3.5 Wyszkolenie policjantów ruchu drogowego 

Zasady szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, w tym policjantów prd, reguluje rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji114. Niezależnie od szkolenia zawodowego podstawowego, na 
które kierowany był każdy policjant po przyjęciu do służby (§ 10 ust. 1 rozporządzenia), policjanci mogli być 
kierowani na szkolenia specjalistyczne, realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego przez 
                                            
114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń 

zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, ze zm.). 
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szkoły Policji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (§ 50 ust. 1 rozporządzenia). W okresie objętym kontrolą 
realizowane były kursy specjalistyczne dla policjantów prd w zakresie: ruchu drogowego - część ogólna (RDo)  
i część szczególna (RDs), wideorejestratorów wykroczeń (VR), kontroli tachografów cyfrowych (T), kierowania 
motocykle szosowym (TJMS), dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego 
(RWD). 
Obowiązujące w Policji uregulowania nie określają ukończenia kursu specjalistycznego z zakresu ruchu 
drogowego, jako wymogu formalnego mianowania na stanowisko służbowe w prd. Jednocześnie jednak,  
w § 2 ust. 1 zarządzenia KGP Nr 609 z 2007 r. zastrzeżono, że zadania Policji w zakresie kontroli ruchu 
drogowego wykonuje policjant pełniący służbę w komórce właściwej do spraw ruchu drogowego, posiadający 
przeszkolenie w tym zakresie, zwany dalej „policjantem ruchu drogowego". W § 4 zarządzenia określono 
dodatkowe zadania policjantów prd wymagające wiedzy specjalistycznej, a więc i przeszkolenia 
specjalistycznego: 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 drogowych115.  
Liczba policjantów prd pełniących służbę w garnizonach Policji wymagających przeszkolenia na kursach 
specjalistycznych określana była przez kierowników jednostek Policji, przy czym potrzeby w tym zakresie 
wynikały ze stanu wyszkolenia policjantów, posiadanej przez nich wiedzy zawodowej weryfikowanej w trakcie 
realizacji zadań służbowych, zakresu obowiązków oraz wyposażenia jednostki. 
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w Policji, do kwietnia 2015 r., dokonywana była raz do roku (wg stanu na  
30 września), a w okresie późniejszym podlegała aktualizacji w miarę zgłaszanych przez jednostki Policji 
potrzeb. Działania te obejmowały identyfikację ogólnej liczby funkcjonariuszy wymagających przeszkolenia  
w ogóle oraz wskazanie realnej liczby osób, które przełożony mógł skierować na najbliższe kursy 
specjalistyczne, z uwzględnieniem m.in. konieczności zapewnienia ciągłości służby, urlopów i in.  
Wg stanu na 30 czerwca 2016 r., stan przeszkolenia specjalistycznego policjantów prd w skali kraju był 
następujący: 
− kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego116 ukończyło 5.147 na 8.656 policjantów wymagających 

takiego przeszkolenia (zaspokojenie potrzeb 59,5%); 
− kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD) 

ukończyło 542 policjantów na 2.957 policjantów wymagających takiego przeszkolenia (18,3%); 
− kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS) 

ukończyło 549 policjantów, podczas gdy potrzeby w tym zakresie oszacowano na 1.864 policjantów (29,5%); 
− kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem (TJS) ukończyło 939 policjantów, 

a zidentyfikowane potrzeby wynosiły 5.778 policjantów (16,3%). Z wyjaśnień Dyrektora BRD wynikało, że 
BPiRD KGP organizowała także w latach 2014-15 szkolenia dla policjantów prd w zakresie techniki 
kierowania samochodem wyposażonym w wideorejestrator (dwudniowe szkolenie doskonalenia techniki 
jazdy samochodem przy dużych prędkościach), gdzie przeszkolono 975 policjantów; 

− przeszkolenie i uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy117 posiadało 1.420 policjantów prd, 
tj. 24,4% potrzeb w tym zakresie (5.817 policjantów). 

NIK zwraca uwagę na niewielki wskaźnik przeszkolenia specjalistycznego policjantów prd w zakresie 
ruchu drogowego, wynoszący zaledwie 59,5%, niewystarczający do prawidłowego i bezpiecznego 
prowadzenia działań na drogach.  

                                            
115 Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z § 25 zarządzenia KGP 609 z 2007 r. czynności na miejscu zdarzenia drogowego wykonują policjanci 

ruchu drogowego pełniący służbę w komórce obsługi zdarzeń drogowych lub inni policjanci RD wyposażeni w sprzęt specjalistycznych (ust.1). Przy 
tym czynności te mogą wykonywać 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. 

116 Tj. ukończone łącznie kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna (RDo) i część szczególna (RDs) albo inny równoważny,  
w tym kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RD). 

117 Sposób i organizację przeprowadzenia szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualizację wiedzy w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy m.in. przez funkcjonariuszy, policjantów, strażaków reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537  
ze zm.). 
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NIK zauważa jednakże, że m.in. w wyniku realizacji wniosków NIK po kontroli P/13/100 „Działania Policji na 
rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym”, w Policji zreorganizowano system szkolenia policjantów  
w zakresie ruchu drogowego, co zaczyna przynosić efekty. Zwiększenie liczby policjantów przeszkolonych  
w zakresie ruchu drogowego przyjęte zostało, jako jeden z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 
2016-2018, a realizacja podjętych działań skutkowała zwiększeniem potencjału szkoleniowego w tym 
zakresie118. Pod koniec 2013 r. podzielono dotychczasowy program szkolenia (RD) na część ogólną (RDo), 
którą realizują także jednostki niewyposażone w infrastrukturę i sprzęt specjalistyczny oraz - część szczególną 
(RDs)119. Od 2014 r. program RDo realizują, oprócz Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie, także 
Szkoły Policji w Słupsku i Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu. Część szczególną realizuje 
CSP w Legionowie, a od 2016 r. - także Szkoła Policji w Katowicach. Jednocześnie, uwzględniając wagę działań 
Policji na drogach, Komendant Główny Policji zwiększył liczebność policjantów ruchu drogowego. W okresie od 
połowy roku 2013 r. do połowy roku 2016 stan etatowy w komórkach ruchu drogowego zwiększył się z 8.299 do 
9.212, tj. o 913 etatów (11%), a liczba faktycznie zatrudnionych funkcjonariuszy z 7.566 do 9.081 osób,  
tj. o 1.515 osób (20%)120. Uwzględniając ponadto rotację wewnętrzną i odchodzenie policjantów ze służby, 
wzrost wskaźnika przeszkolonych policjantów z 56,9% w roku 2013 do 59,5% w roku 2016 należy uznać za 
pozytywny efekt podjętych działań. 

NIK zwraca uwagę, że jedynie co czwarty funkcjonariusz prd (24,4%) legitymuje się przeszkoleniem  
w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Policjanci ruchu drogowego wykonują swoje zadania na drogach, w tym na autostradach i drogach 
ekspresowych. Są oni, co do zasady, kierowani do obsługi zdarzeń drogowych, w tym wypadków drogowych. 
Istotnie zwiększa to prawdopodobieństwo dotarcia na miejsce wypadku policjanta, jako pierwszego, co może 
się wiązać z koniecznością udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. W ocenie NIK, celowym jest zatem 
przeszkolenie policjantów ruchu drogowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Biorąc pod uwagę stan przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
dotychczasowe działania w tym zakresie należy uznać za niewystarczające. 

Udział Policji w ćwiczeniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych 
W okresie objętym kontrolą, jednostki Policji w dziewięciu na 17 garnizonów Policji uczestniczyły  
w ćwiczeniach ratowniczych na autostradach lub drogach ekspresowych organizowanych przez inne 
podmioty121. W pięciu z nich, ćwiczenia takie odbyły się jeden raz, a w czterech pozostałych zorganizowane 
zostały dwa razy. Z przedstawionych przez komendantów Policji informacji wynika, że ćwiczenia te 
organizowane lub współorganizowane były w szczególności przez Państwową Straż Pożarną, czy też urzędy 
wojewódzkie i realizowane były w oparciu o różne scenariusze, m.in. symulacje zdarzeń z udziałem niewielkiej 
liczby uczestników (np. KSP) lub katastrofy drogowej (np. KWP w Katowicach). Część ćwiczeń zawierała oprócz 
sprawdzenia procedur i doskonalenia działań ratowniczych, także inne aspekty np. ćwiczenia z udziałem KSP 
obejmowały aspekty profilaktyki społecznej (tj. uświadamiania uczestników ruchu drogowego o sposobach 
zachowań na miejscu zdarzeń drogowych, w tym m.in. udzielanie pomocy, wzywanie służb ratunkowych, 
sposoby tworzenia tzw. korytarzy życia). 
Wnioski formułowane w wyniku przeprowadzonych ćwiczeń odnosiły się do innych, niż Policja, służb 
uczestniczących w ich realizacji lub miały charakter ogólny. Np. w wyniku ćwiczeń, w których uczestniczyła KSP, 
wskazywano na potrzebę zidentyfikowania węzłów drogowych i wjazdów awaryjnych umożliwiających dotarcie 
służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych, w szczególności na nowo wybudowanych autostradach  
i drogach ekspresowych. 
                                            

118 Zgodnie z danymi przedstawionymi w Informacji o wynikach kontroli P/16/035 pn. „Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom”, w latach 2014 i 2015 liczba miejsc szkoleniowych na kursach RDo wynosiła odpowiednio: 596 
i 900, na kursach RDs: 407 i 720. Natomiast wg stanu na 23 listopada 2016 r. liczba przeszkolonych bądź skierowanych do przeszkolenia policjantów 
wynosiła dla RDo: 1.285, a dla RDs: 922 (dane Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP).  

119 Decyzje Komendanta Głównego Policji Nr 471 i 472 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego, 
odpowiednio: - część szczególna, - część ogólna (Dz. Urz. KGP odpowiednio: poz. 94 ze zm. i poz. 95 ze zm.). 

120 Informacje zaprezentowane przez insp. Leszka Jankowskiego z BRD KGP na naradzie przedkontrolnej przed kontrolą P/16/037 w Ośrodku 
Szkolenia NIK w Goławicach w dniu 9 września 2016 r. 

121 KSP oraz KWP z siedzibą w: Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu. 
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3.2.3.6	Nadzór	i	kontrola		

W okresie objętym kontrolą, KGP przeprowadziła następujące działania w zakresie nadzoru i kontroli: 

− w 2015 r. zespoły kontrolne KGP przeprowadziły kontrolę pn. „Prawidłowość organizacji i sposobu pełnienia 
służy na drogach przez policjantów”, w czterech KMP/KPP122. We wszystkich objętych kontrolą jednostkach 
stwierdzone zostały nieprawidłowości, w tym m.in. w obszarze sprawowania nadzoru przez przełożonych nad 
realizacją zadań przez policjantów prd. Kierownicy jednostek Policji objętych kontrolą poinformowali KGP 
o sposobie realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych, co następnie zostało zweryfikowane przez KGP. 
W czterech KPP/KMP123 przeprowadzono także kontrolę pn. „Poprawność gromadzenia i przetwarzania 
danych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji”, którą objęto komórki prd; 

− przeprowadzono 12 patroli oficerskich (czynności sprawdzających) przez policjantów BPiRD/BRD KGP, 
których celem było sprawdzenie sposobu pełnienia służby przez policjantów prd na drogach. W dwóch 
przypadkach sprawdzono patrole pełniące służbę na autostradach lub drogach ekspresowych.  
W sierpniu 2016 r. patrol oficerski z BRD KGP przeprowadził czynności sprawdzające dotyczące działań 
podjętych przez policjantów KPP w Aleksandrowie Kujawskim w związku ze zdarzeniem drogowym na 
autostradzie A1. Działania policjantów BRD wynikały ze skargi złożonej do KGP. Patrol stwierdził błędną 
kwalifikację zdarzenia oraz sposób działania policjantów na miejscu zdarzenia (oględziny, podjęcie działań na 
rzecz usunięcia unieruchomionych pojazdów z drogi), brak odpowiedniego przepływu informacji powodujący 
brak właściwej koordynacji działań (m.in. nie zainicjowano działań na rzecz zorganizowania objazdów) przez 
dyżurnych KPP/KWP i kierownictwo KPP; 

− w jednostkach Policji objętych kontrolą nadzór nad organizacją i pełnieniem służby na drogach realizowany 
był głównie poprzez patrole oficerskie (przeprowadzono ich 246) oraz czynności nadzorczo – kontrolne  
(395 przedsięwzięć), realizowane w ramach nadzoru instancyjnego naczelnika i policjantów z WRD KWP. 
Powyższe działania nadzorcze obejmowały sposób wykonywania obowiązków przez policjantów na drogach, 
przygotowanie i przeprowadzanie działań kontrolno-prewencyjnych, sprawdzenie jakości wykonywania 
obowiązków służbowych, rzetelność wprowadzania danych do systemów informatycznych.  

3.2.3.7	 Współpraca	 Policji	 z	 podmiotami	 zarządzającymi	 autostradami	 i	 drogami	
ekspresowymi		

W okresie objętym kontrolą obowiązywało porozumienie Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej zwane: 
Porozumieniem). W ramach Porozumienia KGP przekazywała do GDDKiA dane dotyczące zdarzeń drogowych 
zaistniałych na terenie kraju i zarejestrowanych w SEWiK (§ 4)124. Współdziałanie Policji z GDDKiA  
w odniesieniu do pozostałych obszarów określonych w Porozumieniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego m.in. na autostradach i drogach ekspresowych realizowane było na poziomie jednostek 
organizacyjnych Policji niższego szczebla. Wykorzystywane były w tym celu rozwiązania wypracowane  
i wdrożone na poziomie poszczególnych garnizonów Policji, a w szczególności poprzez wspólne, okresowe 
kontrole/lustracje dróg, w tym także w ramach doraźnych wizji lokalnych w miejscach zdarzeń drogowych125, 
wymianę informacji i organizacji wspólnych spotkań. W KGP nie gromadzono natomiast informacji odnośnie 
realizacji zadań GDDKiA126, wynikających z Porozumienia, w ramach współdziałania z jednostkami 
organizacyjnymi Policji. 

W II półroczu 2016 r. w KGP zainicjowano prace mające na celu aktualizację Porozumienia. Wg stanu na dzień 
zakończenia czynności kontrolnych (30 listopada 2016 r.) prace te nie zostały zakończone. 

                                            
122 KPP w Dębicy, KMP w Krośnie, KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Opolu Lubelskim. 
123 KPP w Mrągowie, Piszu, Kamieniu Pom. oraz KMP w Łomży. 
124 Patrz także „Informacja o wynikach kontroli P/16/035 pn. Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom” (str. 43 i nast.). 
125 Wg informacji przedstawionej przez KWP Lublin – wizje lokalne w miejscach wypadków ze skutkiem śmiertelnym. 
126 M.in. jednostki organizacyjne GDDKiA zobowiązane były do przekazanie jednostkom Policji aktualnej dokumentacji mapowej, planów liniowych  

z pikietażem oraz zaznaczonymi obiektami inżynierskimi, czy też danych o średnim dobowym natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg 
krajowych (§ 3 Porozumienia).  



   
  Ważniejsze wyniki kontroli – Policja 

 65

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w okresie objętym kontrolą, współpraca KGP z GDDKiA miała 
ograniczony zakres i sprowadzała się do przekazywania danych o zdarzeniach drogowych 
zarejestrowanych w SEWiK. Szczegółowy zakres i formy współdziałania jednostek Policji z jednostkami 
organizacyjnymi GDDKiA pozostawały w gestii KWP/KSP. 

Działania w zakresie usuwania z autostrad i dróg ekspresowych unieruchomionych tam pojazdów 

Zgodnie z art. 130a ust.4 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym127, policjant jest uprawniony do wydawania 
dyspozycji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi, w tym na koszt właściciela m.in. w przypadku 
pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 
bezpieczeństwu (art. 130a ust. 1 pkt 1 uprd).  

W KGP nie określono jednolitych standardów dotyczących realizacji zadań przez policjantów w zakresie 
usuwania z drogi, na koszt właściciela, pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione  
i utrudnia ruchu lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. W szczególności zaś nie ujednolicono 
kwalifikowania do usunięcia na koszt właściciela pojazdu, który „w inny sposób zagraża bezpieczeństwu”.  
W konsekwencji decyzja, czy zaistniała przesłanka usunięcia konkretnego pojazdu spoczywała każdorazowo na 
policjancie podejmującym interwencję, ewentualnie przy wsparciu dyżurnego jednostki Policji bądź 
przełożonych. Z wyjaśnień Dyrektora BRD wynikało, że w ramach oceny warunków usunięcia pojazdu z drogi, 
policjanci wykorzystywali przesłanki typowe dla realizacji zadań Policji w ramach czuwania nad 
bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach oraz kontroli ruchu drogowego128. W przedłożonych 
wyjaśnieniach stwierdzono, że doświadczenia jednostek Policji organizujących, wg właściwości miejscowej, 
usuwanie pojazdów w wskazanym trybie, jak też brak sygnałów z jednostek Policji o potrzebach w tym zakresie 
skutkowały tym, że na szczeblu centralnym nie poszukiwano innych jeszcze, nadzwyczajnych kryteriów oceny 
zagrożenia stwarzanego przez pojazdy pozostawione na drogach z naruszenie obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. 
Z ustaleń kontroli wynika, że w Policji nie został określony mechanizm sprawozdawczy dotyczący przypadków, 
w których Policja nakazywała usunięcie pojazdu z autostrady lub drogi ekspresowej. Jak wyjaśnił Dyrektor BRD 
prowadzona dokumentacja (…) w jednostkach terenowych Policji zawiera dane w odniesieniu do dróg 
publicznych wszystkich kategorii. Z informacji uzyskanych w objętych kontrolą komendach wojewódzkich Policji 
wynika, że w okresie 2015 r. – I połowa 2016 r. odnotowano 840 przypadków wydania przez Policję nakazu 
usunięcia pojazdu z autostrady lub drogi ekspresowej. 

Uwagi i propozycje policjantów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na 
autostradach i drogach ekspresowych 

Stosownie do postanowień § 15 ust.1 pkt 7 zarządzenia nr 609 KGP z 2007 r., policjant pełniący służbę na 
drodze jest m.in. obowiązany zbierać i zgłaszać przełożonemu uwagi i propozycje w zakresie niezbędnych 
przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu, w tym dotyczących 
infrastruktury drogowej. 
W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne Policji z garnizonów objętych kontrolą występowały do 
oddziałów GDDKiA i prywatnych koncesjonariuszy z wnioskami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych. Wnioski te dotyczyły m.in: 

− zmiany oznakowania pionowego w zakresie ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na A6  
i wprowadzenia w miejscach szczególnie niebezpiecznych (rejon węzłów i parkingów) znaku drogowego  
B-26 (zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe) na A4; 

− ustawienia w wytypowanych miejscach na łącznicach na węzłach autostradowych znaku B-2 (zakaz 
wjazdu wszelkich pojazdów) na A4 celem zapobieżenia wjazdom „pod prąd”; 

− zamontowania stalowych barier ochronnych np. z uwagi na występujące betonowe elementy w rowie 
odwadniającym, drzewa i spadek terenu (skarpy) przy drodze na A6, S3; 

                                            
127 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.), zwana dalej: uprd. 
128 W tym aktualne warunki ruchu, jak np. szerokość jezdni, przebieg drogi, natężenie i charakter ruchu, widoczność wynikającą z topografii drogi  

i warunki atmosferyczne, dopuszczalną prędkość; wykorzystuje również instytucjonalne doświadczenie i praktykę wypracowaną przez lata w danych 
uwarunkowaniach lokalnych. 
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− usunięcia nierówności na drodze z powodu ryzyka wytrącenia pojazdu z toru jazdy na S3; 
− wprowadzenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na odcinku pomiędzy 124 km a 130 km drogi na 

S8 i na łącznicy A1 z A2 gdzie dochodziło do dużej liczby zdarzeń drogowych;  
− poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach A1 i A4, gdzie podczas opadów deszczu na 

jezdni zalegała woda; 
− lokalizowania urządzeń np. wydłużenie barier energochłonnych, zastosowania ekranów 

przeciwolśnieniowych oraz zmian w oznakowaniu pionowym oraz poziomym na A4; 
− usunięcia uszkodzeń znaków i urządzeń bezpieczeństwa (np. barier uszkodzonych w wyniku zdarzenia 

drogowego) na A4 i S3; 
− uzupełnienia braków w ciągłości ogrodzenia na A1, A4 i S3. 
Kierownicy oddziałów GDDKiA informowali komendantów Policji o uwzględnieniu ich wniosków bądź  
o włączeniu proponowanych rozwiązań do zakresu planowanych na tych drogach remontów. 

Wykorzystanie przez Policję obiektów lub pomieszczeń udostępnianych przez zarządcę drogi  

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych, na autostradach należało zapewnić, w zależności od potrzeb, pomieszczenia 
m.in. dla Policji i służb ratowniczych. Pomieszczenia takie powinny się znajdować w budynkach Obwodu 
Utrzymania Autostrady (§ 82 ust. 4 rozporządzenia MI) bądź na terenie zaplecza administracyjno-kontrolnego 
Miejsca Poboru Opłat (§ 69). Jednostki terenowe GDDKiA przygotowały dla Policji pomieszczenia  
w 18 obiektach, z czego: cztery pomieszczenia przy autostradzie A1, pięć - przy autostradzie A2, siedem - przy 
autostradzie A4 i po jednym - przy autostradzie A8 i drodze ekspresowej S61. Wykorzystano z nich jednak tylko  
sześć obiektów (33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 18. Siedziba Sekcji Zabezpieczenia Autostrady WRD KWP w Łodzi zlokalizowana na terenie Centrum Zarządzania 

Ruchem GDDKiA Oddział w Łodzi. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

KGP nie uregulowała zasad wykorzystywania przez jednostki Policji obiektów lub pomieszczeń, zlokalizowanych 
w Obwodach Utrzymania Autostrady (OUA) udostępnianych Policji przez zarządcę (koncesjonariusza) odcinka 
autostrady. Wykorzystanie takich obiektów pozostawało w gestii poszczególnych komendantów wojewódzkich 
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(Stołecznego) Policji. Do KGP nie wpływały z terenowych jednostek Policji informacje o problemach w zakresie 
wykorzystania takich możliwości.  

Z informacji KWP/KSP uzyskanych w toku kontroli wynikało, że obiekty takie wykorzystywane były, wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2016 r., w garnizonach Policji: lubuskim (obiekt wykorzystywana przez Sekcję Zabezpieczenia 
Autostrady WRD KWP w Gorzowie Wlkp. oraz komórkę organizacyjną jednej z KPP), łódzkim (obiekt 
wykorzystywany przez Sekcję Zabezpieczenia Autostrady WRD KWP w Łodzi), śląskim i małopolskim (obiekty 
wykorzystywane przez Komisariaty Autostradowe Policji) oraz wielkopolskim (dwa obiekty). 

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 
� KWP w Gdańsku nie korzystała z obiektu w OUA zlokalizowanego na pomorskim odcinku autostrady A1  

z uwagi na brak wyodrębnionej, wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Policji; 

� KWP w Rzeszowie nie przyjęła do użytkowania dwóch udostępnionych Policji obiektów w OUA na odcinku 
autostrady A4 ze względu na brak przyłącza teleinformatycznego.  

3.2.3.8	Działania	na	rzecz	osób	dotkniętych	konsekwencjami	zdarzeń	drogowych		

Komendant Główny Policji w Wytycznych KGP Nr 3 z 2007 r. określił m.in. podstawowe zasady (mechanizmy) 
działania w zakresie rozładowywania korków i zatorów drogowych, w tym w sytuacji, gdy powstały one  
w wyniku zdarzenia drogowego. Zgodnie z treścią Wytycznych, policjant wykonując czynności na miejscu 
zdarzenia drogowego powinien: 
− zorganizować ruch drogowy w nowej sytuacji oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed kolejnym 

zdarzeniem (§ 6 pkt 2 i § 7 pkt 3), w tym m.in. poprzez powiadomienie dyżurnego jednostki o czasowym 
zamknięciu lub ograniczeniu ruchu, oraz konieczności zorganizowania objazdu przez zarządcę drogi,  

− wykonać czynności związane z przywróceniem lub usprawnieniem ruchu drogowego w miejscu zdarzenia 
drogowego (§ 6 pkt 19 i § 7 pkt 11), w tym w szczególności zarządza usunięcie pojazdu, zgłasza dyżurnemu 
jednostki konieczność wezwania właściwych służb do uporządkowania miejsca zdarzenia, usuwa 
urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. 

Na przełomie lat 2014 i 2015, KGP przeprowadziła przegląd miejsc występowania utrudnień w ruchu drogowym 
na głównych arteriach komunikacyjnych w kraju129. W rezultacie KWP/KSP wytypowały łącznie 274 miejsca 
występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu130, w oparciu o kryterium cyklicznej ich 
powtarzalności (np. pora dnia, tygodnia, roku oraz wyjazdy i powroty wakacyjne), w tym na autostradach  
i drogach ekspresowych, oraz przedstawiły działania podejmowane na rzecz udrożnienia ruchu w ich rejonie. 
Działania te obejmowały w szczególności współdziałanie z zarządcami dróg i ręczną regulację ruchem. 
Wskazano także na udział niektórych jednostek Policji we wdrażaniu „Inteligentnego Systemu Sterowania 
Ruchem Regionu”, który w sposób graficzny, na aktywnych tablicach świetlnych oraz aplikacjach mobilnych, 
informuje kierowców o utrudnieniach występujących na głównych ciągach komunikacyjnych i możliwościach 
objazdu z wykorzystaniem lokalnego układu drogowego. 

W odniesieniu do autostrad zwrócono szczególną uwagę na zatory drogowe tworzące się w okolicach punktów 
poboru opłat na koncesjonowanych odcinkach autostrad i reakcję Policji w tym zakresie, tj. bieżącą współpracę 
z koncesjonariuszami dróg (wskazano w szczególności na możliwość wprowadzania usprawnień w zakresie 
obsługi użytkowników dróg, takich jak budowa dodatkowych stanowisk poboru opłat, wprowadzenie bramki 
płatności „tylko karta” oraz „płaci pasażer”, itp.). W oparciu o analizę wyników przedsięwzięcia w KGP 
pozytywnie oceniono działania podległych jednostek Policji, podkreślając doraźny i okresowy efekt tych działań. 
Trwała poprawa sytuacji w zakresie drożności ruchu drogowego, była w opinii KGP, uwarunkowana poprawą 
infrastruktury drogowej, w tym ukończenia trwających prac modernizacyjnych. W rezultacie podjętych działań,  
w lutym 2015 r., Dyrektor BPiRD zwrócił się do KWP/KSP o spowodowanie dalszego monitorowania sytuacji 
drogowej w wytypowanych miejscach i podejmowania niezbędnych działań, w tym także wyprzedzających,  
w celu zminimalizowania negatywnych skutków dużego natężenia ruchu. Podkreślił przy tym dostępne 
możliwości w zakresie podejmowania bieżącej współpracy z zarządcami dróg na rzecz wdrożenia rozwiązań 
                                            
129 Pismo zastępcy Dyrektora BPiRD do Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji z dnia 7 października 2014 r. (l.dz. ER-2805/14/AK). 
130 Stan na 31 października 2014 r. 
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doraźnych, a w okresach szczególnej kumulacji ruchu – organizację objazdów i informowanie użytkowników 
dróg, poprzez media, o trasach alternatywnych. 

Zastępca Komendanta Głównego Policji zwrócił się do Sekretarza Stanu w MSWiA z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na rozpoczęcie prac nad projektem zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym131. Zaproponowane przez 
Policję zmiany w przepisach ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych dotyczyły m.in. 
wprowadzenia regulacji dotyczących zatorów drogowych w zakresie tzw. korytarzy życia, tj. odpowiedniego 
sytuowania pojazdów na pasach ruchu i pasach awaryjnego postoju w celu ułatwienia przejazdu do miejsca 
zdarzenia pojazdom uprzywilejowanym. Zaproponowane przez Policję rozwiązanie ma na celu spowodowanie 
określonego zachowania kierowców dojeżdżających do zatoru. Kierujący jadący lewym pasem ruchu powinni 
zjechać do jego lewej krawędzi, zaś pasem po prawej stronie – do jego prawej krawędzi (ewentualnie na pas 
awaryjnego postoju lub pobocze). W konsekwencji pomiędzy dwoma tak ustawionymi rzędami pojazdów 
powstanie swoisty korytarz, którym w razie potrzeby będą mogły się przemieszczać pojazdy służb ratowniczych. 

Trudności w działaniu prd na autostradach i drogach ekspresowych. 
Odnosząc się do trudności i ograniczeń wpływających na podejmowane działania prewencyjne oraz sprawną 
organizację wsparcia działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych kierownicy objętych 
kontrolą jednostek Policji wskazali poniższe zagadnienia. 

• Istotnym problemem mającym wpływ na realizację zadań przez policjantów pełniących służbę na 
drogach - na odcinkach dróg ekspresowych oraz autostrady - jest brak miejsc przystosowanych do 
kontroli ruchu drogowego. Taka sytuacja w sposób bezpośredni ogranicza możliwości prowadzenia 
kontroli statycznych przez policjantów i inne służby kontrolne na wyżej wymienionych ciągach dróg. 

•  Zamontowanie na każdym z węzłów tablic informacyjnych zmiennej treści umożliwiających 
wyświetlanie komunikatów dla kierowców m.in. o utrudnieniach lub zamknięciu odcinków dróg także  
w przypadku prowadzenia działań ratowniczych. Umożliwiałoby to dynamiczne wytyczanie objazdów  
i tym samym pozwalałoby uniknąć kumulacji ruchu na drogach w przypadku ich zamknięcia lub 
utrudnionego przejazdu. 

Najwyższa Izba Kontroli, dostrzegając podejmowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 
przedsięwzięcia badawcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwraca uwagę na potrzebę 
rozważenia możliwości uwzględnienia w ramach tych badań takich zagadnień jak: identyfikacja 
zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych oraz sposoby ich 
ograniczania i przeciwdziałanie ich powstawaniu. 
NIK zwraca również uwagę na konieczność podjęcia, w trybie pilnym, współpracy pomiędzy KGP  
i GDDKiA na rzecz wypracowania właściwych rozwiązań, zwłaszcza w przypadku tworzenia się 
długotrwałych zatorów drogowych. 

                                            
131 Pismo nr RD-I-1056/2016/MW z dnia 5 sierpnia 2016 r. W związku z tym wnioskiem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarządzeniem  

Nr 44 z dnia 13 września 2016 r. (niepublikowane) powołał „Zespół ekspertów do spraw opracowania koncepcji zmian w przepisach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego”. Zespołowi wyznaczono zadanie przeprowadzenia analizy faktycznej i prawnej problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, identyfikacji potrzeb w zakresie zmian w przepisach prawa z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przygotowanie koncepcji  
i rekomendacji zmian w tym zakresie. Do dnia zakończenia prac nad niniejszą Informacją nie uzyskano danych nt. wyniku prac Zespołu. 
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3.2.4  Zarządcy dróg. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warunków do prowadzenia działań ratowniczych 
na autostradach oraz drogach ekspresowych. 

Kontrolę przeprowadzono w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz ośmiu oddziałach 
GDDKiA. Pozytywnie oceniono działalność dyrektora jednego oddziału GDDKiA, a pozytywnie, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, pozostałe jednostki. Kontrolą objęto także dwóch koncesjonariuszy 
zarządzających autostradami132, których oceniono pozytywnie. 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie: 

− wdrożenie w jednostkach organizacyjnych GDDKiA, uzgodnionej z Komendą Główną PSP, Komendą 
Główną Policji oraz z Ministerstwem Zdrowia procedury, określającej tryb i zasady opracowania, 
opiniowania, uzgadniania, zatwierdzania i aktualizacji planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych, 

− przeprowadzanie klasyfikacji odcinków zarządzanych dróg ze względu na koncentrację wypadków 
śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej, 

− gromadzenie i przekazywanie informacji użytkownikom dróg o utrudnieniach w ruchu, 
− wyposażenie podległych GDDKiA służb drogowych w sprzęt i środki ochrony indywidualnej. 

 W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które wynikały między innymi z nieskutecznego nadzoru 
Generalnego Dyrektora nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych. Polegały one na tym, że: 

− odcinki autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego oraz autostrady A2 od 
węzła Konotopa do węzła Stryków nie zostały wyposażone w system łączności alarmowej; 

− uzgodniono ze służbami ratowniczymi i zatwierdzono plany działań ratowniczych dla zaledwie 597,6 km,  
tj. 50,7% zarządzanej sieci autostradowej. Dla pozostałych odcinków tej sieci dróg sporządzono tylko 
projekty PDR lub zatwierdzono je bez uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii; 

− nie wyegzekwowano od wszystkich oddziałów GDDKiA obowiązku przekazania uwag i wniosków 
wynikających z organizacji i przeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 
zostały przeprowadzone w 2014 r. w wykonaniu zarządzenia Nr 28 Generalnego Dyrektora; 

− nie zatwierdzono i nie wprowadzono do stosowania w jednostkach organizacyjnych GDDKiA dwóch 
projektów instrukcji standaryzujących wdrażanie systemów informowania, powiadamiania i monitorowania, 
instalowanych w ramach wprowadzania Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR); 

− Generalny Dyrektor nie informował ministra właściwego do spraw transportu o stwierdzeniu wystąpienia 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego 
bezpieczeństwa, np. o powstawaniu zatorów w wyniku wypadków i katastrof drogowych. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na następujące nieprawidłowości i uchybienia ujawnione w trakcie 
kontroli w oddziałach GDDKiA: 

− nierzetelne dokumentowanie prowadzonych działań, 
− przypadki braku wsparcia służb ratowniczych na miejscu zdarzenia drogowego, 
− brak wyposażenia rejonów w sprzęt i środki do neutralizacji substancji chemicznych, które nie są 

niebezpieczne, 
− nieprzeprowadzanie kontroli stanu brd w odpowiednich terminach i z wymaganą częstotliwością. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały jednak, w ocenie NIK, istotnego wpływu na kontrolowaną działalność 
zarządców dróg. 

3.2.4.1 Stan infrastruktury ratowniczej i wspierającej działania ratownicze 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie autostrad płatnych133, autostrady A1, A2, A4, A8134 i A18 na całej swej 

                                            
132Autostrada Wielkopolska II SA w Poznaniu i Stalexport Autostrada Małopolska SA w Mysłowicach.  
133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 45). 
134 Autostrada A8 została oddana do użytku 15 lipca 2011 r. Do dnia 1 grudnia 2011 r. była formalnie objęta rozporządzeniem w sprawie autostrad 

płatnych. Została z niego wyłączona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. Nr 246, poz. 1465). 
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długości powinny zostać wybudowane i być eksploatowane (od 2 grudnia 2011 r. - z wyjątkiem A8) jako płatne. 
Wymagania techniczne dla tych autostrad ustalone zostały w rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych. 

Wymagania dotyczące drogowej infrastruktury ratowniczej na drogach publicznych określone zostały  
w rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych oraz  
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych135.  

Ustalenia kontroli wskazują, że odcinki autostrad A1, A2 i A4, na których były pobierane opłaty za przejazd, 
zostały wyposażone w drogową infrastrukturę ratowniczą i infrastrukturę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, 
jak np. na odcinku autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Zgorzelec oraz w ciągu autostrady A8. Natomiast 
szereg poddanych oględzinom odcinków autostrad nie spełniało niektórych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa136. Dotyczyło to przede wszystkim braku ogrodzenia pasa drogowego, braku pasa awaryjnego 
oraz systemu łączności alarmowej.  

Kontrola wykazała: 
� brak systemu łączności alarmowej stwierdzono na odcinkach autostrady: 

− A1 na terenie województwa śląskiego (wszystkie odcinki autostrady), 
− A2 na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego (od węzła Konotopa do węzła Stryków), 
− A4 na terenie województwa podkarpackiego (wszystkie odcinki autostrady), małopolskiego (od węzła 

Bieżanów do węzła Tarnów Północ), dolnośląskiego (od węzła Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice).  

Powyższe stanowiło naruszenie § 107 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych, w myśl którego łączność alarmowa powinna zapewniać osobom znajdującym 
się w pasie drogowym autostrady możliwość wezwania pomocy w ciągu całej doby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 19. Autostrada A4 w woj. podkarpackim – przykład miejsca pod kolumnę alarmową. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK] 

Na odcinku autostrady A4 na terenie województwa śląskiego, na którym pobierane są opłaty za przejazd, 
stwierdzono, że w przypadku siedmiu par kolumn alarmowych odległość między nimi wynosiła ponad dwa km, 

                                            
135 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 
136 Określonych w rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. 
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a tym samym nie spełniała wymogu określonego w § 107 ust. 2 pkt 1 wskazanego rozporządzenia; 

� brak ogrodzenia pasa drogowego autostrady stwierdzono na A4 na terenie województwa dolnośląskiego (od 
węzła Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice). 
Powyższe stanowiło naruszenie § 4 i § 76 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, w myśl których pas drogowy 
autostrady powinien być ogrodzony z obu stron na całej długości drogi; 

� brak pasa awaryjnego postoju stwierdzono na A4 na terenie województwa dolnośląskiego (od węzła Kąty 
Wrocławskie do węzła Pietrzykowice). Stanowiło to naruszenie § 27 ust. 1 rozporządzenia. Na tym odcinku 
autostrady brak było wjazdów awaryjnych oraz nie zostały wybudowane przejazdy awaryjne przy dwóch 
węzłach, co z kolei było niezgodne z wymogami § 101 ust. 2 i 102 § ust. 1 rozporządzenia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 20. Autostrada A4 w woj. dolnośląskim – brak pasa awaryjnego postoju i ogrodzenia. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

� odcinek autostrady A1 (Tuszyn – Piotrków Trybunalski) na terenie województwa łódzkiego, oddany do użytku  
w 1989 r., nie posiadał ogrodzenia, węzłów, wjazdów ani przejazdów awaryjnych, barier o łatwo rozbieralnej 
konstrukcji, elementów ochrony przeciwpożarowej (hydrantów, miejsc czerpania wody), miejsc obsługi 
podróżnych, w tym stanowisk postojowych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, łączności 
alarmowej ani systemu zarządzania ruchem.  

Pomimo, że ten odcinek autostrady A1 została oddany do użytku przed wejściem w życie przepisów 

techniczno-budowlanych dot. autostrad płatnych, w ocenie NIK, włączenie go do ciągu płatnej autostrady 

A1 wymagało dostosowania jego infrastruktury do obowiązujących obecnie wymagań bądź zmiany 

organizacji ruchu (np. zmniejszenia limitu prędkości). 

Do czasu niniejszej kontroli Oddział GDDKiA w Łodzi, pomimo tych braków nie podejmował jednak 
wystarczających działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników A1 na tym odcinku. Nie 
starano się ograniczyć ryzyka wystąpienia zdarzeń drogowych np. poprzez obniżenie kategorii tego odcinka drogi 
lub obniżenie obowiązującej na niej dopuszczalnej prędkości. Należy zauważyć, że informację o zagrożeniu 
Oddział posiadał już od 2013 r. W wyniku przeprowadzonych kontroli objazdowych tego odcinka autostrady, 
Policja dwukrotnie (8 października 2013 r. i 15 kwietnia 2014 r.) pisemnie sygnalizowała kierownikowi Rejonu 
GDDKiA w Piotrkowie Tryb. ten problem, wnioskując o rozważenie możliwości wygrodzenia pasa drogi na całej 
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długości, po stronie prawej i lewej ze względu na klasę drogi (autostrada) lub ograniczenie prędkości do 100 km/h 
jak dla dróg ogólnodostępnych, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu  
w związku z możliwym niekontrolowanym wtargnięciem dzikiej zwierzyny. Według danych Komendy w latach 
2015-2016 (I półrocze) na tym odcinku A1 doszło do 73 kolizji, z których 25 powstało wskutek wtargnięcia na pas 
autostrady zwierząt, a w jednym przypadku - człowieka. Kolizje wskutek wtargnięcia zwierzęcia lub człowieka 
stanowiły 35,6% zdarzeń. W tym samym czasie na odcinku S8 (obustronnie ogrodzonym) miało miejsce 117 
kolizji, w tym z udziałem zwierząt tylko 5, co stanowiło 4,3% zdarzeń.  
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi poinformował o przystąpieniu do 
opracowania aktualizacji projektu ruchu dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Piotrków Trybunalski, w którym 
przewiduje się m.in. ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 110 km/godz. Wdrożenie projektu planowane było 
na I kw. 2017 r. Podjęto również decyzję o uruchomieniu działania inwestycyjnego polegającego na przebudowie  
i dostosowaniu autostrady do obecnie obowiązujących wymogów technicznych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 21. Autostrada A1, na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski (okolice m. Moszczenica) – brak ogrodzenia, brak 
wjazdów i przejazdów awaryjnych. 

[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

� odcinek autostrady A4 zarządzany przez Stalexport SA na terenie woj. śląskiego posiadał na całej długości pas 
awaryjny i gruntowe pobocze, zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia. Szerokość pasa awaryjnego  
w czterech z siedmiu miejsc poddanych oględzinom nie spełniała jednak wymogu § 27 ust. 2 rozporządzenia, 
który stanowi, że dla prędkości projektowej autostrady 120 km/h, szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 
3,0 m. Objęty koncesją odcinek autostrady został zbudowany w latach 1978-1986, wobec czego, zgodnie  
z § 130 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, nie 
musi spełniać wymogów rozporządzenia;  

� w trakcie oględzin wybranych odcinków autostrad stwierdzono liczne przypadki umieszczania znaków 
drogowych na pojedynczych słupkach lub różnego rodzaju konstrukcjach nośnych, zlokalizowanych w obrębie 
pasa rozdzielającego jezdnie. Wbrew postanowieniom § 22 ust. 3 rozporządzenia, nie były one osłonięte 
barierą ochronną. Na przykład na odcinkach autostrady A1 na terenie woj. śląskiego stwierdzono 76 tak 
posadowionych znaków, a na A2 (odcinek od węzła Konotopa do węzła Stryków) – 52 znaki drogowe. 
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Fot. 22. Autostrada A2 w okolicach węzła Konotopa w woj. mazowieckim – przykład znaku drogowego zlokalizowanego 

na pasie rozdzielającym jezdnie, przed barierą energochłonną. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Zdaniem NIK, niezależnie od statusu autostrady (płatna/niepłatna), jej wyposażenie powinno zapewnić możliwie 
największy standard bezpieczeństwa dla użytkowników. Za niezbędne należy uznać podjęcie działań dla 
poprawy brd na zarządzanych autostradach, ukierunkowanych na uzupełnienie brakującej infrastruktury 
ratowniczej i służącej zapewnieniu brd. Stan bezpieczeństwa na sieci dróg tej klasy, na której obowiązują 
identyczne ograniczenia prędkości, nie powinien być, w ocenie NIK, uzależniony wyłącznie od faktu pobierania, 
bądź nie, opłaty za przejazd.  
Stanowisko to podzielił Minister Infrastruktury i Budownictwa, który w piśmie z dnia 18 listopada 2016 r.137 
poinformował, że W opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
polskich autostradach powinien być taki sam, niezależnie od daty ich wybudowania czy faktu poboru opłaty za 
przejazd. Zauważyć przy tym należy, że nie tylko przepisy techniczne dotyczące budowy autostrad mają wpływ 
na bezpieczeństwo ich użytkowania, lecz istotne są również inne kwestie, w szczególności sposób organizacji 
ruchu na danej autostradzie uwzględniający między innymi warunki techniczne, zgodnie z którymi została ona 
wybudowana. Powyższe oznacza, że cel, jakim jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
użytkowania autostrady, powinien być osiągany za pomocą różnych środków. Odpowiedzialność za 
zastosowanie odpowiednich środków spoczywa zaś - w przypadku autostrad państwowych - na GDDKiA, która 
pełni funkcję zarówno zarządcy autostrady, jak i organu zarządzającego na niej ruchem. 

W związku z sygnałami PSP, że demontaż barier energochłonnych na wjazdach i przejazdach awaryjnych zająć 
może od kilku do kilkunastu minut, NIK przeprowadziła oględziny demontażu barier.  
W dniu 30 czerwca 2016 r. na nieużytkowanym jeszcze odcinku A4 w rejonie węzła Rzeszów-Wschód, dwóch 
pracowników oddziału GDDKiA w Rzeszowie zdemontowało barierę energochłonną, mocowaną za pomocą 
klinów, na długości 8 m (dwa przęsła) w czasie 2 min 38 s.  
W dniu 26 października 2016 r. czterech pracowników oddziału GDDKiA we Wrocławiu, na przejeździe 
awaryjnym PA - 42 autostrady A4, na odcinku węzeł Bolesławiec - węzeł Krzyżowa zdemontowało trzy kolejne  

                                            
137 Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr DK.4.0810.25.2016.CG z dnia 18 listopada 2016 r. podpisane z upoważnienia Ministra przez Jerzego 

Szmita - Podsekretarza Stanu w MIiB.  
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przęsła, każde o długości 4 m, łączone śrubami w czasie 7 minut i 56 sekund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 23. Autostrada A4 w rejonie węzła Rzeszów-Wschód - demontaż bariery klinowej na terenie przejazdu awaryjnego. 

[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Znacznie wydłużony czas demontażu bariery mocowanej za pomocą śrub, wydłuża czas dotarcia na 
miejsce zdarzenia służb ratowniczych, co w rezultacie może mieć wpływ na skuteczność działań 
ratowniczych. 

3.2.4.2	Plany	działań	ratowniczych		

Zgodnie z § 98 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych, wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradach płatnych 
powinny być zawarte w planach działań ratowniczych.  
Zasady sporządzania planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych Generalny Dyrektor uregulował 
zarządzeniem Nr 27 z dnia 31 maja 2013 r.138. Zgodnie z zarządzeniem dyrektor oddziału GDDKiA odpowiadał 
za odebranie od wykonawcy drogi opracowanego PDR, sprawdzenie i przekazanie do uzgodnienia przez 
właściwych komendantów wojewódzkich PSP i Policji oraz przekazanie do zaopiniowania do wojewody139. 
Procedurę kończyło zatwierdzenie PDR przez dyrektora oddziału GDDKiA i przekazanie podmiotom określonym 
w § 5 ust. 5 zarządzenia140.  
Ramowy Plan działań ratowniczych, jako wzór, został określony w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Zgodnie  
z § 10 zarządzenia, PDR opracowany dla potrzeb autostrady płatnej mógł być i był stosowny jako wzór do 
opracowania planów działań ratowniczych dla dróg krajowych innych niż autostrady płatne, w szczególności dla 
dróg ekspresowych. 
                                            
138 Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych 

dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zmienione zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 września 
2014 r. (opublikowane na stronie Internetowej GDDKiA :. http://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2014), zwane tutaj „zarządzeniem GDDKiA w sprawie 
PDR”. 

139 Wojewoda opiniuje PDR, jako organ sprawujący nadzór nad jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
140 Zgodnie z § 5 ust. 5 zarządzenie GDDKiA w sprawie PDR, plan działań ratowniczych, sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej, rozsyła się 

po 1 egzemplarzu do: właściwych komendantów wojewódzkich PSP i Policji, właściwego wojewody, Departamentu Zarządzania Kryzysowego  
i Przygotowań Obronnych centrali GDDKiA, właściwego podmiotu, z którym zawarto umowę na budowę lub eksploatację systemu poboru opłat, na 
drogach zarządzanych przez GDDKiA oraz do właściwej spółki, pełniącej funkcję zarządcy autostrady. 
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Efektem działań GDDKiA było opracowanie 350 planów działań ratowniczych dla zarządzanych dróg krajowych. 
Niemniej jednak NIK zauważa, że prawie połowa zarządzanej sieci autostrad i dróg ekspresowych pokryta była 
jedynie projektami PDR lub planami nieuzgodnionymi ze służbami ratowniczymi.  
PDR, zatwierdzone przez właściwych terytorialnie dyrektorów oddziałów GDDKiA, obejmowały odcinki autostrad 
o łącznej długości 1.075,7 km, tj. 91,2% sieci tej klasy dróg zarządzanych przez GDDKiA. Zatwierdzone PDR, 
uzgodnione wcześniej z właściwymi instytucjami, obejmowały natomiast 597,6 km, tj. 50,7% łącznej długości 
autostrad zarządzanych przez GDDKiA.  
Nie zostały zatwierdzone projekty PDR dla trzech odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA o łącznej 
długości 104 km, co stanowiło 8,8% sieci tej klasy dróg. Dotyczyło to odcinka A1 o długości 38,6 km141, 
zarządzanego przez GDDKiA Oddział w Łodzi oraz dwóch odcinków A2 o łącznej długości 65,4 km142, 
zarządzanych przez GDDKiA Oddziały w Poznaniu i Warszawie.  
Zarządzane przez GDDKiA odcinki autostrad o łącznej długości 478,1 km (40,5%), objęte były zatwierdzonymi 
PDR, mimo że nie uzyskano wcześniej kompletu wymaganej dokumentacji143, tj. uzgodnień PDR  
z komendantami właściwych terytorialnie komend PSP i Policji oraz opinii właściwego terytorialnie wojewody, 
sprawującego nadzór nad jednostkami PRM. Obowiązek uzyskania stosownych uzgodnień, przed 
zatwierdzeniem PDR, wynika z przepisów zawartych w § 5 ust. 2 i 4 zarządzenia Nr 27 w sprawie PDR  
oraz w rozdziale II pkt 2 lit. d załącznika nr 1 do tego zarządzenia.  
Zgodnie z § 98 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych, warunki bezpieczeństwa (w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze) powinny 
być uzgodnione na etapie projektowania autostrady z właściwymi komendantami wojewódzkimi PSP i Policji,  
a wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradach płatnych 
powinny być zawarte w PDR.  
Przykłady braku przestrzegania powyższych przepisów przedstawiono poniżej: 

� dla wszystkich zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Katowicach odcinków autostrady A1 oraz sześciu 
odcinków dróg ekspresowych opracowano i zatwierdzono PDR bez ich uzgodnienia z Komendantem 
Wojewódzkim PSP i Komendantem Wojewódzkim Policji oraz uzyskania opinii Wojewody Śląskiego; 

� kontrolerzy NIK zwrócili uwagę na potrzebę zaktualizowania PDR dla autostrady A6, w którym uwzględnione 
powinno być wspólne stanowisko PSP, samorządów i zarządcy dróg dotyczące usuwania odpadów powstałych  
w wyniku zdarzeń drogowych. Uzgadnianie PDR jest postępowaniem zmierzającym do wypracowania wspólnego 
stanowiska, a tym samym ma charakter wiążący dla adresata, przez co musi uwzględniać stanowisko podmiotu 
współdziałającego. W związku z powyższym zatwierdzenie PDR przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie 
powinno następować po uzgodnieniu, tj. zaakceptowaniu jego treści z wszystkimi współdziałającymi podmiotami. 

Znacząca część PDR, po uzyskaniu stosownych uzgodnień, zatwierdzona została z wieloletnimi opóźnieniami  
w stosunku do terminu wejścia w życie zarządzenia Nr 27 w sprawie PDR. Dotyczyło to PDR dla odcinków 
autostrad o łącznej długości 304,5 km, które zatwierdzone zostały dopiero po upływie od dwóch i pół do przeszło 
trzech lat od wejścia w życie wyżej przywołanego zarządzenia144. Natomiast czas pomiędzy oddaniem do 
użytku odcinków autostrad, a datą sporządzenia PDR był znacznie dłuższy. 

Kontrola wykazała, że: 
� PDR dla wszystkich zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Katowicach odcinków autostrad zostały 

                                            
141 Węzeł Łódź Płn. – węzeł Tuszyn (km 295+850 – 334+432).  
142 Węzeł Modła – węzeł Dąbie (km 257+650 – 303+145) oraz węzeł Choszczówka – węzeł Ryczołek (km 0+000 – 19+807). 
143 Dotyczyło to autostrad: A1 na wszystkich odcinkach zarządzanych przez GDDKiA Oddział Katowice o łącznej długości 91,2 km, A4 na odcinkach 

zarządzanych przez GDDKiA Oddział Wrocław o łącznej długości 156,3 km (km 0+000 – 156+213), A4 na odcinku zarządzanym przez GDDKiA 
Oddział Katowice o długości 29,1 km (km 312+360 – 341+412), A4 na wszystkich odcinkach zarządzanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów  
o łącznej długości 166,7 km (km 502+626 – 669+329), A8 na odcinku zarządzanym przez GDDKiA Oddział Wrocław o długości 29,2 km (km 0+000 – 
29+219), A18 na odcinku zarządzanym przez GDDKiA Oddział Wrocław o długości 5,6 km (km 70+878 – 76+469). 

144 Dotyczyło to autostrad: A1 na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA Oddział Łódź: km 244+300 – 295+850 (eksploatowany od listopada 2012, 
PDR zatwierdzony 11.08.2016) i 382+333-399+837 (eksploatowany od grudnia 1989, PDR zatwierdzony w dniu 11.08.2016), A2 na odcinkach 
zarządzanych przez GDDKiA Oddział Łódź: 303+145-362+700 (eksploatowany od lipca 2006, PDR zatwierdzony w dniu 11.08.2016) i 362+700 – 
411+466 (eksploatowany od czerwca 2012, PDR zatwierdzony w dniu 11.08.2016), A4 na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA Oddział Kraków: 
400+871 – 444+834 (eksploatowany od października 2009, PDR zatwierdzony w dniu 22.06.2016) i 444+838 – 502+626 (eksploatowany od maja 
2013, PDR zatwierdzony w dniu 22.06.2016), A6 na odcinku zarządzanym przez GDDKiA Oddział Szczecin: 0+000 – 25+271 (eksploatowany od lat 
30 XX wieku, PDR zatwierdzony w dniu 22.12.2015). 
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sporządzone po upływie od 2 do 11 lat od oddania ich do użytkowania;  

� oddane do użytkowania w latach 2012 do 2014, dziewięć z 10 odcinków autostrady A4 będącej w zarządzie 
Oddziału GDDKiA w Rzeszowie autostrady A4, do czasu zatwierdzenia PDR, były eksploatowane w okresie  
od 2 do 4 lat bez takich planów; 

� pierwszy PDR dla funkcjonującej od 1989 r. A1 na odcinku od węzła Tuszyn do Piotrkowa Tryb. został 
opracowany i zatwierdzony dopiero w 2016 r., tj. po 27 latach; 

� PDR dla oddanych do użytkowania w latach 1988 do 2012 sześciu odcinków A4 będącej w zarządzie Oddziału 
GDDKiA w Krakowie autostrady A4, zostały zatwierdzone po upływie czterech do 28 lat; 

� odcinek A4 od węzła Krzyżowa do PPO Karwiany był eksploatowany bez PDR w okresie 2015 r. do 25 sierpnia 
2016 r. tj. ok. półtora roku. 

W ocenie NIK, wszystkie eksploatowane odcinki autostrad powinny być objęte PDR, sporządzonymi 
według zasad, określonych w zarządzeniu Nr 27 w sprawie PDR. Opóźnienie w realizacji tego obowiązku 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Brak uzgodnionych i formalnie 
zaakceptowanych PDR, uwzględniających szczegółowe wymagania dotyczące zasad i organizacji 
prowadzenia działań ratowniczych, w tym jednolitych zasad współdziałania służb drogowych GDDKiA 
oraz służb ratowniczych w czasie zdarzeń drogowych, może mieć negatywny wpływ na sprawne  
i skoordynowane prowadzenie działań ratowniczych.  

Według stanu na koniec września 2016 r., łączna długość eksploatowanych w Polsce odcinków dróg 
ekspresowych wynosiła 1.493,4 km. PDR, zatwierdzone przez właściwych terytorialnie dyrektorów oddziałów 
GDDKiA, obejmowały odcinki dróg ekspresowych o łącznej długości 1.209,2 km, tj. 81% sieci tej klasy dróg.  

Nie zatwierdzono projektów PDR łącznie dla 284,2 km (19%) dróg tej sieci, a w przypadku zatwierdzonych PDR, 
obejmujących łącznie ok. 320 km dróg ekspresowych, nie zostały wcześniej uzyskane wymagane uzgodnienia  
i opinie, o których mowa w wyżej przywołanym zarządzeniu. 

W opinii NIK, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, niezbędne jest opracowanie PDR dla 
wszystkich odcinków dróg ekspresowych. 

3.2.4.3	Organizacja	wsparcia	działań	ratowniczych		

Centra Zarządzania Ruchem (CZR) i Punkty Informacji Drogowej (PID) 

Na drogach zarządzanych przez GDDKiA funkcjonowały cztery Centra Zarządzania Ruchem (CZR), które 
podlegały dyrektorom właściwych oddziałów GDDKiA. I tak: CZR w Strykowie nadzorowane było przez 
Oddział GDDKiA w Łodzi i obejmowało swoim działaniem autostradę A1 na odcinku od granicy  
z województwem kujawsko-pomorskim do km 334+50 i autostradę A2 na odcinku od Konina do granicy  
z województwem mazowieckim; CZR w Kończycach nadzorowane było przez Oddział GDDKiA w Katowicach 
i obejmowało autostradę A4 na odcinku od PPO Karwiany do PPO Żernica; CZR w Lublinie, pełniące również 
rolę PID, obejmowało wszystkie drogi zarządzane przez Oddział GDDKiA w Lublinie, a CZR we Wrocławiu, 
pełniące również rolę PID, obejmowało wszystkie drogi zarządzane przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu. 
Współpraca i wymiana informacji pomiędzy CZR i PID GDDKiA odbywała się poprzez PID właściwego 
oddziału GDDKiA, do których w pierwszej kolejności CZR przekazywały informacje o utrudnieniach 
drogowych. Również na objętych kontrolą odcinkach autostrad zarządzanych przez spółki145 funkcjonowały 
dwa CZR. Do zadań CZR należało m.in. obsługa dyspozytorska systemów zarządzania ruchem, 
monitorowanie sytuacji na drogach, współpraca ze służbami ratowniczymi i wsparcie ich działań, prowadzenie 
dokumentacji zdarzeń. 

Prowadzenie Punktów Informacji Drogowej (PID) należy do zadań DZR oraz oddziałów GDDKiA. Zadaniem PID 
w odniesieniu do zdarzeń na drogach krajowych jest pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji  
o przejezdności i warunkach ruchu. 

Z dniem 17 lutego 2014 r. wdrożono do stosowania146, przez PID centrali GDDKiA i oddziałów, procedury 

                                            
145 Autostrada Wielkopolska II SA w Poznaniu i Stalexport Autostrada Małopolska SA w Mysłowicach. 
146 Pismem nr GDDKiA-DZR-WSZ-PID-psz/408/86/14 z-cy Generalnego Dyrektora z dnia 17 lutego 2014 r. z załącznikami. 
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dotyczące pozyskiwania i przekazywania informacji o utrudnieniach oraz informacji nt. utrzymania dróg. Miały 
one na celu, poprzez stworzenie cyfrowej sieci telefonicznej łączącej punkty informacji drogowej centrali  
i oddziałów GDDKiA, usprawnienie obsługi numeru Informacji drogowej (19111), a tym samym poprawę jakości 
obsługi użytkowników dróg. Do zadań PID należało prowadzenie stałego monitoringu warunków ruchu i sytuacji 
pogodowej na sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA poprzez wdrożone oprogramowanie, serwisy 
internetowe, rozgłośnie radiowe i stacje TV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 24. Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie (GDDKiA Oddział w Łodzi). 

[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Dokumentowanie zaistniałych zdarzeń przez PID odbywa się poprzez elektroniczny Dziennik Pracy Dyżurnego, 
w którym odnotowuje się utrudnienia oraz program UtrudnieniaWin. Przepływ informacji o utrudnieniach na 
drogach odbywa się trzema niezależnymi kanałami: telefonicznie (telefon stacjonarny i telefon komórkowy), 
poprzez pocztę elektroniczną oraz program informatyczny UtrudnieniaWin, który przekazuje do PID centrali 
GDDKiA informacje o powstających i zmieniających się utrudnieniach. Działania PID centrali GDDKiA,  
w przypadku wystąpienia zdarzeń na drogach krajowych, polegają w szczególności na wysyłaniu komunikatów 
o utrudnieniach do kierownictwa GDDKiA, ogólnopolskich mediów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB); udzielaniu informacji o utrudnieniach w ramach obsługi numeru 
informacji drogowej i weryfikacji poprawności danych wprowadzanych do programu UtrudnieniaWin. 

W wyniku badania dokumentacji, dotyczącej wybranych zdarzeń drogowych na autostradach i drogach 
ekspresowych w zakresie przebiegu procesu pozyskiwania i przekazywania informacji przez PID oddziałów 
GDDKiA stwierdzono, że: 

� dyżurny PID Oddziału GDDKiA w Katowicach, w odniesieniu do zdarzenia, do którego doszło w dniu 4 sierpnia 
2015 r. na autostradzie A4, w meldunkach z godz. 12.54 i 13.19 podał nierzetelne i niezgodne ze stanem 
faktycznym informacje o tym, że: zdarzenie miało miejsce na DK1 w miejscowości Siewierz, a nie na autostradzie 
A4; w zdarzeniu uczestniczyło 5, a nie 7 pojazdów, jak wynikało z informacji przekazanej przez Policję. W obu 
meldunkach dyżurny ten nie wskazał rodzaju pojazdów uczestniczących w zdarzeniu i rodzaju zdarzenia,  
tj. danych wymaganych do ustalenia i podania w meldunku; 

� w wyniku badania dokumentacji, dotyczącej pięciu zdarzeń drogowych na odcinku drogi S3 zarządzanej przez 
Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. braku zgłoszenia 
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zdarzenia do PID, a tym samym braku karty zdarzenia, przekazania do PID informacji o zdarzeniu z ponad 
trzygodzinnym opóźnieniem, błędnej informacji nt. godziny zdarzenia zarejestrowanej w dokumentach 
przetwarzanych przez PID, stwierdzonych przypadkach braku przekazania przez PID informacji o zdarzeniach do 
służb liniowych Oddziału pomimo występowania uszkodzeń w infrastrukturze drogowej. W toku kontroli 
stwierdzono pięć przypadków, w których Oddział nie zapewnił współdziałania ze służbami ratowniczymi na 
miejscu zdarzenia po godzinach pracy Rejonu w Nowej Soli. Udział przedstawiciela zarządcy ograniczony został 
w tych przypadkach do wymiany informacji poprzez PID. W konsekwencji przedstawicieli zarządcy drogi nie było 
na miejscu zdarzenia i nie wspierali oni działań ratowniczych, a także po ich zakończeniu nie odebrali terenu od 
KDR i nie uczestniczyli w podjęciu decyzji o przywróceniu ruchu po usunięciu skutków zdarzenia.  
W trzech z pięciu przypadków nie ustalono zakresu uszkodzeń infrastruktury drogowej bezpośrednio po 
zdarzeniu. Fakty te zostały ustalone dopiero w dniach następnych przez dyżurne patrole Rejonu. Powyższe miało 
niewątpliwie wpływ na warunki bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych, gdyż zarówno Policja jak  
i Straż Pożarna dysponuje jedynie podstawowym oznakowaniem zabezpieczającym miejsce zdarzenia. Zdaniem 
NIK, zarządca drogi nie może ograniczać swojej aktywności jedynie do przypadków, w których występują 
uszkodzenia infrastruktury drogowej, gdyż jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo na zarządzanym 
odcinku drogi z natury rzeczy winien aktywnie uczestniczyć w każdej fazie reagowania na zdarzenia drogowe,  
w tym również w fazie prowadzenia działań ratowniczych poprzez realne wspieranie służb ratowniczych także na 
miejscu zdarzenia drogowego i to niezależnie od stanu infrastruktury drogowej; 

� w trzech na pięć skontrolowanych przypadków, w dokumentacji ze zdarzeń drogowych, sporządzanej przez PID 
Oddziału GDDKiA w Łodzi oraz wykonawcę utrzymania, nierzetelnie odnotowano dane dotyczące czasu 
przybycia służb ratowniczych, a w jednym przypadku nie odnotowano przyjazdu ZRM; 

� w wyniku kontroli w Oddziale GDDKiA w Szczecinie, NIK wskazała na konieczność uzupełnienia obowiązujących 
procedur w PID o postanowienia dotyczące zakresu i formy prowadzenia dziennika dyżurnego PID. Brak 
powyższych uregulowań, a tym samym dowolność odnotowywanych informacji przez dyżurnego PID, utrudniała 
kontrolę właściwej reakcji zarówno dyżurnego PID, jak i jednostek terenowych GDDKiA na zdarzenia drogowe. 

Organizacja łączności na potrzeby działań ratowniczych. 

W celu kontaktu ze służbami ratowniczymi, w tym również z KDR, służby drogowe podległe GDDKiA 
dysponowały środkami łączności w postaci telefonów komórkowych i telefonów stacjonarnych oraz łączności 
radiowej (CB radio - do kontaktu z CZR). Kontakt ze służbami ratowniczymi odbywał się przy wykorzystaniu 
przekazanego PSP wykazu numerów kontaktowych do PID oddziałów GDDKiA. Służby objętych kontrolą 
oddziałów GDDKiA nie posiadały systemu łączności radiowej, pozwalającego na porozumiewanie się  
z działającymi na terenie autostrad jednostkami ratowniczymi, w tym z KDR. W przypadku wydarzeń 
wymagających zapewnienia szczególnie wysokiego poziomu współpracy i koordynacji współdziałania służb 
utrzymaniowych GDDKiA i ratunkowych (Światowe Dni Młodzieży 2016, szczyt NATO), personel GDDKiA był 
dodatkowo wyposażony w środki radiowej łączności typu TETRA, dostarczane przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Również łączność na potrzeby działań ratowniczych na odcinkach autostrad zarządzanych 
przez spółki zorganizowana była w oparciu o systemy telefoniczne stacjonarne i komórkowe. Służby podległe 
Stalexport SA były wyposażone w urządzenia łączności (CB radio) pozwalające na bieżący nasłuch i kontakt  
z CZR. Wewnętrzna łączność radiowa na odcinku A2 zarządzanej przez Spółkę Autostrada Wielkopolska II S.A. 
zorganizowana została w oparciu o system TETRA, a łączność radiową pomiędzy służbami spółki a służbami 
biorącymi udział w akcjach ratunkowych na A2 zapewniała radiowa sieć współdziałania służb MSW (kanał 
B112). 

NIK zwraca uwagę, że utrzymywanie łączności przez służby drogowe z pozostałymi jednostkami 
uczestniczącymi w działaniach ratowniczych wyłącznie przy wykorzystaniu telefonii stacjonarnej  
i komórkowej, utrudnia sprawną wymianę informacji, zwłaszcza w sytuacji zaistnienia zdarzeń 
kryzysowych. Zdaniem NIK, celowym byłoby podjęcie przez wszystkich zarządców dróg inicjatywy 
pozwalającej na organizację łączności, obejmującej również służby drogowe GDDKiA, przy 
wykorzystaniu radiowej sieci współdziałania służb MSWiA. 
 

  



   
 Ważniejsze wyniki kontroli – Zarządcy dróg. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. 

 79

3.2.4.4	 Wyposażenie	 podległych	 podmiotów	 i	 szkolenie	 pracowników	 wspierających	
działania	ratownicze	na	autostradach	i	drogach	ekspresowych.	

Wyposażenie 

Kontrola NIK, przeprowadzona w siedmiu oddziałach GDDKiA oraz w dwóch spółkach nie wykazała 
nieprawidłowości w zakresie wyposażenia w sprzęt wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa oraz do 
wsparcia działań ratowniczych. 
Pracownicy wykonujący czynności w obszarze pasa drogowego posiadali odzież ochronną ostrzegawczą,  
w tym m.in.: kamizelki ostrzegawcze, hełmy ochronne, buty ocieplone i gumowe, rękawice ochronne, okulary 
ochronne, zgodnie z wymogami zarządzenia Nr 4 w sprawie zasad wyposażania pracowników GDDKiA147.  
Pojazdy patrolowe GDDKiA były wyposażone148 w m.in.: zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym 
błyskowym, a w razie potrzeby w dodatkowo podwieszoną lampę roboczą do oświetlenia pobocza, przyczepki 
sygnalizacyjne, zapory drogowe, odblaskowe pionowe znaki drogowe do oznakowania tymczasowego oraz 
pachołki. Wyposażenie to spełniało wymagania zarządzenia Nr 81 Generalnego Dyrektora z dnia 23 grudnia 
2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji wyposażenia środków transportowo-sprzętowych GDDKiA".  

W wyniku kontroli stwierdzono, że 
� Rejony podległe Oddziałowi GDDKiA w Łodzi nie były dostatecznie przygotowane do usuwania skutków zdarzeń 

drogowych, bowiem nie posiadały środka (sorbentu) przeznaczonego do neutralizacji substancji 
ropopochodnych, w tym płynów eksploatacyjnych pojazdów. Z wyjaśnień uzyskanych z czasie kontroli wynika, że 
służby drogowe Rejonów nie posiadały odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji oraz sprzętu i środków ochrony osobistej 
do wykonywania prac związanych z likwidacją i utylizacją odpadów chemicznych. Służby drogowe nie zostały też 
przeszkolone w zakresie usuwania substancji sorbentami.  

Szkolenie pracowników 

W okresie objętym kontrolą dla pracowników wspierających działania ratownicze zorganizowano m.in. szkolenia 
w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania ruchem drogowych w trzech oddziałach GDDKiA i Stalexport 
SA, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w dwóch oddziałach GDDKiA, ćwiczenie 
praktyczne demontażu barier ochronnych na autostradzie dla własnych służb liniowych oraz jednostek ksrg  
w dwóch oddziałach GDDKiA. 

Przedstawiciele GDDKiA brali także udział w czterech ćwiczeniach regionalnych zorganizowanych na 
autostradach przez PSP lub wojewodów. Również w okresie objętym kontrolą pracownicy czterech oddziałów 
GDDKiA i jednej spółki brali udział, w co najmniej jednym ćwiczeniu ratowniczym organizowanym przez inne 
podmioty na autostradach lub drogach ekspresowych. Celem tych ćwiczeń było m.in. sprawdzenie systemu 
powiadamiania o zdarzeniu, procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w działaniach 
ratowniczych oraz współdziałania zarządcy drogi z KDR. 

3.2.4.5	 Analizy	 i	 kontrole	 stanu	 bezpieczeństwa	 ruchu	 drogowego	 na	 autostradach		
i	drogach	ekspresowych		

GDDKiA prowadziła analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na zarządzanej przez siebie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych poprzez przeprowadzanie klasyfikacji odcinków dróg krajowych ze względu na 
koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej149. Do sporządzania 
tych analiz wykorzystywano dane o wypadkach na drogach krajowych pochodzące z policyjnej bazy danych 
SEWIK. Klasyfikacja odcinków dróg przeprowadzana była dla całej sieci dróg krajowych zarządzanych przez 
GDDKiA150, w tym także dla autostrad i dróg ekspresowych, których okres użytkowania był dłuższy niż trzy lata. 
Klasyfikacja polegała na identyfikacji, uszeregowaniu i wyborze odcinków o największym ryzyku zaistnienia 
                                            
147 Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora z dnia 8 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wyposażania pracowników GDDKiA 

w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej, z załącznikami.  
148 Z wyłączeniem samochodów używanych przez kierownictwo oddziałów GDDKiA.  
149 Na podstawie art. 24h pkt 2 ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.  

w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci 
drogowej (Dz. U. poz. 1845).  

150 Na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. U. UE. L..319/59) i ustawy o drogach publicznych. 
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wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz odcinków o największym potencjale zmniejszenia kosztów wypadków 
przez działania zarządcy drogi.  
Zakończone w 2016 r. prace nad klasyfikacją odcinków dróg krajowych obejmowały lata 2013-2015, a jej wyniki 
w postaci map całego kraju przekazane zostały wybranym instytucjom151. 
W okresie objętym kontrolą oddziały GDDKiA prowadziły działania kontrolne, wynikające z §12 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem152, co najmniej raz na 6 miesięcy. Zarządzeniem Nr 28 w sprawie kontroli stanu 
brd153, wprowadzona została do stosowania w GDDKiA oraz oddziałach GDDKiA Instrukcja, w której określono 
zasady organizacji i przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg, w tym przede wszystkim wpływu 
infrastruktury drogowej i otoczenia drogi na stan brd. W ramach realizacji tego obowiązku, przeprowadzono tego 
typu kontrole łącznie w 90 lokalizacjach (odcinkach i punktach). Kontrole te dotyczyły widoczności oznakowania, 
prawidłowości lokalizacji znaków i zgodności w zakresie warunków technicznych, stosowania urządzeń brd, 
prowadzenia robót w pasie drogowym na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu oraz 
lokalizacji reklam pod kątem ograniczania widoczności. Po kontrolach wprowadzano zmiany (naprawy, wymiany, 
demontaż) wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości i formułowanych rekomendacji. W skład zespołów 
kontrolujących stan brd wchodzili pracownicy oddziałów GDDKiA154, niemniej jednak z inicjatywy Generalnego 
Dyrektora lub jego zastępcy, w kontrolach tych mogli uczestniczyć również pracownicy centrali GDDKiA.  
W okresie objętym kontrolą NIK, do przeglądów stanu dróg pracownicy centrali GDDKiA nie byli delegowani. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 
� w I półroczu 2016 r. Oddział GDDKiA w Rzeszowie nie przeprowadził na zarządzanym odcinku autostrady A4 

kontroli ogólnej, którą stosownie do treści § 3 pkt 1 zarządzenia nr 28 zobligowany był przeprowadzić do końca 
maja każdego roku kalendarzowego. Pomimo zobowiązania do przeprowadzenia kontroli ogólnej, łącznie  
z przeglądem drogowym wykonywanym w porze wiosennej, w I półroczu 2016 r. Oddział GDDKiA przeprowadził 
w kwietniu i na początku maja 2016 r. jedynie kontrole w ramach wiosennego przeglądu A4; 

� delegowanie pracowników centrali GDDKiA do udziału w okresowych kontrolach stanu dróg, wykonywanych 
przez oddziały GDDKiA na podstawie zarządzenia Nr 28 w sprawie kontroli stanu brd, w opinii NIK, zwiększyłoby 
efektywność nadzoru DZR nad tym procesem i mogłoby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa istniejącej 
infrastruktury drogowej. Uwagi i wnioski wynikające z udziału pracowników centrali GDDKiA w takich kontrolach, 
stanowić powinny istotny element w pracach nad aktualizacją tej procedury. 

Ze względu na pilotażowy charakter procedury organizacji i przeprowadzania kontroli stanu brd, zgodnie  
z § 8 ust. 2 zarządzenia Nr 28 w sprawie kontroli stanu brd, oddziały GDDKiA zobowiązane zostały do 
przekazania do Departamentu Zarządzania Ruchem (DZR), w terminie do końca czerwca 2015 r., uwag  
i wniosków dot. organizacji i kontroli przeprowadzonych w 2014 r. Natomiast DZR, w terminie do 15 kwietnia 
2016 r., zobowiązany został do analizy tych rekomendacji i przedstawienia Generalnemu Dyrektorowi propozycji 
ewentualnych zmian dla dalszych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na zarządzanej sieci dróg. 

� W wyniku kontroli stwierdzono, że od sześciu oddziałów GDDKiA nie wyegzekwowano obowiązku przekazania 
do DZR uwag i wniosków wynikających z organizacji i przeprowadzenia kontroli stanu brd, które zostały 
wykonane w 2014 r. na podstawie zarządzenia Nr 28 w sprawie kontroli stanu brd. Również w wyznaczonym 
terminie nie przekazano Generalnemu Dyrektorowi propozycji zmian dla dalszych działań w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W konsekwencji projekt nowelizacji tego zarządzenia przekazano 
kontrolującemu dopiero w dniu 10 listopada 2016 r.  
W ocenie NIK, w ramach sprawowanego nadzoru należało wyegzekwować rekomendacje, wynikające  
z organizacji i przeprowadzenia kontroli stanu brd, od wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. Znaczna 
liczba uwag i wniosków, przekazana przez część oddziałów GDDKiA, świadczyła o uzasadnionej potrzebie 
aktualizacji procedury. Brak przekazania rekomendacji spowodował natomiast, że weryfikacja zasad organizacji  

                                            
151 Pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. wyniki klasyfikacji przekazano do: KRBRD, KG PSP, KGP, GITD, LPR. 
152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). 
153 Zarządzeniem Nr 28 Generalnego Dyrektora z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (zwanym dalej 

„zarządzeniem Nr 28 sprawie kontroli stanu brd”), wprowadzona została do stosowania przez oddziały GDDKiA „Instrukcja kontroli stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

154 Powoływani przez dyrektora oddziału GDDKiA. 
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i przeprowadzania kontroli stanu brd miała ograniczony charakter. Nie uwzględniła bowiem doświadczeń 
wszystkich jednostek wykonujących kontrole według zasad określonych w nowej procedurze. 

3.2.4.6	Podejmowane	działania	w	przypadku	tworzenia	się	zatorów	drogowych.		

Zgodnie z art. 37a ust. 4a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym155, Generalny Dyrektor jest zobowiązany do podejmowania działań zapewniających 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia 
zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, w sytuacji zwiększonego natężenia ruchu drogowego 
może odstąpić od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Reguluje to rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa156. 

Sposób postępowania w przypadku zwiększenia natężenia ruchu drogowego oraz odpowiedzialność 
poszczególnych komórek organizacyjnych GDDKiA uregulowano zarządzeniem Nr 47 Generalnego Dyrektora  
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie procedury odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej 
odcinkiem. Dyrektorzy oddziałów GDDKiA upoważnieni zostali do podejmowania działań zapewniających 
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz do podejmowania decyzji o odstąpieniu od poboru i przywróceniu 
poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem157. Zgodnie z procedurą, w przypadku wystąpienia 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, 
rozumianego m.in. jako powstanie zatoru drogowego na skutek zdarzenia drogowego, dyrektorzy oddziałów 
GDDKiA zobowiązani zostali do przeprowadzenia i udokumentowania analizy; czy tendencja tworzenia zatoru 
drogowego jest rosnąca czy malejąca; czy istnieje możliwość zastosowania innych środków niż odstąpienie od 
poboru opłat, w szczególności przez wprowadzenie objazdów, zwiększenie obsady na Placu Poboru Opłat 
(PPO), ręczne wydawanie dokumentów potwierdzających wjazd na autostradę, uruchomienie na PPO pasów  
o zmiennym kierunku ruchu. W sytuacji braku możliwości zastosowania innych środków, do kompetencji 
dyrektora oddziału GDDKiA należało podjęcie decyzji o odstąpieniu od poboru opłat za przejazd autostradą lub 
jej odcinkiem158. Procedura wskazuje precyzyjnie kryteria warunkujące możliwość podjęcia takiej decyzji. 

Zastrzeżenia NIK wzbudziło jednak praktyczne stosowanie posiadanych kompetencji przez dyrektorów 
oddziałów GDDKiA, jako zarządców dróg. Dotyczyło to w szczególności: 
‒ nieuzasadnionych opóźnień w podejmowaniu decyzji o odstąpieniu od poboru opłat, gdy sytuacja na drodze 

spełnia ustalone w zarządzeniu przesłanki do podjęcia takiej decyzji, 
‒ niewykorzystywanie możliwości angażowania Policji do kierowania ruchem na zjazdach z autostrad  

i wyznaczonych objazdach, w celu zwiększenia płynności ruchu oraz niewypracowanie praktycznych zasad 
sprawnego wprowadzania, przy pomocy Policji, tymczasowej organizacji ruchu i wykorzystywania wjazdów  
i przejazdów awaryjnych, w celu umożliwienia osobom, które utknęły w korkach bądź zatorach drogowych 
szybsze ich opuszczenie. 

Przykładem opóźnionej realizacji przedsięwzięć, określonych w zarządzeniu Nr 47 Generalnego Dyrektora, były 
działania podejmowane z związku ze zdarzeniem zaistniałym na A4 na terenie województwa opolskiego w dniu 
1 czerwca 2016 r. ok. godz. 03.25159. Wypadek ten skutkował powstaniem wielokilometrowych i wielogodzinnych 
zatorów/korków. Z raportu na temat tego zdarzenia, przekazanego w dniu 4 czerwca do centrali GDDKiA 
wynika, że dopiero po 11 godzinach od powstania zdarzenia, w celu szybszego rozładowania zatoru, Dyrektor 

                                            
155 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 ze zm.), dalej 

zwana „ustawą o autostradach płatnych”. 
156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1063), zwane dalej „rozporządzeniem 
MIiR z 2015 r. w sprawie reagowania na zagrożenia brd”. 

157 „Procedura odstąpienia i przywrócenia poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem”, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
158 Podjęte decyzje o odstąpieniu od poboru oraz przywróceniu poboru opłat muszą być każdorazowo przekazywane w formie pisemnej m.in. 

Generalnemu Dyrektorowi. 
159 Zdarzenie drogowe polegało na czołowym zderzeniu samochodu ciężarowego z naczepą z podporą konstrukcji, na której zainstalowano ponad 

autostradą tablicę wyświetlającą znaki o zmiennej treści (ZZT). Na skutek zderzenia podpora konstrukcji została wyrwana wraz z fundamentami  
i powalona, a kratownica wraz z zamontowaną tablicą runęła na jezdnię autostrady. Zniszczenia kratownicy groziły zawaleniem się jej drugiej części 
na sąsiednią jezdnię autostrady.  
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Oddziału GDDKiA w Opolu podjął decyzję o zaniechaniu poboru opłat i podniesieniu bramek wyjazdowych  
z autostrady na węzłach Opole Zachód i Opole Południe. 

Analiza działań podejmowanych w związku z tym zdarzeniem drogowym i jego skutkami w postaci 
wielogodzinnych zatorów i korków wskazała, że celowym byłoby podjęcie działań, zapewniających szybsze 
reagowanie na tworzące się zatory i lepszą koordynację takich działań z innymi służbami (w tym zwłaszcza  
z Policją). Dlatego też w ocenie NIK, działania poszczególnych służb w zakresie przeciwdziałania 
korkom/zatorom i współpracę pomiędzy służbami w tym zakresie należałoby uszczegółowić, uzgodnić,  
a następnie ująć w treści PDR160. Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że w sytuacji czasowego 
odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą  istotnym jest, aby zastosowanie takiego środka zaradczego 
przez zarządcę drogi następowało bez zbędnej zwłoki. W konsekwencji wymusza to rzetelne prowadzenie 
bieżącej analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której udokumentowane wyniki powinny stanowić podstawę 
do podjęcia stosownej w tym zakresie decyzji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MIiR z 2015 r.  
w sprawie reagowania na zagrożenia brd, jak i wymienionego wyżej zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 25. Autostrada A4 w woj. opolskim – zator w wyniku wypadku powstałego w dniu 1 czerwca 2016 r. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK].  

Sposób identyfikowania i reagowania Generalnego Dyrektora, jako zarządcy sieci autostrad, na zatory  
i zdarzenia drogowe uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 
2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia 
zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 tego rozporządzenia Generalny 
Dyrektor terminowo przekazywał ministrowi właściwemu do spraw transportu półroczne sprawozdania  
z przeprowadzanych analiz oraz działań podejmowanych zgodnie z art. 37a ust. 4a ustawy z dnia  
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 
Generalny Dyrektor nie wykonywał natomiast postanowień wynikających z § 4 ust. 1 przywołanego wyżej 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, polegających na obowiązku niezwłocznego przedstawiania 
                                            
160 W dotychczasowej treści PDR (w pkt 9 Współpraca administratora autostrady z Policją, PRM i KSRG) nie ujęto zasad współpracy tych podmiotów 

na rzecz sprawnego rozładowania korków i zatorów drogowych na autostradzie. 
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ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o ustaleniu (stwierdzeniu) wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Ustalono, że 
PID GDDKiA przekazywał do Zespołu Monitorowania Zagrożeń Biura Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, w formie elektronicznej, wyłącznie informacje na temat przypadków odstąpienia od 
poboru i przywrócenia poboru opłat. Jak wyjaśnił Generalny Dyrektor od czasu wejścia w życie przedmiotowego 
rozporządzenia, GDDKiA nie otrzymała od MIiB informacji, iż aktualny sposób przekazywania informacji  
o wystąpieniu zagrożenia ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa jest 
niewystarczający.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 26. Zator na autostradzie A4 w woj. opolskim (1 czerwca 2016 r.) Przez zator z wielkim trudem przedziera się karetka 

pogotowia jadąca na sygnale. 
[Źródło: materiały kontrolne NIK]. 

Powyższe skutkowało tym, że minister właściwy do spraw transportu nie posiadał bieżących informacji 
niezbędnych do sprawowania rzetelnego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych. 
Obowiązek wykonywania tego nadzoru, przez ministra właściwego do spraw transportu, wynika z art. 10 
ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.  

Należy zauważyć, że powyższą ocenę podzielił także Minister Infrastruktury i Budownictwa w informacji 
uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 

System informowania o sytuacji na autostradach i drogach ekspresowych oraz możliwych objazdach 

GDDKiA informowała o aktualnej sytuacji na autostradach i drogach ekspresowych oraz możliwych objazdach 
poprzez: 
- umieszczenie na stronie internetowej GDDKiA: mapy warunków drogowych, plików *.xml zawierających 

informacje o aktualnych utrudnieniach w ruchu, mapy kamer drogowych, 
- Informację drogową (19 111), 
-  komunikaty o utrudnieniach i ewentualnych objazdach rozsyłane do lokalnych oraz ogólnopolskich mediów 

przez PID GDDKiA i PID oddziałów GDDKiA.  

Na zarządzanej przez GDDKiA sieci dróg funkcjonowały następujące systemy elektroniczne, które 
przeznaczone zostały do sygnalizowania, informowania, powiadamiania i monitorowania: 
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- Zintegrowany System Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na odcinku autostrady A4 Wrocław 
(Bielany) – Sośnica. Przy wykorzystaniu znaków o zmiennej treści system umożliwia: zarządzanie 
prędkością, zarządzanie ruchem na pasach, kierowanie na trasy alternatywne, informowanie o aktualnych 
warunkach ruchowych, informowanie o warunkach atmosferycznych; 

- System Informacji Autostradowej na odcinku Autostrady A8 (węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław - Psie 
Pole). System umożliwia uczestnikom ruchu dostęp do informacji pogodowej, obejmującej ostrzeżenia  
i komunikaty alarmowe oraz informacje o warunkach pogodowych, za pomocą tablic zmiennej treści; 

- system obsługujący odcinek trasy ekspresowej S8 węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska. Na system 
składają się m.in. bramownice, znaki wizualizujące dowolne znaki z grupy znaków drogowych pionowych 
(zakazu, nakazu i ostrzegawczych), tablice tekstowe wizualizujące, kamery przekazujące obraz w czasie 
rzeczywistym, czujniki poziomu wody, system osłony meteorologicznej (stacje pogodowe); 

- System Zarządzania Ruchem na autostradzie A2 na odcinku Konin – Stryków. System wykorzystuje dane  
z detektorów, informacje przekazywane przez kierowców, obraz z kamer zlokalizowanych na węzłach  
i w oparciu o te dane możliwe jest skuteczne zarządzanie ruchem; 

- System Zarządzania Ruchem w tunelu drogowym Laliki. Przedsięwzięcie obejmuje system znaków zmiennej 
treści, kamer i czujników w tunelu drogowym i w jego rejonie oraz centrum zarządzania tunelem; 

- System Zarządzania Ruchem na DK 11 na odcinku Poznań – Kórnik. W ramach przedsięwzięcia droga 
została wyposażona w system znaków informacyjnych, ostrzegawczych i zakazów zmiennej treści 
przekazujących informację w czasie rzeczywistym, współpracujący z zespołem stacji pogodowych; 

- znaki zmiennej treści przekazujące informację o czasie oczekiwania na przejściach granicznych Dorohusk, 
Hrebenne, Medyka, Korczowa i Budomierz. 

Do kompetencji oddziałów GDDKiA należało bezpośrednie zarządzanie, w tym eksploatowanie infrastruktury 
zlokalizowanej na zarządzanej sieci drogowej. Wspomniany wyżej obowiązek dotyczył zainstalowanych 
pojedynczych urządzeń ITS, jak i funkcjonujących elektronicznych systemów zwiększających brd.  

� W trakcie wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i technicznych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem 
(KSZR), w GDDKiA opracowano projekty dokumentów standaryzujących wdrażanie systemów informowania, 
powiadamiania i monitorowania instalowanych na zarządzanych drogach, tj.: projekt „Instrukcji rozmieszczania 
klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym” z listopada 2014 r., która stanowiła zbiór zasad, zgodnie  
z którymi zaplanowano rozmieszczenie klas poszczególnych modułów wdrożeniowych KSZR na sieci drogowej 
zarządzanej przez GDDKiA do 2025 r. oraz projekt dokumentu pt. „Przekazywanie informacji i instrukcji dla 
kierowców” z 2015 r., w którym określono zasady formułowania komunikatów dla kierowców przekazywanych 
poprzez znaki o zmiennej treści. Dokumenty te nie zostały formalnie wprowadzone do stosowania przez 
Generalnego Dyrektora. Brak formalnego uregulowania problematyki związanej z formułowaniem komunikatów 
dla kierowców, przekazywanych poprzez znaki o zmiennej treści powoduje, że stosowanie przez jednostki 
organizacyjne GDDKiA tych rekomendacji ma wyłącznie charakter fakultatywny. Z tego powodu celowe jest,  
w ocenie NIK, formalne wdrożenie opracowanych procedur tak, aby zasady te stanowiły obowiązujący standard 
postępowania. 

3.2.4.7 Współpraca z innymi podmiotami 

Policja 

W porozumieniu Generalnego Dyrektora z Komendantem Głównym Policji161 określono ogólne zasady 
współdziałania na rzecz poprawy stanu brd, a zwłaszcza zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar. 
Procedury dotyczące przekazywania i weryfikacji danych o drogach i zdarzeniach drogowych oraz identyfikacji 
i likwidacji zagrożeń w miejscach niebezpiecznych na drogach. 

Państwowa Straż Pożarna 

Z inicjatywy GDDKiA, od 2013 r. prowadzone są prace nad opracowaniem dokumentu regulującego procedury 
postępowania zarządcy drogi i służb ratowniczych podczas zdarzeń drogowych, a następnie nad opracowaniem 
i uzgodnieniem porozumienia ramowego z KG PSP, zakładającego podpisywanie na jego mocy porozumień 

                                            
161 Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie 

współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i GDDKiA w zakresie poprawy stanu brd (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 124). 
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szczegółowych na poziomie województw. Do dnia zakończenia kontroli prace nad porozumieniem ramowym nie 
zostały sfinalizowane. 

Proces uzgadniania projektu dokumentu regulującego zasady postępowania GDDKiA prowadzony był w sposób 
przewlekły zarówno po stronie GDDKiA, jak i KG PSP i trwał od przeszło trzech lat. 

NIK zwraca uwagę, że w zarządzeniu Nr 27 w sprawie PDR oraz innych obowiązujących przepisach nie zostały 
precyzyjnie wskazane zadania GDDKiA związane ze wsparciem akcji ratowniczych i usuwaniem skutków 
zdarzeń drogowych. Prowadzić to może do sporów kompetencyjnych lub wątpliwości odnośnie zakresu działań, 
za które odpowiada zarządca drogi, przede wszystkim odnośnie usuwania z pasa drogowego, po zakończeniu 
działań ratowniczych, pozostałości zdarzenia drogowego niezagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi ani 
środowisku. Tym bardziej istotne jest pilne wdrożenie do stosowania zarówno przez GDDKiA, jak i służby 
ratownicze uzgodnionych zasad postępowania GDDKiA, określających zakres kompetencji poszczególnych 
podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych.  

Procedury w zakresie usuwania z jezdni autostrady i drogi ekspresowej materiałów (w tym ropopochodnych), 
które zanieczyściły jezdnię w wyniku wypadku lub kolizji oraz jej oczyszczania w celu zapewnienia przejezdności 

Zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie organizacji ksrg, działania ratownicze ksrg w zakresie ratownictwa 
chemicznego i ekologicznego obejmują planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych 
niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje 
niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia. Działania ratownicze w tym zakresie prowadzą 
podmioty ksrg odpowiednio wyszkolone i wyposażone w sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej,  
a w szczególności specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP. Zgodnie z § 21 
rozporządzenia w sprawie organizacji ksrg, kierowanie działaniem ratowniczym ustaje z chwilą przekazania 
zarządcy drogi terenu objętego działaniem ratowniczym, natomiast w myśl § 38, KDR potwierdza przekazanie 
miejsca w protokole, którego wzór zawiera załącznik nr 12 do wskazanego wyżej rozporządzenia.  

W toku uzgadniania z KG PSP projektu zasad postępowania GDDKiA przyjęto, że KDR ma oceniać 
każdorazowo sytuację na drodze i w zależności od zaistnienia bądź braku zagrożenia chemicznego lub 
ekologicznego podejmować odpowiednie działania. W przypadku braku bądź usunięcia zagrożenia, KDR 
powinien dokonać w treści protokołu przekazania terenu objętego działaniami ratowniczymi jednoznacznej 
adnotacji: „Brak zagrożenia chemicznego lub ekologicznego” lub „Zostało usunięte zagrożenie chemiczne lub 
ekologiczne”. W trakcie działań ratowniczych, zadania służb drogowych GDDKiA nie wiążą się z usuwaniem 
zagrożeń chemicznych powstałych m.in. w wyniku kolizji na drodze, a jedynie na stałej współpracy ze służbami 
ratowniczymi; pomocy w zabezpieczaniu skutków wypadków i kolizji, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
drogowego do czasu odholowania pojazdu pozostającego na drodze; uprzątnięciu z drogi pozostałości po 
zdarzeniach oraz naprawie zniszczonych elementów infrastruktury drogowej, w szczególności po zakończeniu 
akcji ratowniczej i usunięciu zagrożenia chemicznego lub ekologicznego przez PSP.  

Wskazane wyżej zadania służb drogowych GDDKiA uwzględnione zostały w zarządzeniu Nr 27 w sprawie PDR, 
określającym wzór ramowego PDR dla autostrad płatnych. Podmiotem wiodącym w zakresie usuwania 
odpadów162 jest właściwy terytorialnie starosta, a podmiotami wspomagającymi – zarządca drogi i jednostki PSP.  

W wyniku kontroli zarządców dróg ustalono, że do usuwania z jezdni autostrad i dróg ekspresowych 
zanieczyszczeń, w tym ropopochodnych, przyjmowane były rozwiązania w zależności od interpretacji obecnie 
obowiązujących przepisów, których przykłady przedstawiono poniżej.  

� Według Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, za neutralizację i usunięcie pozostałych odpadów z jezdni drogowych 
odpowiedzialni są sprawca wypadku163 i podmioty świadczące usługę pomocy drogowej oraz jednostki ksrg (m.in. 
paliw i płynów eksploatacyjnych pojazdu, odpadów z wypadków164 np. sorbentu). Według Zastępcy Dyrektora 
Oddziału, usunięcie odpadów z wypadków oraz substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) często było 

                                            
162 Usuwanie skutków zdarzeń drogowych po zakończeniu akcji ratowniczej przy wykorzystaniu własnych sił i środków lub w przypadku zdarzeń  

z udziałem środków transportu przewożących towary niebezpieczne – przy wykorzystaniu obowiązku pomocy ze strony sprawcy wypadku lub 
alternatywnie Starosty Powiatu (organu właściwego ze względu na miejsce powstania odpadów, gospodarującymi odpadami z wypadków).  

163 Na podstawie art. 44 i 45 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 
164 Patrz art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). 
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przedmiotem sporu pomiędzy służbami zarządcy drogowego oraz jednostkami ksrg. W szczególności rzecz 
dotyczyła konieczności użycia środka neutralizującego. Kwestia jednoznacznego ustalenia podmiotu 
odpowiedzialnego za usuwanie substancji niebezpiecznych z jezdni drogi była przedmiotem wielokrotnych 
spotkań, rozmów, korespondencji GDDKiA z PSP i nie została rozstrzygnięta do dnia zakończenia kontroli. 

� Na drogach zarządzanych przez oddział GDDKiA w Zielonej Górze usuwanie z jezdni autostrady i drogi 
ekspresowej odpadków powypadkowych, w tym substancji ropopochodnych, które zanieczyściły jezdnię,  
w wyniku zdarzenia na drodze oraz jej oczyszczenia należało, w kontrolowanym okresie, co do zasady, do służb 
Wykonawców „Utrzymaj Standard” lub pracowników Oddziału. W 2015 roku trwał w tym zakresie spór 
kompetencyjny z PSP, gdyż zdaniem Oddziału neutralizacja substancji niebezpiecznych (do jakich Oddział 
zaliczał m.in. plamy substancji ropopochodnych) należała do zadań PSP. Stan uległ zmianie po spotkaniach  
z przedstawicielami PSP w drugim kwartale 2016 roku165. Obecnie Oddział realizuje obowiązki w zakresie 
uprzątnięcia z drogi wyciekłych z uszkodzonych pojazdów substancji po potwierdzeniu przez PSP w protokole 
przekazania terenu faktu braku lub usunięcia zagrożenia chemicznego lub ekologicznego. 

� Według PDR z sierpnia 2016 r. opracowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, do usunięcia odpadów 
pozostałych po kolizjach i wypadkach (wrak pojazdu, elementy pojazdu, ładunek) zobowiązany jest sprawca 
zdarzenia. W przypadku braku możliwości usunięcia odpadów przez sprawcę, odpady usuwa zarządca drogi lub 
właściwy terenowo starosta. Jeżeli akcja ratunkowa prowadzona jest przez jednostki ksrg, substancje 
wytworzone podczas działań ratowniczych, w tym zużyty sorbent, PSP usuwa poza jezdnię i zabezpiecza przed 
możliwością skażenia środowiska. Służby zarządcy drogi, po otrzymaniu informacji od PSP, oczyszczają pas 
drogowy z tych substancji. 

� Na odcinku A4 zarządzane przez Stalexport SA za usuwanie z autostrady materiałów, w tym ropopochodnych, 
które zanieczyściły jezdnię i za jej oczyszczenie w celu zapewnienia przejezdności odpowiadał Operator. Jedynie 
w przypadku materiałów niebezpiecznych i substancji toksycznych, obowiązek ten spoczywał na PSP. 

W ocenie NIK, konieczne jest pilne wdrożenie do stosowania zarówno przez GDDKiA, jak i służby 
ratownicze uzgodnionych zasad postępowania GDDKiA, co pozwoli ujednolicić procedury 
postępowania oraz jednoznacznie określić zakres kompetencji poszczególnych podmiotów biorących 
udział w działaniach ratowniczych, dotyczących usuwania z jezdni materiałów, które zanieczyściły 
jezdnię oraz jej oczyszczenia, w celu zapewnienia przejezdności.  
 

                                            
165 Na skutek odmowy usuwania przez PSP rozlanych na jezdni plam oleju w kwietniu 2016 roku Oddział zakupił 3060 kg sorbentu i 20 litrów 

koncentratu do odtłuszczania. W opinii Dyrekcji Oddziału wobec braku jednoznacznego przypisania tego zadania służbom zarządcy, brak było 
podstaw prawnych do wydatkowania środków na zakup tych materiałów i podjęto tę decyzję w drodze wyjątku z uwagi na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom dróg. 
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4.		INFORMACJE	DODATKOWE	O	PRZEPROWADZONEJ	KONTROLI	

4.1	 Przygotowanie	kontroli	

Organizacja kontroli 

Kontrolę planową poprzedziła kontrola rozpoznawcza przeprowadzona przez Departament Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w centrali i Oddziale 
GDDKIA w Rzeszowie) oraz w Urzędach Wojewódzkich w Warszawie i Rzeszowie, w okresie od 19 kwietnia do 
30 czerwca 2016 r.  

W celu lepszego przygotowania kontrolerów, w ramach narady przedkontrolnej, zaproszeni goście przedstawili 
następujące prelekcje: 
- przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - „Organizacja działań ratowniczych na 

autostradach i drogach ekspresowych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i „Zasady 
organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”; 

- przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - „Organizacja działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa mazowieckiego”; 

- przedstawiciel Komendy Głównej Policji - „Bezpieczeństwo ruchu drogowego na autostradach – wybrane 
aspekty współpracy służb ratowniczych”. 

Kontrolę planową przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK 
oraz Delegatur NIK w Katowicach, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

Dobór jednostek do kontroli 

Kontrola została poprzedzona uzyskaniem z Komendy Głównej Policji danych nt. wypadków drogowych na 
autostradach i drogach ekspresowych, w okresie objętym kontrolą, z największą liczbą poszkodowanych (osób 
rannych i śmiertelnych ofiar wypadków) oraz liczbą pojazdów uczestniczących w zdarzeniach. Na tej podstawie 
wytypowano do kontroli jednostki terenowe (powiatowe lub miejskie) służb i formacji objętych kontrolą oraz ich 
jednostki zwierzchnie - jednostki szczebla wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono ponadto w jednostkach 
centralnych kontrolowanych formacji (Komenda Główna Policji, Komenda Główna PSP, Dyrekcja Generalna 
Dróg Krajowych i Autostrad). Dodatkowo kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia - jednostce 
nadzorującej system Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz w LPR - jednostce o zasięgu ogólnokrajowym.  

[Wykaz jednostek kontrolujących i kontrolowanych - zał. 5.1 na str. 97 Informacji]. 

4.2	 Postępowanie	kontrolne	i	działania	podjęte	po	zakończeniu	kontroli	
Postępowanie kontrolne 

Postępowania kontrolne zostały przeprowadzone w poszczególnych jednostkach w okresie od 16 sierpnia 
2016 r. do 20 stycznia 2017 r.  

Badaniom kontrolnym podlegała m.in. następująca dokumentacja:  
- prawno-organizacyjna, regulująca organizację i zadania jednostek i komórek organizacyjnych, zasady 

funkcjonowania, zasady raportowania (informowania) o prowadzonych działaniach, zasady współpracy  
z innymi jednostkami (porozumienia); 

- planistyczna działań ratowniczych (w szczególności plany działań ratowniczych, uzgodnienia z jednostkami 
objętymi planami, mapy terenu, plany dróg z elementami infrastruktury ratowniczej, dane adresowe  
i kontaktowe jednostek współpracujących),  

- organizacyjno-kadrowa jednostki, w zakresie liczebności ogólnej jednostki, struktury organizacyjnej, 
harmonogramów dyżurów;  

- kadrowo-szkoleniowa, w zakresie kwalifikacji pracowników i funkcjonariuszy, w szczególności liczby 
funkcjonariuszy/pracowników z uprawnieniami ratowniczymi, dokumentacja szkoleń, w szczególności  
w zakresie ratownictwa i udzielania pomocy; 

- informacja nt. wyposażenia jednostek w pojazdy i dokumentacja wyposażenia pojazdów w sprzęt (łączności, 
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sprzęt i wyposażenie do oznakowania miejsca zdarzenia, sprzęt ratowniczy, sprzęt gaśniczy i pomocniczy; 
- policyjne Karty Zdarzeń Drogowych; 
- meldunki (notatki służbowe) dot. prowadzonych działań ratowniczych, w szczególności Karta Zlecenia 

Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego i jej odpowiednik stosowany przez LPR, a także Informacja ze 
Zdarzenia - sporządzona przez PSP i Informacja o zdarzeniu sporządzana przez PID Oddziału GDDKiA; 

- raporty PID Oddziału GDDKiA dotyczące wstrzymania i wznowienia pobierania opłat na odcinku autostrady, 
na którym miało miejsce zdarzenie;  

- analizy okresowe, w tym statystyczne, dot. prowadzonych działań ratowniczych, w tym w szczególności 
analizy dotyczące czasów dojazdu na miejsce zdarzenia, czasu prowadzenia działań ratowniczych, 
problemów związanych z dojazdem do miejsca zdarzenia bądź akcją ratowniczą; 

- protokoły kontroli (własne i zewnętrzne) dokumentacji planistycznej, stanu technicznego i stanu wyposażenia 
pojazdów ratowniczych, stanu i wyposażenia pomieszczeń siedzib jednostek ratowniczych, dokumentacji 
działań ratowniczych; 

- dokumentacja własna kontrolerów NIK (protokoły oględzin, notatki służbowe, zestawienia i analizy danych 
przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną). 

Wystąpienia o informacje do podmiotów niekontrolowanych 

W toku kontroli zasięgano informacji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie stanu 
zaawansowania przedsięwzięć dotyczących wdrażania SWD PRM oraz działania radiowej sieci współdziałania 
służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz od Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczących różnych 
standardy bezpieczeństwa na autostradach, m.in. w zależności od tego, kiedy zostały wybudowane oraz 
sposobu informowania Ministra przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zagrożeniach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzeń zmniejszających stopień tego bezpieczeństwa. 

W trakcie kontroli rozpoznawczej wystąpiono także o informacje do Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w zakresie norm dotyczących pojazdów medycznych i ich wyposażenia.  

Działania podjęte po zakończeniu kontroli 

Po kontroli rozpoznawczej R/16/001 do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wojewody 
Mazowieckiego skierowano wystąpienia pokontrolne, w których sformułowano pięć wniosków pokontrolnych 
dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski te zostały zrealizowane bądź wdrożone do 
realizacji. 

W 57 wystąpieniach po kontroli planowej skierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek zawarto 
oceny kontrolowanej działalności, w tym: 15 ocen pozytywnych, 39 ocen pozytywnych, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości i 3 oceny opisowe. 

Formułując oceny, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła, że kierownicy kontrolowanych jednostek terenowych, 
działających w zhierarchizowanej strukturze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, realizowali zadania postawione przez kierowników tych organizacji, mając ograniczone 
uprawnienia decyzyjne. Decyzje w sprawie struktury etatowej jednostek, obsady stanowisk, szkolenia 
funkcjonariuszy i wyposażenia były w znacznej części podejmowane na szczeblu centralnym, co istotnie 
rzutowało na swobodę decyzji kierowników jednostek terenowych, a tym samym na zakres ich 
odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości. 

[Szczegółowe zestawienie ustaleń i ocen kontrolowanych jednostek - zał. 5.2 na str. 100 - 103 Informacji] 

Wnioski pokontrolne 

W 45 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników skontrolowanych jednostek166 sformułowano 
łącznie 82 wnioski pokontrolne zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.  

Wnioski pokontrolne NIK dotyczyły przede wszystkim: 

- wyposażenia i wyszkolenia - łącznie 40 wniosków pokontrolnych (48,8%) dotyczących w szczególności: 
                                            
166 Spośród 57 jednostek objętych kontrolą planową, 15 jednostek otrzymało oceny pozytywne, a wobec 12 z nich wnioski pokontrolne nie zostały 

sformułowane. 
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dostosowania wyposażenia do stanu normatywnego i przeszkolenia funkcjonariuszy (po 14 wniosków); 

- zasad i organizacji prowadzenia lub wparcia działań ratowniczych - łącznie 20 wniosków (24,4%) 
dotyczących w szczególności podejmowania działań celem zapewnienia czasu dotarcia ZRM zgodnego  
z ustawą o PRM (4 wnioski) oraz rzetelnego opracowywania planów działania systemu PRM  
i dokumentowania prowadzonych działań ratowniczych (po 3 wnioski); 

- stworzenia przez zarządców autostrad i dróg ekspresowych warunków niezbędnych dla prowadzenia 
skutecznych działań ratowniczych - łącznie 13 wniosków (15,9%), dotyczących w szczególności podjęcia 
działań w celu uzupełnienia brakującej infrastruktury ratowniczej i służącej zapewnieniu brd oraz 
opracowania i uzgodnienia PDR (po 4 wnioski); 

- wymiany informacji między służbami i podmiotami uczestniczących w działaniach ratowniczych i koordynacji 
tych działań - łącznie 8 wniosków (9,8%), dotyczących w szczególności wymiany informacji nt. stanu 
zabezpieczenia operacyjnego i zagrożeń pomiędzy ksrg a jednostkami samorządu (2 wnioski). 

Realizacja wniosków 

Adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali Najwyższą Izbę Kontroli o zrealizowaniu 48 (59%) wniosków 
pokontrolnych oraz o podjęciu działań w celu realizacji pozostałych 34 (41%) wniosków.  

W szczególności: 
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że celem realizacji wniosku pokontrolnego 

dotyczącego uzupełnienia brakującej infrastruktury ratowniczej i służącej zapewnieniu brd, zwrócił się do 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o stanowisko resortu w zakresie 
określenia źródła finansowania oraz dalszego kierunku działań związanych z realizacją wdrożenia systemu 
łączności alarmowej; 

- Komendant Główny Policji zobowiązał Biuro Ruchu Drogowego KGP do cyklicznego monitorowania  
i analizowania informacji o zdarzeniach drogowych zaistniałych na autostradach i drogach ekspresowych 
pod kątem czasu reakcji Policji, podjęto również działania zmierzające do dostosowania spójności systemów 
SWD i SEWiK;  

- Wojewodowie Małopolski, Lubuski i Śląski uwzględnili w planach kontroli na 2017 r. dysponentów ZRM; 
- Wojewoda Łódzki poinformował o wystąpieniu do oddziału GDDKiA w Łodzi o przekazanie współrzędnych, 

awaryjnych bram wjazdowych w formacie GIS, które posłużą do wykonania analizy dotarcia poszczególnych 
ZRM na autostrady i drogi ekspresowe;  

- w wyniku realizacji wniosku pokontrolnego na terenie województwa opolskiego od 15 stycznia 2017 r. 
nastąpiło zwiększenie liczby ZRM oraz zmiana miejsca stacjonowania jednego ZRM. 

4.3 Panel ekspertów 

W celu lepszego zdefiniowania istotnych obszarów oraz zagrożeń dla systemu działań ratowniczych oraz 
zidentyfikowania problemów występujących we współpracy pomiędzy służbami uczestniczącymi w działaniach 
ratowniczych, które powinny zostać zaprezentowane w informacji o wynikach kontroli P/16/037, Departament 
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zorganizował w dniu 12 stycznia 2017 r. panel ekspertów.  

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali i wzięli w nim udział eksperci specjalizujący się  
w zagadnieniach stanowiących przedmiot kontroli m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Ministerstwa Zdrowia, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej PSP, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Instytutu Transportu 
Samochodowego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Wykaz uczestników panelu ekspertów zaprezentowano  
w zał. nr 5.4 na str. 116 Informacji. 

Debata została skoncentrowana na 5 następujących zagadnieniach:  
1. Czy polskie autostrady i drogi ekspresowe są bezpieczne, czy zapewniają warunki do wezwania pomocy  

w przypadku nagłego zdarzenia drogowego, czy zarządcy dróg stworzyli warunki niezbędne dla 
prowadzenia skutecznych działań ratowniczych (plany działań ratowniczych, drogowa infrastruktura 
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ratownicza)? 
2. Czy system Państwowe Ratownictwo Medyczne jest dobrze zorganizowany i wydolny, czy potrzebny jest 

podmiot centralny zarządzający systemem, czy publikowanie całego planu działania systemu PRM jest 
uzasadnione, w jakim stopniu system powinien być wspomagany przez inne służby np. PSP? 

3. Czy wyposażenie podmiotów ratowniczych i wyszkolenie, w tym udział w ćwiczeniach, ratowników oraz 
służb wspierających (dyspozytorzy, funkcjonariusze Policji, służby zarządzające drogami) jest wystarczające 
dla prowadzenia sprawnej, skoordynowanej i efektywnej akcji ratowniczej? 

4. Jaka jest, a jaka powinna być rola służb wspierających i zabezpieczających działania ratownicze; czy tylko 
zabezpieczenie terenu, odtworzenie przejezdności drogi, przekazanie terenu działań? 

5. Jaki powinien być sposób postępowania w sytuacji powstawania zatorów drogowych; czy na wielogodzinne 
korki i zatory drogowe powinni być przygotowani użytkownicy autostrad i dróg ekspresowych, czy również 
podmioty zarządzające tymi drogami i inne służby; czy w trakcie wielogodzinnego zatoru, gdy „nic się nie 
dzieje” i trzeba go tylko przeczekać, należy podejmować inne działania (np. wprowadzenie tymczasowej 
organizacji ruchu, wycofywanie pojazdów przez przejazdy awaryjne i sąsiednią jezdnię); czy ludzie tkwiący  
w wielogodzinnych korkach i zatorach drogowych wymagają pomocy, a jeśli tak, to jakiej? 

Wprowadzenie do zagadnienia pierwszego wygłosił Pan Norbert Wyrwich, ówcześnie Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad167. W swojej wypowiedzi 
prelegent wskazał m.in. na następujące aspekty dotyczące autostrad i dróg ekspresowych: 

- standard autostrad i dróg ekspresowych: dobrze obrazuje to publikacja z „Młodego technika” z 1974 r. Mówi 
ona m.in. jak drogi szybkiego ruchu, bo ciężko było mówić wtedy o autostradach, były budowane. 
Przeważnie nie posiadały węzłów, lecz skrzyżowania w jednym poziomie, a co dziś najbardziej zaskakuje, 
kolumny alarmowe stawiane były w pasie rozdziału. Oczywiście samochody nie rozwijały takich prędkości 
jak dzisiaj oraz natężenie ruchu było zgoła odmienne, bo bardziej odpowiadałoby dzisiejszym drogom 
gminnym, niż dzisiejszym autostradom czy drogom ekspresowym; 

- legislacja: dosyć szybko reagujemy na bieżące potrzeby i elastycznie wprowadzamy zmiany. Mam na myśli 
chociażby warunki techniczne w zakresie budowy dróg, czy samą ustawę o drogach publicznych, 
nakładającą na zarządców różnego rodzaju obowiązki. Równocześnie mam świadomość tego, że pewne 
niedociągnięcia nadal pozostają. Być może wynikają one z tego, że akt prawny, jakim jest ustawa, jest aktem 
natury ogólnej i tak to przewiduje legislacja. Nie zawsze szczegółowe rozwiązania, które wydają się nam 
słuszne muszą trafić do takiego aktu. Stąd różnego rodzaju aktywności i działania ze strony wielu instytucji, 
aby to współdziałanie uzupełnić. Mam tu na myśli jakże istotny i już realizowany aspekt całego procesu 
podnoszenia poziomu brd w naszym kraju, a mianowicie audyt i ocena brd. To są kluczowe elementy,  
z punktu widzenia realizacji inwestycji i to nie tylko w przypadku autostrad i dróg ekspresowych, ale 
praktycznie każdej, mającej powstać, nowej drogi; 

- w Generalnej Dyrekcji obowiązuje zasada poddawania ocenie kolejno, na etapach projektowania, realizacji  
i po wybudowaniu, ale jeszcze przed oddaniem trasy do ruchu, audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Co za tym idzie każdy nowy odcinek trasy podlega wielokrotnemu audytowi i kontroli zarówno podczas jej 
powstawania jak i na etapie procedowania pozwolenia na użytkowanie, co jest ważną rzeczą; 

- korzystanie z autostrad: ostatnie lata, kiedy infrastruktury drogowej o najwyższej jakości przybywało dosyć 
dużo (na dzień dzisiejszy mamy około 1600 km autostrad i około 1500 km dróg ekspresowych) skutkują tym, 
że my wszyscy musimy się nauczyć korzystać z tych dróg. Zdarzają się bowiem tak zwani »ghost riderzy« 
jadący pod prąd - kierowcy, którzy nie do końca wiedzą jak się zachowywać na drodze. Muszą na to zwracać 
uwagę wszystkie służby; 

- informowanie: kolejna niebywale ważna rzecz to bieżąca informacja: zarówno ta pozyskiwana przez 
zarządcę drogowego - jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i możliwość 

                                            
167 Z dniem 1 marca 2017 r., w związku ze zmianą struktury organizacyjnej centrali GDDKiA, Pan Norbert Wyrwich został Dyrektorem Departamentu 

Zarządzania Siecią Dróg Krajowych. 
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przekazywania tych informacji do uczestników ruchu drogowego. To jest uruchomiony w 2007 r. Punkt 
Informacji Drogowej. Jest to całodobowy punkt, w którym odbieramy telefony od użytkowników dróg i od 
służb, bo mamy dedykowane numery specjalnie dla każdego regionu, dla poszczególnych służb, po to żeby 
ten kontakt był przyspieszony. W 2012 r. wprowadziliśmy dodatkowo jednolity numer dla całego kraju 
„19111”. On coraz częściej pojawia się już na tablicach informacyjnych. W 2016 r. było ponad 80 tys. 
połączeń na ten numer. Przy czym gros zdarzeń dotyczy sytuacji na drodze, kiedy użytkownicy uznają, że 
jednak warto skontaktować się bezpośrednio z zarządcą drogowym. Niekoniecznie trzeba wzywać służby 
ratunkowe czy też Policję, bo przypadki chociażby braku paliwa czy przysłowiowego „kapcia” powodują, że 
można się skontaktować z nami trochę szybciej, a nie ma potrzeby angażować służb, które nie są do tego 
dedykowane. Już dziś szybko przekazujemy informacje o zdarzeniach, choćby dzięki znakom zmiennej 
treści i podawanych w radiach, bo tu też trzeba wiedzieć, że większość tych informacji dosyć szybko dociera 
do użytkowników dróg, chociażby przez stacje radiowe, ponieważ większość stacji radiowych wszystkie 
komunikaty o zdarzeniach pobiera z naszej strony. Oczywiście nie mamy wpływu czy rozgłośnie radiowe 
będą z tego korzystać, będą chciały te informacje podawać, aczkolwiek wiemy, że dosyć intensywnie ta 
rzecz jest wykorzystywana; 

- utrzymanie autostrad: równie ważną rzeczą i dobrym kierunkiem, który został wprowadzony w 2010 r., było 
zupełnie inne nasze podejście do modelu kontraktowania usług utrzymaniowych. W związku z tym 
stworzony został nowy model kontraktowania usług utrzymaniowych, gdzie wykonawca w głównej mierze 
ma obowiązki współdziałania ze służbami na miejscu zdarzenia, ma określone przez nas konkretne czasy 
dojazdu do miejsca zdarzenia. Przy czym Wykonawca doskonale zna taki dokument, jakim jest Plan działań 
ratowniczych;  

- w kwestii standardu wyposażenia autostrad w łączność alarmową: jeżeli prześledzimy sobie dzisiejszą 
informatyzację świata, to zaczynamy mieć wątpliwości, co do tego czy te kolumny należy stawiać. 
Producenci samochodów wprowadzają rozwiązania umożliwiające bezpośrednie połączenia pojazdu  
z centrum zarządzania czy powiadamiania ratunkowego i przekazanie informacji, że doszło do zdarzenia 
drogowego. Więc coraz częściej mamy sytuację taką, kiedy kierowca czy użytkownik jest prawie wyręczony 
przez różnego rodzaju narzędzia czy aplikacje. Dzisiaj mało kto poruszając się po drodze nie korzysta  
z aplikacji mapowej, która błyskawicznie pobiera informacje o tym, że doszło do zdarzenia drogowego czy 
też zatoru i błyskawicznie wyznacza nowe trasy. Tych urządzeń jest coraz więcej. Coraz powszechniejsze, 
szczególnie w Europie Zachodniej, są systemy, które powodują, że komunikuje się pojazd z pojazdem, 
pojazd z drogą, a niekoniecznie bezpośrednio już z samym kierowcą. Kierowca jest postrzegany bardziej 
jako ten, który może powodować zagrożenia. W związku z tym eliminuje się to przez inne rozwiązania. I tutaj 
podaję takie pytanie pod rozwagę: czy faktycznie tego typu urządzenia, jakim są kolumny alarmowe, to jest 
jedyne i słuszne rozwiązanie, które - w ramach tak zwanego standardu wyposażenia w infrastrukturę 
ratunkową - powinno być dalej powszechnie stosowane; 

- w kwestii rozładowywania zatorów drogowych: w 2015 roku ukazało się rozporządzenie, które umożliwiało 
nam szybsze działanie na autostradzie. I cieszę się, że ten przepis wszedł w życie. Dziś mówiąc kolokwialnie 
można szybciej podnosić szlabany i przystępować do ewakuacji osób znajdujących się na drodze. 
Szczególnie kiedy mamy sytuację chociażby taką, jak w ubiegłym tygodniu, czyli mrozy blisko 20 stopni bądź 
kiedy upały sięgały coraz częściej 30 czy 40 stopni.  

 
Dyskusję na temat drugi rozpoczęło wprowadzenie Pani Elżbiety Nawrockiej - Dyrektora Wydziału Zdrowia  
w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, a prezentację nt. organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa mazowieckiego przedstawił Pan Maciej Maślanka - 
Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego. 

• System Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa mazowieckiego charakteryzuje: 
- 187 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 13 zespołów dziennych i 2 zespoły wodne – w Płocku  

i Legionowie; 
- 3 śmigłowce HEMS (Warszawa, Płock i Sokołów Podlaski), pierwsze w Polsce loty nocne; 
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- Centrum Urazowe na terenie m.st. Warszawy; 
- efektywne wykorzystywanie informacji z serwisu internetowego Systemu Informacji o Szpitalach (SIoS)  

w dysponowaniu zespołami ratownictwa medycznego; 
- 2 Centra Powiadamiania Ratunkowego w województwie (jako jedyni w Polsce); 
- stanowisko Lekarza Koordynatora Centrum Dyspozytorskiego w każdej z 5 skoncentrowanych 

dyspozytorniach i 1 dyspozytorni medycznej; 
- opracowany i wprowadzony system kwalifikacji pacjentów (TRIAGE) zgłaszających się do SOR; 
- uruchomiony system teletransmisji (EKG) na terenie Mazowsza; 
- duża liczba miejsc wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego (127); 

• System Informacji o Szpitalach (SIoS) opracowany przez pracowników Wydziału Zdrowia: 
- informacje dotyczące nieczynnych oddziałów i awarii dostępne w czasie rzeczywistym; 
- wgląd do systemu bez konieczności logowania; 
- SIoS umożliwia: 

o sprawdzenie stanu wolnych łóżek oraz liczby lekarzy w poszczególnych szpitalach i na poszczególnych 
oddziałach, 

o uruchomienie dodatkowego raportu dedykowanego dla wskazanego podmiotu, 
o przekazywanie komunikatów informacyjnych i pilnych do wyznaczonych podmiotów leczniczych, 
o kontakt Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego z Lekarzem Koordynatorem Centrum 

Dyspozytorskiego; 

• Plan działania systemu PRM na terenie województwa mazowieckiego, został opublikowany i zawiera 
wszystkie wymagane przez ustawę i rozporządzenie MZ informacje, ale niektóre z nich są niepotrzebne: 

o sieć komunikacyjna, struktura demograficzna z uwzględnieniem zakładów o zwiększonym i dużym 
ryzyku wystąpienia substancji niebezpiecznych, lub awarii przemysłowych, 

o dane teleadresowe zespołów ratownictwa medycznego, SOR, strategicznych oddziałów dla 
ratownictwa medycznego,  

o liczba personelu medycznego, kontakty do jednostek współpracujących wraz z ich wyposażeniem, 
o opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz informacje  

o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i stanowiskach dyspozytorów medycznych na 
obszarze województwa, 

o statystyka działań ratowniczych. 

W ramach dyskusji nad systemem PRM wypowiedział się m.in. Pan prof. Juliusz Jakubaszko - Prezes 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, który zwrócił uwagę na następujące kwestie: 

- budowa systemu ratownictwa medycznego: kiedy prawie 20 lat temu rozpoczynano prace nad stworzeniem 
w naszym kraju systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego, jednym z ważnych argumentów, który 
przemawiał wtedy silnie do polityków, do organizatorów ochrony zdrowia była wysoka umieralność 
okołourazowa w zdarzeniach komunikacyjnych. Ta umieralność w skali kraju wynosiła wtedy około 7 - 8 
tysięcy zgonów rocznie na polskich drogach. To była wysoka wartość, która nas stawiała na 1 miejscu, 
niestety, krajów wspólnoty europejskiej; 

- monitorowanie systemu: system zintegrowanego ratownictwa medycznego, system medycyny ratunkowej, 
obejmuje zintegrowane działania wszystkich służb, ale do dnia dzisiejszego nie stworzono systemu stałego 
monitorowania jakości tego systemu. Nie wiadomo, jakie są na przykład, z takich kluczowych wskaźników: 
zgony do uniknięcia. Tego nikt w naszym kraju nie monitoruje z wielu różnych przyczyn. Właściwie jedynym 
takim, jakby drugiego rzędu, monitorowaniem są sądy, gdzie działania roszczeniowe lawinowo narastają ze 
strony osób poszkodowanych w różnym stopniu po wypadkach komunikacyjnych i tam dochodzi się do tego, 
czy dany zgon był do uniknięcia, czy nie był do uniknięcia. Nie ma takiego systemu monitorowania, zatem 
nie można porównać na przykład regionów między sobą. Nie potrafimy porównać mazowieckiego  
z dolnośląskim czy z małopolskim, pod kątem jakości funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. 
Wśród wskaźników, których bardzo brakuje jest na przykład wskaźnik czasu poświęconego wobec 
poszkodowanego na miejscu zdarzenia, czas dotarcia poszkodowanego do szpitalnego oddziału 
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ratunkowego, skuteczność i czas postępowania w oddziale ratunkowym itd. To są rzeczy proste, 
powszechnie znane, u nas ciągle ich nie udaje się ich wprowadzić. Byłoby ważnym wskazaniem ze strony tej 
instytucji na konieczność wprowadzenia monitorowania jakości systemu;  

- raport przedszpitalny: nie ma u nas obligatoryjności i prawnego wymogu przekazania raportu 
przedszpitalnego przez zespół ratownictwa medycznego do oddziału ratunkowego, do którego ten pacjent 
potencjalnie może trafić. Jedyną instytucją, która to przestrzega w większości swoich wyjazdów jest Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, natomiast w skali ratownictwa naziemnego jest to zjawisko ciągle rzadkie, a ono  
w znacznym stopniu warunkuje szanse na przeżycie pacjenta, szczególnie pacjenta wielourazowego, 
wiezionego do szpitala, który musi się przygotować na przyjęcie tego pacjenta, zwołania traumatimu itd.  
To jest duża liczba czynności, które powinny z wyprzedzeniem być wykonane;  

- współpraca pomiędzy jednostkami systemu: współpraca pomiędzy innymi jednostkami typu POZ, czy nocna 
pomoc lekarska nie funkcjonuje w naszym kraju. Cierpią na tym szpitalne oddziały ratunkowe, problem nie 
jest załatwiony, a on w dużym stopniu rzutuje na jakość postępowania wobec osób ulegających wypadkom w 
zdarzeniach drogowych, bo po prostu te osoby bardzo często trafiają do zakorkowanego oddziału 
ratunkowego, zakorkowanego pacjentami, którzy nie w nim powinni się znaleźć. To kilka ogólnych uwag, 
które trzeba będzie podnosić w dalszych debatach na ten temat.  

W swojej wypowiedzi na na temat systemu PRM, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, ówczesny Zastępca 
Komendanta Głównego PSP168, zwrócił uwagę na następujące kwestie: 

- jedna generalna uwaga, co do samego tytułu tego punktu i tego, że mówimy o Systemie Ratownictwa 
Medycznego. Chyba powinna tutaj być liczba mnoga, czyli mówmy o systemach ratownictwa medycznego, 
ponieważ nie mamy jednego systemu, mamy co najmniej 16 systemów ratownictwa medycznego.  
W praktyce ze względu na nadzorowanie tych systemów przez poszczególnych wojewodów, każdy z nich 
jest odrębnym autonomicznym (obejmującym obszar województwa) systemem. To powoduje dość istotne 
utrudnienia jeżeli chodzi o nawiązywanie współpracy i wypracowanie wspólnych przedsięwzięć i standardów. 
Nie da się tego robić na szczeblu centralnym. Taki przykład różnicy z tej samej dziedziny ratownictwa 
medycznego. To, co się daje zrobić z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, nie daje się zrobić,  
w cudzysłowie, z tak zwanym „naziemnym”, pogotowiem ratunkowym czy systemem ratownictwa 
medycznego, ponieważ są to systemy niewspółpracujące ze sobą do końca. Autonomiczne. Moja 
obserwacja jest taka, że wynika to w ogóle z samego ulokowania tego systemu;  

- dla mnie od lat dziwną rzeczą jest to, że system ratownictwa medycznego, który jest klasycznym systemem 
ratowniczym z nazwy i z funkcji, jest finansowany w drodze świadczenia medycznego, w drodze kontraktu, 
gdzie płacimy za gotowość. A nie jest klasyczną jednostką budżetową mimo, że środki na pokrycie jego 
funkcjonowania pochodzą i tak w całości z budżetu państwa, czyli od Ministra Zdrowia. Środki te przechodzą 
taką dziwną ścieżką od Ministra Zdrowia przez wojewodów do NFZ, gdzie są podstawą do tak zwanych 
konkursów;  

- dość istotne jest to, że są to systemy jednak rozproszone. Taką dużą piętą achillesową tego systemu jest 
brak możliwości współpracy na szczeblu centralnym. Dużo było mowy dzisiaj na temat planów ratowniczych, 
organizowania ćwiczeń na autostradach, na drogach. Wiemy doskonale, że włączenie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego w ćwiczenia organizowane przez służby jest dużym problemem - mówiąc 
delikatnie. Nie chcę mówić, że to jest niemożliwe, ale jest to duży problem. Organizowanie jakichkolwiek 
kompleksowych ćwiczeń bez jednego z najistotniejszych podmiotów, który odpowiada za najważniejszą 
rzecz, czyli za bezpieczeństwo ludzi, za ich zdrowie i życie, nie pozwoli na współgranie, wzajemne uczenie 
się, czy wzajemną wymianę doświadczeń na miejscu działań. To jest rzecz, która powinna zostać 
poprawiona. Te wspólne ćwiczenia powinny być czymś, można powiedzieć, permanentnym, nagminnym, 
żeby można było wypracować jak najlepszą współpracę przy udzielaniu pomocy przez wszystkie służby, 
które są na miejscu zdarzenia, dla poszkodowanego. Każda z nich osobno robi to naprawdę profesjonalnie  
i pora żeby ten profesjonalizm połączyć. 

                                            
168 W marcu 2017 r. nadbryg. Gustaw Mikołajczyk przeszedł na emeryturę. 
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Debatę na temat trzeci rozpoczęło wprowadzenie Pana prof. dr. hab. Roberta Gałązkowskiego - Dyrektora 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W swej wypowiedzi poruszył on m.in. następujące kwestie: 

- wyposażenie podmiotów ratowniczych: jeżeli chodzi o wyposażenie podmiotów ratowniczych wydaje się, że 
jest na optymalnym poziomie. Polskie służby ratownictwa medycznego, Straży Pożarnej, służby drogowe, 
służby Policji posiadają niezbędny sprzęt, nowoczesny sprzęt, który niczym nie odbiega od standardów 
obowiązujących na świecie;  

- wyszkolenie: Od 2006 roku w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym znalazły się zapisy  
o szkoleniach w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i z tych danych, które posiadamy formacja, jaką 
jest Państwowa Straż Pożarna, przeszkoliła wszystkich swoich ratowników w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Wprowadzono też szkolenia recertyfikacyjne. Należy podkreślić, że jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, również 
uczestnicą w szkoleniach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, co należy wskazać jako niezwykle 
istotny walor działań ratowniczych w obszarach wiejskich w Polsce, tam gdzie czas dotarcia zespołów 
ratownictwa medycznego niejednokrotnie jest dłuższy, niż ma to miejsce w obszarach miejskich. 
Wyposażenie jednostek OSP, które coraz częściej ma miejsce, w defibrylatory automatyczne znacznie 
potęguje szanse na przeżycie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, choć warto by było, aby 
takie wyposażenie stało się standardem w jednostkach OSP włączonych do ksrg;  

- trzeba też podkreślić, mówiąc o szkoleniu, przygotowaniu służb, bardzo istotny walor jakim jest szkolenie 
obywateli w zakresie pierwszej pomocy. Szkolenie rozpoczęte już na poziomie wczesnej edukacji szkolnej po 
to, aby proste nawyki udrożnienia dróg oddechowych czy rozpoczęcia pośredniego masażu serca, były 
czymś, co staje się absolutnie nawykiem wyuczonym, które to czynności nie powodują obaw u osoby, która 
była świadkiem zdarzenia. To są działania, od których tak naprawdę zależy skuteczność działania całego 
systemu. Czas dotarcia służb zawodowych: medycznych, czy porządku publicznego, czy nawet Ochotniczej 
Straży Pożarnej, to nie są minuty: pierwsze trzy, cztery minuty. To jest czas od ośmiu, w realiach, do więcej 
minut. A więc tak naprawdę skuteczność całego procesu ratowania człowieka leży w rękach naocznego 
świadka zdarzenia. I na to też musimy kłaść bardzo duży nacisk; 

- organizacja działań ratowniczych: mówiąc o działaniach ratowniczych w kontekście zabezpieczenia 
autostrad i dróg ekspresowych trzeba z całą powagą podkreślić, że nastąpił gigantyczny krok do przodu. 
Faktycznie doceniam zaangażowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zainteresowanie 
problemem właściwych działań ratowniczych, koordynacji tych działań ratowniczych. Natomiast trzeba 
stwierdzić też pewne braki. A jakie one mianowicie są? Zgodnie z informacją GDDKiA zostało 
przygotowanych 351 planów ratowniczych. Moje pierwsze pytanie brzmi czy do każdego planu było 
przeprowadzone szkolenie, ćwiczenie. Ja nie oczekuję odpowiedzi. Bo ja wiem jak jest. Jest tak jak 
powiedział generał Mikołajczyk. Ratownictwo medyczne, mówiąc o dużych ćwiczeniach na autostradzie, 
wysyła jedną, dwie karetki, żeby pokazać swoją obecność i na tym się sprawa kończy. Dzisiaj, w ustawie 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie ma obowiązku dla dysponentów zespołów ratownictwa 
medycznego wystawiania rzeczywistych sił i środków niezbędnych do udzielenia pomocy, na przykład 
wpisanej do scenariusza ćwiczeń, liczbie osób poszkodowanych. Poza tym mówiąc o tym, co my nazywamy 
ćwiczeniami, to ja bym powiedział, że to częściej ma walor jednak pokazu, niż prawdziwego ćwiczenia. Więc 
jeżeli mówimy o ćwiczeniach, no to powiedzmy sobie, co my chcemy osiągnąć. Czy my chcemy uczyć 
poszczególne służby dobrego pokazywania się w obrębie kamer? Czy chcemy uczyć jak profesjonalnie, na 
etapie dużych zdarzeń, identyfikować zagrożenia i stosownie do tych zagrożeń postępować? 

- zdarzenia mnogie i masowe: Proszę Państwa, dwa lata temu powołałem zespół do spraw opracowania 
procedur dla służb ratownictwa medycznego w zakresie zdarzeń mnogich i masowych. Został powołany 
interdyscyplinarny zespół. Opracował te procedury. One zostały przekazane Ministrowi Zdrowia, który je 
zatwierdził. Zostały przekazane Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej, który je 
rekomendował do wprowadzenia. Te procedury trafiły do wojewodów z prośbą o ich wprowadzenie. I moja 
wiedza na dzień dzisiejszy jest taka, że tylko dwa województwa przeprowadziły te ćwiczenia, o których 
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mówimy, w szerszym wymiarze niż tylko urząd wojewódzki. Między innymi w tych ćwiczeniach zawierają się 
zapisy mówiące o tym, że każde zdarzenie masowe na terenie województwa powinno być poddane ocenie. 
Powinno być omawiane z podmiotami, które brały udział w tych ćwiczeniach. Powinny być wskazywane 
słabe strony akcji ratunkowej. Nie po to, żeby ludzi karać, ale po to żeby na przyszłość tego typu sytuacje 
eliminować. Tego dzisiaj brakuje; 

- integrowanie działań ratowniczych: jeżeli mówimy o zintegrowaniu działań ratowniczych, to ja się znowu 
przychylę do tego, co powiedział generał Mikołajczyk. My na etapie przygotowania do zabezpieczenia 
Światowych Dni Młodzieży zidentyfikowaliśmy jeden bardzo poważny problem. Na spotkania rządowego 
zespołu przychodzili komendanci główni, przychodzili szefowie służb, i o ile dowiedziałem się, że od lat trwa 
współpraca w zakresie przygotowywania różnych wspólnych procedur, to o tyle w ratownictwie medycznym 
nie ma z kim gadać. Bo Ministerstwo Zdrowia jest organem nadzorującym, ale niekoordynującym działania  
z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie centralnym. I dzisiaj w ratownictwie medycznym mamy 
rozdrobnioną strukturę różnych podmiotów, które uzgadniają na roboczo plany działań ratowniczych na 
autostradach. Tylko ja chciałbym zadać pytanie: kto te plany widział, prócz dyrektora. Czy pracownicy  
u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego są szkoleni w tym zakresie? Czy mają taką wiedzę?  

- organizacja ćwiczeń: Straż Pożarna, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w planach rocznych zakłada duże 
manewry na terenie każdego województwa, w których mają przećwiczyć przygotowanie różnych jednostek 
wchodzących w skład struktur Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych do działania  
w różnych zdarzeniach. W ratownictwie medycznym czegoś takiego nie ma. I jednym z postulatów, który 
zgłosiliśmy do projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jest to aby ustawodawca narzucił 
na dysponentów zespołów ratownictwa medycznego realny obowiązek udziału w tego typu szkoleniach. 

Wprowadzenie do tematu czwartego wygłosił st. bryg. Tadeusz Jopek - Dyrektor Krajowego Centrum 
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, a prezentację nt. organizacji działań ratowniczych PSP 
na miejscu zdarzenia drogowego przedstawił st. brygadier Włodzimierz Błaszczyński z KG PSP. 

Dyrektor KCKRiOL st. bryg. Tadeusz Jopek przedstawił m.in. system analizowania zdarzeń zatwierdzony przez 
Komendanta Głównego PSP. System analizowania i oceny działań ratowniczych prowadzonych przez PSP jest 
wieloszczeblowy: działania pojedynczych jednostek ratowniczo-gaśniczych analizują uczestnicy działań, ale 
oceniają je również kolejni przełożeni wyższego szczebla, aż do Komendanta Głównego PSP. Wnioski z analiz  
i oceny są kierowane „z powrotem” do wszystkich jednostek i szkół PSP w celu ich wykorzystania i wdrożenia. 
W działaniach tych niezbędne jest skupienie się na nieprawidłowościach, wobec czego opracowania te są 
anonimizowane, tj. pozbawiane nazw miejscowości i jednostek oraz nazwisk funkcjonariuszy. 

St. brygadier Włodzimierz Błaszczyński w swojej prelekcji poruszył m.in. następujące zagadnienia: 
- działania ratownicze prowadzone przez jednostki ksrg, od momentu przejęcia miejsca zdarzenia przez 

kierującego działaniami ratowniczymi aż do jego przekazania, nie obejmują działań służb wspierających,  
w szczególności odtworzenia przejezdności drogi. W czasie prowadzenia działań ratowniczych droga 
przestaje być drogą, staje się terenem działań i obowiązują na niej tylko te uwarunkowania prawne 
dotyczące działań ratowniczych, dając im priorytet; 

- zabezpieczenie działań ratowniczych obejmuje zabezpieczenie terenu działań, czyli zapewnienia 
prowadzącym działania bezpiecznych warunków oraz logistykę, łączność i inne; 

- co obejmuje definicja działań ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem: „pilności działań”, 
„bezpośredniości” zagrożenia zdrowia i życia i uprawnień kierującego działaniami ratowniczymi (KDR). 
Działania ratownicze dotyczą wyłącznie usuwania zagrożeń a nie skutków zdarzeń; 

- przywracanie drodze jej funkcji (przejezdności) jest zadaniem zarządcy drogi, który ma do tego narzędzia 
prawne, w tym przede wszystkim prawo organizacji ruchu (przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu bądź 
możliwej w nowych uwarunkowaniach); 

W opinii prelegenta problemem społecznym nie jest długotrwałość działań ratowniczych, ale czas wyłączenia 
drogi z użytkowania, czas „stracony” przez użytkowników drogi.  

Debatę na temat piąty rozpoczęła prezentacja nt. sposobu powstawania zatorów drogowych i ich 
rozładowywania przedstawiona przez insp. Leszka Jankowskiego z Biura Ruchu Drogowego KGP. Prelegent 
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omówił m.in. następujące kwestie: 

▪ rodzaje zatorów drogowych na autostradach i drogach ekspresowych: 
- zatory związane ze zdarzeniem drogowym (katastrofa w ruchu drogowym, wypadek drogowy, kolizja), 
- zatory związane z „miejscowymi” ograniczeniami w ruchu (punkty poboru opłat, roboty drogowe, awaria 

pojazdu itp.), 
- zatory związane z natężeniem ruchu w warunkach miejskich (poranny/popołudniowy „szczyt 

komunikacyjny”, imprezy masowe, manifestacje itp.); 

 ▪ sposób postępowania policjantów w sytuacji tworzenia się zatorów drogowych na autostradach i drogach 
ekspresowych, w związku ze zdarzeniem drogowym, regulują: 
- Wytyczne nr 3 KGP z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia 

drogowego, 
- plany działań ratowniczych obejmujące zaplanowane zmiany organizacji ruchu, w tym objazdy odcinków 

dróg wyłączonych z eksploatacji i sposób organizacji ruchu w przypadku zamknięcia odcinka (jednej 
jezdni) autostrady i przekierowania strumienia pojazdów przez przejazd awaryjny na sąsiednią jezdnię,  
w tym samym bądź przeciwnym kierunku; 

▪ skuteczne rozładowywanie zatorów drogowych wymaga: 
- bieżącej informacji o utrudnieniach w mediach, 
- bieżącej informacji dla podróżnych na tablicach o zmiennej treści,  
- bieżącej informacji o planowanym czasie oczekiwania, 
- alternatywnego wyznaczenia objazdów oraz odpowiednio wczesnego informowania o tym kierujących, 
- wiodącej roli służb drogowych, 
- bieżącego przekazu w nawigacjach samochodowych oraz dedykowanych aplikacjach na telefon. 

▪ problemy wymagające rozwiązania, systemowo bądź w pojedynczych przypadkach: 
- czy istnieje „złoty środek” na rozładowanie zatorów? 
- jak wyznaczyć „próg graniczny”? 
- czy zasadne jest uruchamianie działań ewakuacyjnych? 
- czy są podstawy do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu?  
- czy działania Policji mogą zminimalizować występujące zatory? 
 

Uczestnicy panelu ekspertów dyskutując przedstawione zagadnienia zaaprobowali przedstawione tezy i braki 
zidentyfikowane w omawianych obszarach.  

Na zakończenie panelu, Pan Józef Górny - Radca Prezesa NIK, podsumował debatę i podziękował jej 
uczestnikom za spokojną i rzeczową dyskusję i przedstawione postulaty. Pan Radca stwierdził, że zamierzonym 
i spełnionym celem debaty przedstawicieli tak wielu różnych środowisk i służb było skonfrontowanie wniosków  
i rekomendacji, które przyniosły wyniki kontroli działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych  
z poglądami środowiska. I w wielu przypadków okazało się, że są one spójne. Ale debata pokazała również, że 
oprócz działań podmiotów organizacyjnych państwowych czy samorządowych oraz stowarzyszeń stan 
bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych wynika w znacznej mierze z zachowania 
użytkowników tych dróg - kierowców. Dla wielu z nich poruszanie się po autostradach jest czymś zupełnie 
nowym. Wielu kierowców nie ma dość wyobraźni, np. aby przewidzieć skutki błędów przy poruszaniu się  
z dużymi prędkościami albo wykonywania na autostradzie niedozwolonych manewrów. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1 Wykaz podmiotów objętych kontrolą oraz jednostek organizacyjnych NIK,  

które przeprowadziły kontrolę 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka kontrolująca  

 W ramach kontroli R/16/001  

1. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
w Warszawie 

Departament Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

2. 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie 

3. 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie 

4. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Rzeszowie 

 W ramach kontroli P/16/037  

1. 
Ministerstwo Zdrowia  
w Warszawie 

Departament Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

2. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
w Warszawie 

3. 
Komenda Główna Policji 
w Warszawie 

4. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie 

5. 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
w Warszawie 

6. 
Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach 

Delegatura NIK  
w Katowicach 

7. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach 

8. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Katowicach 

9. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Katowicach 

10. 
Komenda Powiatowa Policji  
w Będzinie 

11. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Będzinie 

12. 
Stalexport Autostrada Małopolska SA 
w Mysłowicach 

13. 
SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe  
w Sosnowcu 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka kontrolująca  

14. 
Łódzki Urząd Wojewódzki  
w Łodzi 

Delegatura NIK  
w Łodzi 

15. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Łodzi 

16. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Łodzi 

17. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Łodzi 

18. 
Komenda Miejska Policji  
w Piotrkowie Trybunalskim 

19. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Piotrkowie Trybunalskim 

20. 
Samodzielny Szpital Wojewódzki  
w Piotrkowie Trybunalskim 

21. 
Opolski Urząd Wojewódzki  
w Opolu 

Delegatura NIK  
w Opolu 

22. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Opolu 

23. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Opolu 

24. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Opolu 

25. 
Komenda Powiatowa Policji  
w Brzegu 

26. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzegu 

27. 
Falck Medycyna Sp. z o.o. 
NZOZ Biuro Regionalne w Opolu 

28. 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu 

29. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
we Wrocławiu 

30. 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki  
w Rzeszowie 

Delegatura NIK  
w Rzeszowie 

31. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Rzeszowie 

32. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Rzeszowie 

33. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie 

34. 
Komenda Miejska Policji  
w Rzeszowie 

35. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Rzeszowie 

36. 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka kontrolująca  

37. 
Małopolski Urząd Wojewódzki  
w Krakowie 

38. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Krakowie 

39. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie 

40. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie 

41. 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  
w Szczecinie 

Delegatura NIK  
w Szczecinie 

42. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie 

43. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczecinie 

44. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Szczecinie 

45. 
Komenda Miejska Policji  
w Szczecinie 

46. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczecinie 

47. 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie 

48. 
Komenda Wojewódzka Policji 
we Wrocławiu 

Delegatura NIK  
we Wrocławiu 

49. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu 

50. 
Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim 

Delegatura NIK  
w Zielonej Górze 

51. 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Gorzowie Wielkopolskim 

52. 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Gorzowie Wielkopolskim 

53. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Zielonej Górze 

54. 
Komenda Miejska Policji  
w Zielonej Górze 

55. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze 

56. 
Autostrada Wielkopolska II SA 
w Poznaniu 

57. 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Zielonej Górze 
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5.2 Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność w latach 2015-2016 
(I połowa) i oceny tej działalności 

 (stan na dzień zakończenia kontroli w poszczególnych jednostkach) 
 

Lp. Wyszczególnienie Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność  
Ocena 

kontrolowanej 
działalności 

     

1. 
Ministerstwo Zdrowia  
w Warszawie 

Ministrowie Zdrowia: 
- Konstanty Radziwiłł  
- Marian Zembala 
- Bartosz Arłukowicz 

  

16 listopada 2015 r.   -   do końca kontroli 
16 czerwca  2015 r.   -  15 listopada 2015 r. 
18 listopada 2011 r.   -  15 czerwca 2015 r. 

pozytywna 

2. 

Generalna  
Dyrekcja  
Dróg Krajowych  
i Autostrad  
w Warszawie 

Generalni Dyrektorzy: 
- Krzysztof Kondraciuk 
- Jacek Bojarowicz 
- Tomasz Rudnicki  
- Ewa Tomala-Borucka (p.o.)                

 
12 grudnia  2016 r.   -     do końca kontroli 
 4 grudnia   2015 r.   -      11 grudnia 2016 r. 
24 kwietnia 2015 r.   -       3 grudnia 2015 r. 
13   lutego  2014 r.   -     23 kwietnia 2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

3. 
Komenda Główna 
Policji 
w Warszawie 

Komendanci: 
- nadinsp. Jarosław Szymczyk 
- nadinsp. Andrzej Szymczyk (p.o.) 
- insp. Zbigniew Maj                          
- gen. insp. Krzysztof Gajewski   
- gen. insp. Marek Działoszyński 

 

13 kwietnia 2016 r.   -     do końca kontroli 
12 lutego 2016 r.      -   12 kwietnia 2016 r. 
11 grudnia 2015 r.     -     11 lutego 2016 r. 
12 lutego 2015 r.       -    10 grudnia 2015 r. 
10 stycznia 2012 r.    -     11 lutego 2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

4. 
Komenda Główna  
PSP 
w Warszawie 

Komendanci: 
- nadbryg. Leszek Suski                       
- gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz 

 

22 grudnia   2015 r.     -   do końca kontroli 
 3  stycznia 2008 r.      -   21 grudnia 2015 r. 

pozytywna 

5. 
Lotnicze  
Pogotowie Ratunkowe  
w Warszawie 

Dyrektor 
- dr hab. Robert Gałązkowski               27 marca 2008 r.         -  do końca kontroli 

pozytywna 

6. 
Śląski Urząd 
Wojewódzki  
w Katowicach 

Wojewodowie: 
-   Jarosław Wieczorek                          
-   Piotr Litwa                                          

9 grudnia 2015 r.      -     do końca kontroli 
12  marca  2014 r.    -     8 grudnia 2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

7. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Katowicach 

Komendanci: 
-  insp. Krzysztof Justyński                    
-  nadinsp. Jarosław Szymczyk             
-  nadinsp. Krzysztof Jarosz                  

 
19 maja 2016 r.        -    do końca kontroli 
20 lutego 2015 r.       -   12 kwietnia 2016 r.  
24 maja 2013 r.         -    19  lutego   2015 r.   

ocena opisowa 

8. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
w Katowicach 

Komendant 
-  nadbrygadier Marek Rączka                23 stycznia 2008 r.     -  do końca kontroli 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

9. 
GDDKiA 
Oddział w Katowicach 

Dyrektorzy: 
-  Michał Mendrok                                  
-  Wojciech Żurek                                  
-  Ewa Tomala-Borucka   

 
17 czerwca 2016 r.    -   do końca kontroli 
14   maja  2015 r.      -  16 czerwca 2016 r. 
21 października 2010 r.  -  13  maja  2015 r.  

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

10. 
Komenda Powiatowa 
Policji  
w Będzinie 

Komendanci: 
-  insp. Arkadiusz Więcek                      
-  podkom. Bogdan Kołodziej                 
-  podinsp. Dariusz Dziurka                     
-  mł. insp. Adam Pilarek                         
-  mł. insp. Ryszard Skowroński             
-  mł. insp. Dominik Łącz                         

 
15 września 2016 r.  -    do końca kontroli 
1 września 2016 r.    -   14 września 2016 r. 
1   marca    2016 r.   -   31 sierpnia   2016 r. 
1  czerwca  2015 r.   -   24 marca     2016 r. 
5    maja     2015 r.    -   31   maja     2015 r. 
1    lutego   2014 r.   -      4   maja     2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

11. 
Komenda Powiatowa 
PSP  
w Będzinie 

Komendant 
- bryg. Dariusz Zawadzki                      1   maja   2003 r.      -   do końca kontroli        

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 
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Lp. Wyszczególnienie Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność  
Ocena 

kontrolowanej 
działalności 

     

12. 
Stalexport  
Autostrada Małopolska SA 
w Mysłowicach 

Prezes Zarządu 
-  Emil Wąsacz                                         

 

10 lutego 2011 r.       -    do końca kontroli pozytywna 

13. 
SPZOZ Rejonowe 
Pogotowie Ratunkowe   
w Sosnowcu 

Dyrektor 
- Marek Jeremicz                                     1 lutego 2009 r.         -   do końca kontroli 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

14. 
Łódzki Urząd 
Wojewódzki  
w Łodzi 

Wojewodowie: 
- Zbigniew Włodzimierz Rau                    
- Jolanta Chełmińska                                  

 
  9 grudnia  2015 r.     -   do końca kontroli 
29 listopada 2007 r.    -    8 grudnia 2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

15. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Łodzi 

Komendanci: 
- insp. Andrzej Łapiński                            
- insp. Tomasz Michułka                           
- nadinsp. Dariusz Banachowicz            

 
10   lutego   2016 r.   -     do końca kontroli 
29  grudnia 2015 r.   -     9   lutego 2016 r. 
14    lutego  2012 r.   -  28  grudnia 2015 r. 

ocena opisowa 

16. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
w Łodzi 

Komendanci: 
- st. bryg. Jarosław Wlazłowski                 
- nadbryg. Andrzej Witkowski                     

 
4  marca   2016 r.       -   do końca kontroli 
22 czerwca 2007 r.    -     3 marca 2016 r. 

pozytywna 

17. 
GDDKiA 
Oddział w Łodzi 

Dyrektorzy: 
-  Maciej Tomaszewski                               
-  Iwona Zatorska-Sytyk                                

 
19  lutego  2016 r.    -    do końca kontroli 
1 grudnia 2011 r.      -    18 lutego 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

18. 

Komenda Miejska 
Policji  
w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Komendanci: 
- insp. Piotr Nowicki                                  
- insp. Dariusz Walichnowski                  

 

17   kwietnia  2016 r.  -   do końca kontroli 
22     lipca   2013 r.     -  16  kwietnia 2016 r. 

ocena opisowa 

19. 
Komenda Miejska PSP  
w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Komendant: 
- st. bryg. Włodzimierz Kapiec                

 
 1  lutego 2008 r.         -  do końca kontroli 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

20. 

Samodzielny Szpital 
Wojewódzki  
w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Dyrektor: 
-  Marek Konieczko                     

 

15  marca 1991 r.       -  do końca kontroli 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

21. 
Opolski Urząd 
Wojewódzki  
w Opolu 

Wojewodowie: 
-  Adrian Czubak                                       
- Ryszard Wilczyński      

9   grudnia  2015 r.    -  do końca kontroli 
29 listopada 2007 r.  -  11 listopada 2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

22. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Opolu 

Komendanci: 
- insp. Jarosław Kaleta                            
- insp. Jacek Tomczak                           
- nadinsp. Dorota Doroszkiewicz  

 
24   maja   2016 r.     -   do końca kontroli 
16  marca  2016 r.     -   23  maja 2016 r. 
18  grudnia  2013 r.   -   15  marca 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

23. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
w Opolu 

Komendanci: 
- bryg. Marek Kucharski                          
- nadbryg. Karol Stępień 

 
1  lutego  2016 r.      -    do końca kontroli 
 16 kwietnia 2000 r.  -   31 stycznia 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

24. 
GDDKiA 
Oddział w Opolu 

Dyrektor: 
-  Andrzej Kałużny  27  października 2014 r.   - do końca kontroli 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

25. 
Komenda Powiatowa 
Policji  
w Brzegu 

Komendanci: 
- insp. Zbigniew Dychus 
- kom. Adam Bielecki 
- insp. Arkadiusz Bieda            

17 października  2016 r.  - do końca kontroli 
  7 października    - 16 października 2016 r. 
 1 stycznia 2014 r.  - 6 października 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości 

26. 
Komenda Powiatowa 
PSP  
w Brzegu 

Komendant: 
- st. bryg. Andrzej Kwiatkowski                

 
 16  lipca 2001 r.         -   do końca kontroli 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 
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Lp. Wyszczególnienie Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność  
Ocena 

kontrolowanej 
działalności 

     

27. 

Falck  
Medycyna Sp. z o.o. 
NZOZ Biuro 
Regionalne w Opolu 

Prezes Zarządu Falck Medycyna 
- Katarzyna Czajka 

 
16  lipca 2001 r.      -   do końca kontroli 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

28. 
Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki  
we Wrocławiu 

Wojewodowie: 
- Paweł Hreniak                                       
- Paweł Smolarz      

  9   grudnia  2015 r.   -  do końca kontroli 
12 marca 2014 r.        -  8 grudnia 2015 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

29. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
we Wrocławiu 

Komendanci: 
- st. bryg. Adam Konieczny                       
- nadbryg. Andrzej Szcześniak 

 

  1   lutego  2016 r.   -   do końca kontroli 
23   lutego  2011 r.   -   31 stycznia 2016 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

30. 
Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki  
w Rzeszowie 

Wojewodowie: 
-  Ewa Leniart 
-  Małgorzata Maria Chomycz      

  9   grudnia  2015 r.    -  do końca kontroli 
12 grudnia 2011 r.       -   8 grudnia 2015 r. 

pozytywna 

31. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Rzeszowie 

Komendanci: 
- nadinsp. Krzysztof Pobuta  
- nadinsp. Zdzisław Stopczyk  

 
12  stycznia 2016 r.     -   do końca kontroli 
14  lutego 2012 r.        -   24 grudnia 2015 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

32. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
w Rzeszowie 

Komendanci: 
- st. bryg. Andrzej Babiec                       
- nadbryg. Bogdan Kuliga 

 

  6   kwietnia 2016 r.      -  do końca kontroli 
15 października 2011 r. - 5 kwietnia 2016 r. 

pozytywna 

33. 
GDDKiA 
Oddział w Rzeszowie 

Dyrektor: 
-  Wiesław Kaczor                                

 
  1 kwietnia 2007 r.        -  do końca kontroli 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

34. 
Komenda Miejska 
Policji  
w Rzeszowie 

Komendanci: 
- mł. insp. Bogusław Kania                            
- insp. Witold Szczekala  

 
15  marca 2016 r.        -   do końca kontroli 
  7  kwietnia 2010 r.     -   14 marca 2015 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

35. 
Komenda Miejska PSP  
w Rzeszowie 

Komendanci: 
- bryg. Kazimierz Witek                        
- st. bryg. Waldemar Wilk 

 

14 października 2016 r.  - do końca kontroli 
  1 marca 2007 r.  - 13 października 2016 r. 

pozytywna 

36. 

Wojewódzka Stacja  
Pogotowia 
Ratunkowego  
w Rzeszowie 

Dyrektor: 
-  Andrzej Kwiatkowski 

   
    6 sierpnia 2014 r.     -  do końca kontroli 

pozytywna 

37. 
Małopolski Urząd 
Wojewódzki  
w Krakowie 

Wojewodowie: 
-  Józef Pilch 
-  Jerzy Miller      

  9   grudnia  2015 r.    -  do końca kontroli 
12 grudnia 2011 r.       -   8 grudnia 2015 r. 

pozytywna 

38. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Krakowie 

Komendanci: 
- nadinsp. Tomasz Miłkowski 
- nadinsp. Mariusz Dąbek             

    
2 lutego 2016 r.        -     do końca kontroli 
 12 lutego 2012 r.       -   1 lutego 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

39. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
w Krakowie 

Komendanci: 
- bryg. Stanisław Nowak 
- nadbryg. Andrzej Mróz 

 

 22  stycznia 2016 r.   -   do końca kontroli 
  13    maja   2008 r.   -  22 stycznia 2016 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

40. 
GDDKiA 
Oddział w Krakowie 

Dyrektor: 
-  Tomasz Pałasiński 

   
    5 marca 2014 r.       -  do końca kontroli 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

41. 
Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki  
w Szczecinie 

Wojewodowie: 
- Krzysztof Kozłowski 
- Piotr Jania 
- Marek Tałasiewicz 

 
  7 września 2016 r.   -   do końca kontroli 
  9 grudnia 2015 r.     -   14 sierpnia 2016 r. 
12 marca 2014 r.       -     8 grudnia 2015 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 



 
Załączniki 

 103

Lp. Wyszczególnienie Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność  
Ocena 

kontrolowanej 
działalności 

     

42. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Szczecinie 

Komendanci: 
- mł. insp. Jacek Cegieła 
- insp. Piotr Ostrowski 
- nadinsp.  Jarosław Sawicki       

29 kwietnia 2016 r.  -   do końca kontroli 
16 marca 2016 r.     -   28 kwietnia 2016 r. 
16  lipca  2013 r.      -   15 marca 2016 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

43. 
Komenda Wojewódzka 
PSP  
w Szczecinie 

Komendanci: 
- st. bryg. Jacek Staśkiewicz 
- nadbryg. Henryk Cegiełka 

 
 16 stycznia 2016 r.    -  do końca kontroli 
  22 stycznia 2008 r.   -  15 stycznia 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

44. 
GDDKiA 
Oddział w Szczecinie 

Dyrektor: 
-  Tadeusz Rajkiewicz 

   
    31 maja 2008 r.       -   do końca kontroli 

pozytywna 

45. 
Komenda Miejska 
Policji  
w Szczecinie 

Komendanci: 
- podinsp. Piotr Makuch 
- insp. Wiesław Tyl 
- insp.  Jacek Wolf       

18 sierpnia 2016 r.  -     do końca kontroli 
  4  maja 2015 r.      -   17 sierpnia 2016 r. 
18  luty  2010 r.       -      3   maja  2015 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

46. 
Komenda Miejska PSP  
w Szczecinie 

Komendanci: 
- st. bryg. Kazimierz Lesisz                       
- st. bryg. Jacek Staśkiewicz 

 
16 stycznia 2016 r.  -    do końca kontroli 
21 sierpnia 2002 r.  - 15 stycznia 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

47. 
Wojewódzka Stacja  
Pogotowia Ratunkowego 
w Szczecinie 

Dyrektor: 
-  Roman Pałka 

   
    1 września 2000 r.    -  do końca kontroli 

pozytywna 

48. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 
we Wrocławiu 

Komendanci: 
- insp. Arkadiusz Golanowski 
- nadinsp. Wojciech Ołdyński       

11 lutego 2016 r.      -   do końca kontroli 
20  marca  2013 r.   -   10 lutego 2016 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

49. 
GDDKiA 
Oddział we Wrocławiu 

Dyrektorzy: 
-  Ewa Bojarczak 
-  Robert Radoń 

   
  18 lipca 2016 r.       -    do końca kontroli 
  31 maja 2008 r.       -    15 lipca 2016 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

50. 

Lubuski Urząd 
Wojewódzki  
w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wojewodowie: 
- Władysław Dajczak 
- Jan Świrepo 
- Katarzyna Osos 

 
  9 grudnia 2015 r.     -    do końca kontroli 
11 listopada 2015 r.   -     8 grudnia 2015 r. 
 26 stycznia 2015 r.   -  10 listopada 2015 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

51. 

Komenda Wojewódzka 
Policji 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Komendanci: 
- insp. Jarosław Janiak 
- insp.  Sebastian Banaszak 
- nadinsp. Ryszard Wiśniewski 

  3  lutego 2016 r.     -   do końca kontroli 
25 grudnia 2015 r.   -     2 lutego 2016 r. 
14  lutego  2012 r.   -   24 grudnia 2015 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

52. 
Komenda Wojewódzka 
PSP w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Komendanci: 
- st. bryg. Sławomir Klusek 
- st. bryg. Hubert Harasimowicz 

 
 30 marca 2016 r.    -  do końca kontroli 
 25 marca 2013 r.   -  29 marca 2016 r. 

pozytywna,  
mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości 

53. 
GDDKiA 
Oddział  
w Zielonej Górze 

Dyrektor: 
-  Przemysław Hamera 

   
    1 sierpnia 2008 r.  -  do końca kontroli 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

54. 
Komenda Miejska 
Policji  
w Zielonej Górze 

Komendanci: 
- nadkom. Piotr Fabijański 
- insp. Andrzej Kostka 

  4  listopada 2016 r.    -  do końca kontroli 
  1  września 2014 r.   -  3 listopada 2016 r. 

pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

55. 
Komenda Miejska PSP  
w Zielonej Górze 

Komendant: 
- bryg. Dariusz Mach 

 
  1 lutego 2013 r.        -  do końca kontroli pozytywna 

56. 
Autostrada 
Wielkopolska II SA 
w Poznaniu 

Prezes Zarządu Spółki: 
- Robert Nowak 

 
  20 sierpnia 2012 r.   -  do końca kontroli pozytywna 

57. 

Wojewódzka Stacja 
Pogotowia 
Ratunkowego  
w Zielonej Górze 

Dyrektor: 
- Barbara Król 

 
 
  6 czerwca 2011 r.    -  do końca kontroli pozytywna 

 



 
Załączniki 

 104 

5.3 Charakterystyka obszaru objętego kontrolą 

5.3.1. Charakterystyka prawna, organizacyjna i ekonomiczna obszaru objętego kontrolą 

5.3.1.1 Charakterystyka infrastruktury drogowej w Polsce 

Stosownie do postanowień art. 4 pkt 2 ustawy o drogach, drogą jest budowla wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do 
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Ze względu na funkcje w sieci drogowej 
wyróżnia się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (art. 2 ust. 1 ustawy o drogach).  

Według danych GUS169, na koniec 2015 r. w Polsce było 419,6 tys. km dróg publicznych, w tym 290,9 tys. km 
dróg o nawierzchni twardej i 128,7 tys. km dróg gruntowych. Sieć dróg krajowych, w tym autostrad i dróg 
ekspresowych, liczyła 19,3 tys. km (4,6% dróg publicznych), dróg wojewódzkich - 29,1 tys. km (6,9%), dróg 
powiatowych - 125,1 tys. km (29,8%), dróg gminnych - 246,1 tys. km (58,7%).  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w Polsce było 1.660,6 km autostrad, tj. 81,9% ich planowanej 
długości (2.027,2 km) i 1.670,5 km dróg ekspresowych dwujezdniowych - 28,7% ich planowanej długości 
(5.814,7 km).  
Sieć autostrad obejmowała: 

- A1 - łączącą docelowo węzeł Rusocin z węzłem Gorzyczki (granica państwa), o długości (31 grudnia 2016 r.) 
446,2 km, tj. 78,6% długości planowanej (568 km); 

- A2 - łączącą docelowo węzeł Świecko (granica państwa) z węzłem Kukuryki (granica państwa) o długości 
486,7 km, tj. 74,1% długości planowanej (657 km); 

- A4 - łączącą docelowo węzeł Jędrzychowice (granica państwa) z węzłem Korczowa (granica państwa)  
o długości 672,8 km, tj. 100% długości planowanej; 

- A6 - łączącą docelowo węzeł Kołbaskowo (granica państwa) z węzłem Rzęśnica (S3) o długości 25,5 km,  
tj. 87,9% długości planowanej (29 km); 

- A8 - autostradową obwodnicę Wrocławia, łączącą A4 z S8 (od węzła Wrocław-Południe do węzła Psie Pole), 
o długości 22,4 km, tj. 100% długości planowanej; 

- A18 - łączącą węzeł Olszyna (granica państwa) z węzłem Krzyżowa (A4), o długości 7 km, tj. 9% długości 
planowanej (78 km)170; 

Sieć dróg ekspresowych stanowiły przede wszystkim: 
- S3 - łącząca docelowo Świnoujście (granica państwa) z Lubawką, o długości 219,1 km, tj. 45,6% długości 

planowanej (480,7 km); 
- S7 - łącząca docelowo Gdynię (granica morska) z Rabką-Zdrój, o długości 291,3 km, tj. 41,3% długości 

planowanej (706 km); 
- S8 - łączącą docelowo Kobierzyce z Choroszczą, o długości 433 km, tj. 76,7% długości planowanej (564,9 km). 

Pozostałe 18 odcinków dróg ekspresowych, oznaczonych od S1 do S86, miało długość łączną 727,1 km171. 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, w tym autostrady i drogi ekspresowe, oraz 
związane z nimi urządzenia budowlane zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wydanym  
w wykonaniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Niezależnie od tego, w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 2002 r. w sprawie autostrad płatnych stwierdzono, że autostradami budowanymi i eksploatowanymi, 
jako płatne, miały być autostrady A1, A2, A4 i A18, na całej swej długości. W związku z tym dotyczą ich przepisy 
wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ze stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Rozporządzenie zostało wydane w wykonaniu delegacji art. 2  
ust. 2 ustawy o autostradach płatnych.  

                                            
169 W okresie sporządzania niniejszej Informacji (marzec-maj 2017 r.) dostępne były dane GUS, opublikowane 27 października 2016 r. w dokumencie 

„Transport – wyniki działalności w 2015 r. - suplement”, nt. sieci dróg w Polsce wg ich stanu na 31 grudnia 2015 r. [http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2015-r-suplement,10,4.html]. 

170 Oprócz tego w ciągu autostrady A18 jest 71,5 km o jednej jezdni [Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_i_drogi_ekspresowe_w_Polsce]. 
171 Oprócz tego w ciągu 11 dróg ekspresowych są odcinki o jednej jezdni o łącznej długości 253,5 km [Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 

wiki/Autostrady_i_drogi_ekspresowe_w_Polsce]. 
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5.3.1.2. Podstawa prawna, organizacja, struktura i zadania podmiotów tworzących systemy ratownicze  

System Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne określa ustawa 
o PRM. W ramach systemu działają organy administracji rządowej, właściwe w zakresie wykonywania zadań 
systemu (tj. Minister Zdrowia i wojewodowie) oraz jednostki systemu, którymi są: szpitalne oddziały ratunkowe 
(SOR) i zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Warunkiem 
uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie przez nie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. 

Z systemem współpracują służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego: w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (PSP)  
i jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg). Jednostki 
te udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. 

Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast planowanie, organizowanie  
i koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. System 
działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu, sporządzanego przez 
wojewodę (plan w razie potrzeb podlega aktualizacji). 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

Zakres przedmiotowy ochrony przeciwpożarowej, zasady realizacji zadań oraz organizację prowadzenia działań 
ratowniczych, został określony w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 

Zgodnie z art. 1 ustawy, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem poprzez: 
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia; 
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 
3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, do realizacji zadań ratowniczych utworzono krajowy system ratowniczo-
gaśniczy. Ma on na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska m.in. poprzez walkę z pożarami lub 
innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne oraz współpracę  
z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i systemem powiadamiania ratunkowego. 

Stosownie do dyspozycji art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji określił szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.  

Bezpieczeństwo i działania ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 

Stosownie do postanowień art. 2 ust 2 ustawy o autostradach płatnych, warunki projektowania i budowy 
autostrad, wyposażenia technicznego autostrad i bezpieczeństwa użytkowania, określił Minister Infrastruktury 
w rozporządzenia w sprawie autostrad. 

Warunki bezpieczeństwa na autostradach płatnych regulują m.in. następujące przepisy:  
▪ obecność na autostradzie obiektów niepożądanych: zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy o drogach, autostrada jest 

drogą przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. W związku z powyższym pas drogowy 
autostrady powinien być ogrodzony w sposób skutecznie uniemożlwiający dostanie się na drogę ludzi bądź 
zwierząt, co reguluje § 4 przedmiotowego rozporządzenia MI w sprawie autostrad; 

▪ lokalizacja obiektów i urządzeń: obiekty i urządzenia umieszczone w pasie dzielącym, stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a zwłaszcza podpory obiektów mostowych, słupy oświetleniowe i znaków 
drogowych, powinny być osłonięte barierą ochronną (§ 22 ust. 3); 
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▪ pas awaryjny autostrady: pobocze autostrady składa się z umieszczonego przy jezdni pasa awaryjnego 
postoju („pasa awaryjnego") i gruntowego pobocza. Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 3,0 m dla 
autostrady o prędkości projektowej 120 km/h, 2,5 m - dla autostrady o prędkości projektowej 100 km/h i 80 
km/h, a gruntowego pobocza - 1,25 m, z zastrzeżeniem innych przepisów rozporządzenia (§ 27 ust. 1 i 2); 

▪ łączność alarmowa: łączność alarmowa powinna zapewniać osobom znajdującym się w pasie drogowym 
autostrady możliwość wezwania pomocy w ciągu całej doby (§ 107 ust. 1), a kolumny alarmowe powinny być 
umieszczone w szczególności przy gruntowym poboczu autostrady po obu stronach autostrady naprzeciwko 
siebie w odstępach nie większych niż 2 km (§ 107 ust. 2 pkt 1). 

Zgodnie z § 98 ust. 1 - 3 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, autostrada i urządzenia z nią związane 
powinny być zaprojektowane i wybudowane w sposób: 
1) utrudniający rozprzestrzenianie się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 
2) umożliwiający dostęp służb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o którym mowa w pkt. 1, 
3) niepogarszający stanu bezpieczeństwa ludzi, obiektów budowlanych i terenów znajdujących się  

w sąsiedztwie autostrady, a w szczególności niewydłużający czasu dojazdu służb ratowniczych oraz 
dostępu do zaopatrzenia wodnego dla celów ratowniczych. 

Warunki bezpieczeństwa, w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze, powinny być uzgodnione: 
1) na etapie projektowania autostrady z właściwymi komendantami wojewódzkimi PSP oraz Policji, 
2) między spółką a administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz podmiotami krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego, w odniesieniu do realizacji przez te podmioty ich zadań ustawowych  
w odniesieniu do autostrad. 

Wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie, stosownie do 
postanowień § 98 ust. 3 rozporządzenia MI w sprawie autostrad, powinny być zawarte w planach działań 
ratowniczych (PDR). W odniesieniu do autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad szczegółowo reguluje to zarządzenie nr 27 GDDKiA w sprawie PDR. 

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia: 
- za opracowanie PDR odpowiada Dyrektor Oddziału GDDKiA (§ 3), 
- opracowanie PDR rozpoczyna się na etapie opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej 

autostrady (§ 4 ust. 1), 
- PDR powinien być sporządzony zgodnie z ustalonym wzorem, 
- PDR wymaga uzgodnienia z właściwymi komendantami wojewódzkimi PSP oraz Policji (§ 5 ust. 2). 
Ogólne kierunki współpracy spółki, która zawarła umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie 
eksploatację autostrady, zwanej dalej „spółką", z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym 
oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów  
w sprawie współpracy spółki172.  

5.3.2. Uwarunkowania organizacyjno-kadrowe 

Państwowe Ratownictwo Medyczne 

System PRM działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu, zwanego 
dalej „planem PRM", sporządzanego przez wojewodę (art. 21 ust. 1 ustawy o PRM). Zawartość planu PRM 
określa art. 21 ust. 3 ustawy.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia 
następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili 
przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: 
1) mediana czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej  

10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców; 
2) trzeci kwartyl czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większy niż 12 minut w mieście powyżej 10 
                                            
172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, 

pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35), dalej zwane „rozporządzeniem RM  
w sprawie współpracy spółki”. 
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tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców; 
3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców  

i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, jednostkami systemu są szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa 
medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na których świadczenia zawarto umowy  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
W skali kraju, usługi ratownictwa świadczy ok. 1.530 zespołów ratownictwa medycznego173. 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), utworzone 12 maja 2000 r. pełni w Polsce funkcję śmigłowcowej służby 
ratownictwa medycznego HEMS. LPR jest bezpośrednio finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.  
LPR świadczy usługi: 

- ratownictwa medycznego (loty do wypadków i nagłych zachorowań), 
- lotniczego transportu sanitarnego wykonywanego poza zadaniami systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi), 
- lotniczego transportu medycznego spoza granic kraju (np. transport do Polski obywateli naszego kraju, 

ofiar wypadków lub nagłych zachorowań), 
- lotniczego transportu medycznego poza granice kraju. 

Według stanu na koniec 2016 r., w skład LPR wchodziło 21 regionalnych, całorocznych baz HEMS, jedna 
sezonowa baza HEMS w Koszalinie oraz całoroczna baza EMS Warszawa-Okęcie (baza samolotowa). Skład 
zespołu HEMS to pilot, ratownik medyczny/pielęgniarka i lekarz. LPR dysponowało 27 śmigłowcami Eurocopter 
EC 135 (w wersjach P2+ i P3) oraz 2 samolotami Piaggio P.180 Avanti. 
LPR wykorzystywało, poza swoimi bazami i lądowiskami przygodnymi (formalnie tzw. „innymi miejscami 
przeznaczonymi do startów i lądowań”), 238 lądowisk przyszpitalnych i 1.985 lądowisk gminnych174. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 
System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju: 
▪ powiatowym – podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu, 
▪ wojewódzkim – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające, 
▪ krajowym – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające. 
Sieć jednostek ochrony ppoż. umożliwia dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min  
w zależności od regionu kraju od 75 do 85 % populacji.  

Standard dobowej gotowości operacyjnej krsg przedstawiał się w 2016 r. następująco: 
▪ w PSP – minimum 5.100 strażaków i 5.307 samochodów pożarniczych w 501 jednostkach ratowniczo-

gaśniczych KM/KP PSP; 
▪ w OSP – ok. 20.000 strażaków ochotników i 9.500 samochodów w 4.194 jednostkach OSP włączonych 

do ksrg. 
Procedury realizacji podstawowych zadań ratowniczych są dostosowane do specyfiki rodzaju zdarzeń, 
także zdarzeń masowych lub katastrof. Niezależnie od sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej, które są 
przygotowane do realizacji każdej dziedziny ratownictwa, na poziomie podstawowym, Państwowa Straż 
Pożarna posiada w swych zasobach wydzielone siły i środki do realizowania specjalistycznych działań 
ratowniczych poprzez wysoce specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz ponadstandardowe wyszkolenia 
strażaków PSP. 
Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 153 specjalistycznych grupach ratowniczych, w tym w 44 grupach 
wodno-nurkowych, 28 grupach wysokościowych, 23 grupach technicznych, 13 grupach poszukiwawczo-
ratowniczych i 45 grupach chemicznych do przeciwdziałania zagrożeniom CBRN175. 

                                            
173 Dane Ministerstwa Zdrowia z czerwca 2017 r. [http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/zespoly-

ratownictwa -medycznego]. 
174 Wg stanu w kwietniu 2017 r. 30 lądowisk gminnych i 24 lądowiska przyszpitalne były zawieszone bądź funkcjonowały z ograniczeniami. 
175 CBRN defense (chemical, biological, radiological and nuclear defense) - ochrona (obrona) przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, 

radiologicznymi i nuklearnymi. 
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Policja 

Działaniami Policji na drogach kieruje Komendant Główny Policji za pomocą Biura Ruchu Drogowego KGP176. 
Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje 16 komend wojewódzkich i Komenda Stołeczna Policji, a w nich - 
wydziały ruchu drogowego, prowadzące kontrolę ruchu drogowego oraz zabezpieczanie miejsc zdarzeń 
drogowych na całej sieci dróg publicznych.  

W Komendach Wojewódzkich Policji w Katowicach i Krakowie funkcjonują specjalistyczne Komisariaty 
Autostradowe Policji. Policjanci KAP w Gliwicach pełnią służbę na śląskich odcinkach autostrad A4 i A1 oraz na 
odcinku drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie. Policjanci KAP Kraków-Balice pełnią służbę na 
małopolskim odcinku autostrady A4, drogi ekspresowej S7 oraz na 2,8 kilometrowym odcinku drogi DK94. Na 
odcinku autostrady A4, od węzła Bochnia do granicy z województwem podkarpackim (59,5 km), służbę pełnią 
policjanci z KMP w Tarnowie. 

Komórki zabezpieczenia autostrad w wydziałach ruchu drogowego utworzono w Komendach Wojewódzkich 
Policji w Zielonej Górze (rejon działania: A2), w Łodzi (A1 i A2), w Rzeszowie (A4), w Szczecinie (A6) i w KSP 
(A2)177. Komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ruchu drogowego w KPP/KMP są wydziały, 
referaty, sekcje i ogniwa ruchu drogowego. 

Według stanu na 1 stycznia 2017 r. w Policji pełniło służbę 99.987 funkcjonariuszy, w tym 9.114 policjantów 
ruchu drogowego. Policjanci prd pełnili służbę wykorzystując ok. 1.500 radiowozów oznakowanych i 200 
radiowozów nieoznakowanych, 450 radiowozów (oznakowanych i nieoznakowanych) z wideorejestratorem oraz 
152 Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego i 30 furgonów Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. 

5.3.3. Uwarunkowania ekonomiczne 

Koszty związane z funkcjonowaniem państwowych służb ratowniczych, Policji i służb należących do zarządców 
dróg są pokrywane z budżetu państwa.  
Koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetów samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł178.  
Służby utrzymania autostrad (ratownicze), powołane przez spółki179, pokrywają ich koszty z przychodów 
własnych, w tym z opłat pobieranych za eksploatowanie autostrad. 

5.3.4. Kluczowe uwarunkowania dotyczące kontrolowanej działalności - bezpieczeństwo na 
autostradach i drogach ekspresowych 

5.3.4.1. Charakterystyka ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych w porównaniu do 
pozostałych dróg 

W 2015 r., w wykonaniu art. 20 pkt 15 ustawy o drogach, na sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA 
został przeprowadzony kolejny, 5-letni Generalny Pomiar Ruchu (GPR)180. Jego głównym celem było uzyskanie 
podstawowych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych administrowanych 
przez GDDKiA, w tym przede wszystkim określenie Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (ŚDRR).  

                                            
176 W okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2016 r. organizacją i działaniami policjantów ruchu drogowego zarządzało Biuro Prewencji i Ruchu 

Drogowego KGP. 
177 Źródło: Prelekcja Dyrektora BPiRD KGP na IX Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Koncesjonariuszy i Operatorów Płatnych Autostrad 

ASECAP. Warszawa, 8 marca 2016 r. 
178 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), funkcjonując w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1393 ze zm.) oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, mogą korzystać z następujących, prawem przewidzianych form pomocy:  
- środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku OSP RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie 

corocznie zawieranej umowy. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowania OSP do organizowania  
i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich,  

- środków finansowych ujętych w budżecie państwa (części 42 dział 754 rozdział 75409) - KG PSP, rozdzielanych pomiędzy OSP działające  
w ramach ksrg, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej,  

- środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację samochodów 
pożarniczych, 

- środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń – na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 a ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Zarządowi 
Głównemu Związku OSP RP oraz KG PSP. 

179 Spółki eksploatujące autostrady na zasadach określonych w ustawie o autostradach płatnych. 
180 Źródło: „Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych” opublikowana na stronie GDDKiA w dniu 7 kwietnia 2016 r. 



 
Załączniki 

 109

Wyniki GPR wskazały na to, że: 
▪ ŚDRR pojazdów silnikowych wyniósł w 2015 r. 11.178 pojazdów na dobę i był wyższy niż w 2010 r.  

(9.888 poj./dobę) o 13%; 
▪ obciążenie ruchem pojazdów silnikowych nie było równomierne dla całej sieci: na drogach 

międzynarodowych ŚDRR w 2015 r. wyniósł 20.067 poj./dobę, podczas gdy na pozostałych drogach 
krajowych - 7.614 poj./dobę, tj. mniej o 62%; 

▪ ŚDRR pojazdów silnikowych na autostradach wyniósł 26.509 poj./dobę i był wyższy niż w 2010 r. o 14% 
(23.285 poj./dobę), a na drogach ekspresowych wyniósł 21.232 poj./dobę i był wyższy niż w 2010 r. o 8,5% 
(19.567 poj./dobę). Z powyższego wynika, że ruch na autostradach był ponad dwukrotnie, a na drogach 
ekspresowych - prawie dwukrotnie większy od ŚDRR dla całej sieci dróg krajowych; 

▪ wzrosła liczba odcinków bardzo obciążonych, gdzie ruch przekracza 60 tys. poj./dobę. Stwierdzono, że na 
17,4 km dróg krajowych ŚDRR przekroczył 100.000 poj./dobę. Najbardziej obciążonymi odcinkami dróg 
krajowych były:  
- S8f, odcinek Trasy AK w Warszawie od węzła Prymasa Tysiąclecia do węzła Marywilska, ŚDRR 142.269 

poj./dobę;  
- S86, odcinek Sosnowiec – Katowice, ŚDRR = 112.212 poj./dobę;  
- S8f w Warszawie na odcinku węzeł Marywilska – węzeł Łabiszyńska, ŚDRR = 110.395 poj./dobę;  
- A4 na obszarze Katowice: ŚDRR = 100.983 poj./dobę; 

▪ w 2015 r. występowała duża koncentracja ruchu na wybranych do GPR drogach krajowych. Drogi o długości 
2.700 km (w tym 1.880 km dróg klasy A i S), stanowiące tylko 15% sieci dróg krajowych, przenosiły aż 40% 
pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych.  

5.3.4.2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych 

Ruch drogowy na autostradach i drogach ekspresowych charakteryzują duże prędkości pojazdów, 
intensywność ruchu, długotrwała, nużąca jazda prostymi odcinkami dróg i na dużych dystansach.  
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (zwłaszcza przy nagłych zmianach pogody bądź przyczepności 
jezdni), niezachowanie odpowiedniej odległości od pojazdów poprzedzających (skutkujące najechaniem), 
nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, a często wręcz ryzykowne lawirowanie pomiędzy pojazdami, utrata uwagi, 
dekoncentracja, zmęczenie bądź zaśnięcie kierującego skutkują zdarzeniami drogowymi: kolizjami lub 
wypadkami. 

W 2016 r. na drogach publicznych w Polsce, tak jak i w wielu innych krajach europejskich, nastąpiło odwrócenie 
kilkuletniej tendencji spadkowej w odniesieniu do liczby wypadków drogowych i ich ofiar.  
W Polsce doszło do 33.664 wypadków, tj. o 594 wypadki (o 1,8%) więcej niż w 2015 r. (33.070). W wypadkach 
tych poniosło śmierć 3.026 osób tj. o 80 osób (o 2,7%) więcej niż w 2015 r. (2.946). Rannych zostało 40.766 
osób, tj. o 829 osób (o 2,1%) więcej niż w roku poprzednim (39.937). 
W przeliczeniu na 1.000 km dróg publicznych wypadków było 79,9, ofiar śmiertelnych - 7,2, natomiast osób 
rannych – 96,8.  

Na autostradach i drogach ekspresowych doszło w 2016 r. do 688 wypadków, tj. o 50 wypadków (o 7,8%) 
więcej niż w 2015 r. (638). W wypadkach tych poniosło śmierć 120 osób tj. o 17 osób (o 16,5%) więcej niż  
w 2015 r. (103). Rannych zostało 987 osób, tj. o 87 osób (o 9,7%) więcej niż w roku poprzednim (900). 

W przeliczeniu na 1.000 km autostrad i dróg ekspresowych wypadków było 206,5, ofiar śmiertelnych 36, 
natomiast osób rannych – 296,3.  
Powyższe oznacza, że w 2016 r. w przeliczeniu na 1.000 km polskich autostrad i dróg ekspresowych 
było prawie 3 razy więcej wypadków, ponad 3 razy więcej rannych i 5 razy więcej śmiertelnych ofiar 
wypadków niż na drogach publicznych ogółem. W porównaniu do roku 2015 sytuacja uległa dalszemu 
pogorszeniu, bowiem wskaźnik liczby wypadków wzrósł z 2,5 do 2,6, wskaźnik liczby rannych z 2,9 do 
3,1, a wskaźnik ofiar śmiertelnych z 4,4 do 5. 

Tę dramatyczną sytuację potwierdzają wskaźniki „ciężkości” wypadków.  
W 2016 r. na drogach publicznych na 100 wypadków przypadało 9 śmiertelnych ofiar wypadków i 121,1 osób 
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rannych. Natomiast na autostradach i drogach ekspresowych (łącznie) – 17,4 ofiar śmiertelnych i 143,5 rannych. 
W rozbiciu na poszczególne kategorie dróg sytuacja istotnie się różni. Na autostradach, w przeliczeniu na 100 
wypadków, zginęło 12 osób, a rannych zostało 146,3 osoby. Na drogach ekspresowych natomiast zginęło 
prawie 26 osób a rany odniosło ponad 139 osób w każdych 100 wypadkach. 
Z uwagi na intensywny rozwój sieci polskich autostrad w ostatnich kilku latach warto przedstawić jak 
kształtowały się na nich wskaźniki ciężkości wypadków w latach 2012-2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rys. 4- 5. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach Polski w latach 2012-2016. 

[opracowanie własne NIK] 

Z przedstawionych danych wynika, że pod względem wskaźników śmiertelnych ofiar wypadków i rannych na 
wszystkich polskich autostradach sytuacja jest zbliżona, z wyjątkiem autostrady A6, na której w 3 kolejnych 
latach nie odnotowano wypadku śmiertelnego.  

Wypadki drogowe w Polsce i innych krajach UE 

Na podstawie danych KGP ustalono, że w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2012 -2015 wskaźniki 
ciężkości wypadków kształtowały się następująco: 
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Rys. 6-7. Wskaźnik liczby rannych i śmiertelnych ofiar wypadków na 100 wypadków w Polsce i UE (2012-2015).  

[opracowanie własne NIK] 

Z przedstawionych danych wynika, że w odniesieniu do rannych wskaźniki dla 20 wybranych krajów Unii 
Europejskiej, w tym Polski, kształtują się na zbliżonym poziomie i nie odbiegają od siebie w kolejnych latach. 
Natomiast wskaźniki śmiertelnych ofiar wypadków drogowych są znacznie bardziej zróżnicowane i to zarówno 
pomiędzy poszczególnymi krajami, jak i w kolejnych latach. 

Szczególnie niepokojące jest to, że spośród analizowanych krajów Polska, w latach 2013 – 2015, 
przodowała pod względem ciężkości wypadków, tj. wskaźnika liczby śmiertelnych ofiar przypadającej 
na każde 100 wypadków drogowych. W roku 2015 wskaźnik ten wynosił w Polsce 8,9, podczas gdy  
w Hiszpanii - 1,7, w Austrii – 1,3, w Wielkiej Brytanii – 1,2 a w Niemczech – 1,1. 
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5.3.4.3.  Uwarunkowania działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych 
W konsekwencji dużych prędkości i intensywności ruchu, zdarzenia drogowe na autostradach i drogach 
ekspresowych charakteryzuje gwałtowność ich przebiegu, duża liczba ofiar i bardzo duże zniszczenia pojazdów,  
a często i infrastruktury drogowej. Często też dochodzi do karamboli, gdy na pojazdy, które uległy wypadkowi, 
najeżdżają następne. 

Brak na autostradach jednopoziomowych skrzyżowań z innymi drogami oznacza możliwość wjazdu tylko na 
węzłach drogowych bądź na wjazdach awaryjnych, a rozgrodzenie obu jezdni autostrady (drogi ekspresowej) 
barierą ochronną skutkuje koniecznością precyzyjnej identyfikacji miejsca zdarzenia, w tym jezdni, na której 
doszło do wypadku, bądź skorzystania z przejazdu awaryjnego, po zdemontowaniu bariery ochronnej. 

Działania ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych muszą zatem uwzględniać powyższe 
uwarunkowania, w konsekwencji czego niezbędne jest: 
- przygotowanie się służb ratowniczych pod względem rozpoznania możliwości wjazdu na dany odcinek 

autostrady bądź drogi ekspresowej; 
- uzyskanie od osoby zgłaszającej zdarzenie informacji nt. miejsca zdarzenia, w tym jezdni, na której 

zdarzenie miało miejsce; 
- zadysponowanie do wypadku adekwatnych sił ratowniczych i innych służb, w tym Policji i zarządcy drogi; 
- uwzględnienie przez koordynatorów akcji ratowniczej konieczności zadysponowania do zdarzenia kolejnych 

sił i środków; 
- stałe, wzajemne informowanie się wszystkich służb o zdarzeniu i jego konsekwencjach. 
 

5.3.5 Wyniki i wnioski z wcześniejszych kontroli NIK 

5.3.5.1. Kontrola działań Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym (P/13/100/KPB). 

Kontrolą, przeprowadzoną w latach 2012-2013 przez Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
objęto wewnętrzne regulacje prawne dot. policjantów ruchu drogowego; przygotowanie, organizację i realizację 
służby na drogach; opiniowanie projektów i wpływ prd na organizację ruchu drogowego; dokumentację 
szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów prd; funkcjonowanie systemu informatycznego SEWIK; 
infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie prd. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Policji na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym, które koncentrowały się na działaniach prewencyjnych,  
w szczególności na kontroli uczestników ruchu drogowego ukierunkowanej na eliminowanie z udziału w nim 
kierujących po spożyciu alkoholu oraz karaniu za wykroczenia i przestępstwa. 

W 2012 r., w stosunku do roku 2011, liczba wypadków i liczba rannych zmniejszyła się o 7,5%, a liczba 
śmiertelnych ofiar wypadków - o 14,6%. W I połowie 2013 r., w stosunku do I połowy 2012 r., liczba wypadków 
zmniejszyła się o 10,5%, liczba rannych - o 11,2%, a liczba śmiertelnych ofiar wypadków - o 15,3%181.  

Najwyższa Izba Kontroli uznając, że na powyższy stan rzeczy pozytywny wpływ miały działania Policji wskazała, 
że stan bezpieczeństwa na polskich drogach jest jednak daleki od oczekiwanego. W 2012 r. śmierć na drogach 
Unii Europejskiej poniosło ok. 28 tys. osób, z czego aż 13% (3.571 osób) zginęło w Polsce. Na 100 wypadków  
w Polsce ginęło średnio prawie dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. 
W działalności Policji NIK oceniła pozytywnie organizowanie, nadzorowanie i realizację działań prewencyjnych 
na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; udział jednostek Policji w ogólnopolskich i regionalnych 
programach prewencyjnych; prowadzenie nadzoru i kontroli działań jednostek Policji i policjantów prd; działania 
na rzecz zwiększenia liczby etatów policyjnych w komórkach ruchu drogowego w kraju oraz wzrost liczby 
policjantów pełniących służbę bezpośrednio na drodze. 
Nieprawidłowości stwierdzone w działaniach Policji dotyczyły w szczególności: 

- niewystarczającego przygotowania funkcjonariuszy policjantów ruchu drogowego do realizacji zadań,  
w szczególności w zakresie umiejętności specjalistycznych;  

                                            
181 Dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). Pomimo zastrzeżeń NIK co do rzetelności danych zawartych w tym systemie, 

przedstawionych w dalszej treści Informacji o wynikach tej kontroli, SEWiK jest jedynym źródłem informacji o wypadkach i kolizjach na drogach. 
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- błędnego rejestrowania przez policjantów danych nt. zdarzeń drogowych w kartach zdarzenia drogowego  
i w systemie SEWiK; 

- nieopracowywania i niewykorzystywania w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
opracowań naukowo-badawczych, pomimo dysponowania 4 szkołami Policji i Centrum Szkolenia Policji;  

- niespójności rejestracji danych dotyczących tych samych zdarzeń drogowych, dokonywanych w systemach 
informatycznych SWD i SEWiK;  

- niewdrożenia, pomimo opracowania, standardów w zakresie taktyki pełnienia służby, w szczególności na 
autostradach i drogach ekspresowych.  

5.3.5.2. Kontrola zapewnienia medycznych działań ratowniczych w województwie małopolskim 
(P/14/085/LKR). 

Celem kontroli, przeprowadzonej w 2014 r. przez Delegaturę NIK w Krakowie, było dokonanie oceny organizacji 
i funkcjonowania medycznych działań ratowniczych w województwie małopolskim. 
NIK oceniła pozytywnie działania organizacyjne i nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczące systemu 
ratownictwa medycznego. Mieszkańcom województwa małopolskiego zapewniono warunki udzielania pomocy 
przez wykwalifikowany personel medyczny, w możliwie najkrótszym czasie. Zastąpienie dotychczasowych 20 
dyspozytorni dwiema, działającymi w Krakowie i Tarnowie, było w ocenie NIK działaniem efektywnym  
i oszczędnym, sprzyjającym sprawnej koordynacji akcji ratowniczych. Przejęcie zadań dyspozytorskich od 
likwidowanych dyspozytorni nie spowodowało negatywnych skutków dla funkcjonowania ratownictwa 
medycznego. Skoncentrowane Dyspozytornie należycie wykonywały zadania bezzwłocznie dysponując 
poszczególne Zespoły Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia. 
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły wykorzystywania ambulansów systemu niezgodnie  
z Zarządzeniem Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji skutkującego 
wprowadzaniem do Systemu Wspomagania Dowodzenia danych nieodpowiadających rzeczywistym 
zdarzeniom, dopuszczania do sytuacji, w których czas pracy członków załóg ZRM wynosił ponad 24 godziny, 
braku badań technicznych pojazdów oraz braków w wyposażeniu w nosze próżniowe. 

5.3.5.3. Kontrola wykonywania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych  
z utrzymaniem i remontami dróg (P/15/086/LLO). 

Celem kontroli, przeprowadzonej w 2015 r. przez Delegaturę NIK w Łodzi, była ocena skuteczności działań na 
rzecz przygotowania i realizacji zadań w zakresie kompleksowego utrzymania dróg krajowych oraz remontów 
tych dróg. 
W ocenie NIK, działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora zmierzające do 
zapewnienia odpowiednich środków finansowych na utrzymanie i remonty dróg krajowych, nie przyniosły 
oczekiwanego rezultatu. Nakłady finansowe na remonty dróg w 2014 r. stanowiły niespełna 25% potrzeb,  
a w 2015 r. – około 19%, natomiast na utrzymanie – nieco ponad 80% w latach 2014 - 2015. Doprowadziło to do 
sytuacji, w której odcinki dróg posiadające nawierzchnię w stanie krytycznym i wymagające natychmiastowych 
prac, nie zostały wyremontowane w zaplanowanym czasie, bądź w ogóle remontów nie zrealizowano. 
Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor nie realizowali zadań związanych z optymalizacją 
kosztów, jakie ponoszone były na utrzymanie dróg krajowych, bądź realizowali je w ograniczonym stopniu. 
Organy te nie przeprowadzały także szczegółowych analiz i kalkulacji w tym zakresie oraz nie monitorowały 
wydatków w podziale na bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych. 
Powyższe nie stanowiło przeszkody do zarekomendowania, a nawet wdrożenia modelu kompleksowego 
utrzymania dróg – „Utrzymaj standard”. Wyniki kontroli wykazały przypadki (oddziały w Olsztynie i Szczecinie), 
że model ten nie był dla zarządcy dróg najkorzystniejszy finansowo. 
Wszystkie kontrolowane oddziały GDDKiA, niezgodnie z przyjętymi zasadami, realizowały obligatoryjne objazdy  
i kontrole dróg. Nierzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników oddziałów oraz nieskuteczny nadzór 
nad wykonawcami usług bieżącego utrzymania dróg spowodowały, że na poddanych kontroli odcinkach dróg 
krajowych stwierdzono m.in. zaśmiecenie terenu, zniszczone lub uszkodzone bariery energochłonne i znaki 
pionowe oraz nieczytelne (wytarte) oznakowanie poziome. 
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GDDKiA nie podejmowała skutecznych działań, wpływających na przejezdność dróg i zmniejszenie utrudnień  
w ruchu, w trakcie wykonywania robót drogowych. Nie zajmowała się również problematyką przepustowości 
dróg krajowych w aspekcie komfortu przejazdu i oszczędności czasu oraz bezpieczeństwa osób tkwiących  
w korkach i zatorach oraz kosztów tego przejazdu. 

5.3.5.4. Kontrola funkcjonowania systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (I/15/002/KPB). 

Kontrolą objęto podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych  
o bezpieczeństwie drogowym, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, MSW oraz KGP, a ponadto - w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK - uzyskano informacje od 
91 zarządców różnych kategorii dróg oraz 4 innych instytucji, co pozwoliło na określenie skali, rodzaju 
gromadzonych danych oraz sposobów ich wykorzystywania przez różne podmioty zarządzające 
bezpieczeństwem na drogach. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że w Polsce nie funkcjonuje jednolity, spójny i kompleksowy system 
umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Funkcjonujące lokalne i regionalne systemy zbierania i wykorzystywania danych nie tworzą spójnej całości 
pozwalającej na zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie krajowym. 

Zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jak i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie 
podjęły skutecznych działań w celu integracji tych systemów oraz pełnego wykorzystania istniejących baz 
danych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Pomimo działań podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji w dalszym ciągu występowały problemy  
z rzetelnością i kompletnością danych zarejestrowanych w systemie SEWiK, który jest głównym źródłem 
informacji o zdarzeniach drogowych w Polsce. Także dane przetwarzane w systemie Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK) nie dawały możliwości uzyskania rzetelnej wiedzy na temat kierowców, 
uprawnień do kierowania pojazdami, pojazdów, polis OC, badań technicznych pojazdów oraz zdarzeń 
rejestrowanych przez Policję, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów jakości, a w szczególności, jak 
wykazały badania kontrolne, były niekompletne, niepoprawnie zapisane i nieaktualne. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła dotychczasowe działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmierzające do przygotowania – na poziomie krajowym – 
jednolitego, spójnego i kompleksowego systemu umożliwiającego gromadzenie danych dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym poprzez integrację istniejących lokalnych i regionalnych systemów. 

Pomimo, iż, zgodnie z postanowieniami Programu Realizacyjnego na lata 2014–2015182 do Narodowego 
Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020183, do końca 2014 r. należało wypracować model 
systemu gromadzenia i wykorzystywania danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego (brd), to do czasu 
zakończenia kontroli (10 listopada 2015 r.) zadanie to nie zostało w pełni zrealizowane. Kontrola wykazała, że 
działania podejmowane w tym celu nie były konsekwentne i wystarczające, a często prowadzono je opieszale. 

5.3.6. Systemy informatyczne wspierające działania w obszarze objętym kontrolą 

5.3.6.1. Policyjny System Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) 

System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWiK) powstał w Policji w 1995 r. Opiera się na danych 
ustalonych na miejscu zdarzenia drogowego i zarejestrowanych w Karcie Zdarzenia Drogowego, a następnie 
wprowadzonych do informatycznej bazy danych systemu SEWiK.  
Zasady funkcjonowania systemu, zasady rejestrowania zdarzeń drogowych oraz wzór Karty Zdarzenia 
Drogowego zostały uregulowane zarządzeniem Komendanta Głównego Policji z 2015 r. w sprawie prowadzenia 
przez Policję statystyki zdarzeń drogowych. 

 5.3.6.2. Policyjny System Wspomagania Dowodzenia 

SWD jest systemem teleinformatycznym zawierającym i przetwarzającym informacje wspomagające kierowanie 

                                            
182 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 27 marca 2014 r. 
183 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20 czerwca 2013 r. 
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działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonywania zadań ustawowych na podstawie zgłoszeń 
otrzymywanych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji oraz ustaleń dokonywanych przez 
poszczególne służby policyjne w związku z tymi zgłoszeniami. Został utworzony na mocy zarządzenia 
Komendanta Głównego Policji Nr 453 z kwietnia 2011 r. w przedmiotowej sprawie. 
SWD prowadzi się w celu: 
1) bieżącego rejestrowania zgłoszeń i działań; 
2) usprawnienia koordynacji działań Policji poprzez optymalizację wykorzystania dyspozycyjnego potencjału 

osobowego i logistycznego; 
3) usprawnienia współdziałania Policji ze służbami ratowniczymi działającymi w ramach systemu powiadamiania 

ratunkowego, funkcjonującego na podstawie odrębnych przepisów; 
4) gromadzenia informacji o źródłach dowodowych na użytek postępowań o czyny karalne oraz w zakresie 

wykrywczej funkcji analizy kryminalnej prowadzonej przez Policję. 

W niniejszej kontroli (P/16/037) system SWD został wykorzystany do identyfikacji działań Policji (czasów reakcji 
na zdarzenie) w odniesieniu do badanych zdarzeń na autostradzie (drodze ekspresowej), w szczególności  
w kwestiach, które nie podlegają rejestracji w Karcie Zdarzenia Drogowego. 

5.3.6.3. System Wspomagania Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej (zwany dalej SWD PSP) 

Stosownie do postanowień art. 14g ustawy o ochronie przeciwpożarowej, System Wspomagania Decyzji 
Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) jest systemem teleinformatycznym wspierającym wykonywanie zadań 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży 
Pożarnej oraz przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa  
w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego. 

SWD PSP posiada funkcjonalności umożliwiające m.in.: 
- obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń; 
- alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 
- dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych; 
- nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych; 
- sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań; 
- prowadzenie szczegółowej ewidencji sił i środków PSP, OSP i innych straży; 
- generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk. 

W niniejszej kontroli (P/16/037) system SWD PSP został wykorzystany do weryfikacji informacji nt. sił  
i środków PSP użytych do działań ratowniczych oraz danych nt. czasów reakcji jednostek PSP na zdarzenia. 
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5.4 Uczestnicy panelu ekspertów 

W dniu 12 stycznia 2017 r. w panelu ekspertów w Najwyższej Izbie Kontroli wzięli udział: 
 

Lp. Instytucja Przedstawiciele 

1 

Ministerstwo  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Marzenna Łabuszewska 
Radca Ministra 

Wydział Ochrony Ludności  
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego 

2 
Ireneusz Kawałek 

Naczelnik Wydziału Ochrony Ludności 
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego 

3 
Maria Skarzyńska 

Naczelnik Wydziału Systemu Powiadamiania Ratunkowego 
Departament Teleinformatyki MSWiA 

4 
Martyna Łyszka 

Wydział Systemu Powiadamiania Ratunkowego 
Departament Teleinformatyki MSWiA 

5 
Agata Krysiak 

Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego 
Departament Porządku Publicznego MSWiA 

6 
Paweł Długołęcki 

Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego 
Departament Porządku Publicznego MSWiA 

7 
Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa 

Konrad Romik 
Dyrektor Sekretariatu  

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

8 
Jarosław Waszkiewicz 

Dyrektor 
Departamentu Dróg Publicznych 

9 

Ministerstwo Zdrowia 

Mateusz Komza 
Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,  

Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych 

10 
Mirosława Stocka-Mirońska 

Naczelnik Wydziału Ratownictwa 
w DSOZKRMiOIN 

11 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Elżbieta Nawrocka 
Dyrektor Wydziału Zdrowia  

12 
Maciej Maślanka 

Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego 

13 
Zbigniew Urbański 

Oddział Ratownictwa Medycznego 

14 
Generalna Dyrekcja  

Dróg Krajowych i Autostrad 

Norbert Wyrwich 
Dyrektor Departamentu  

Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA 

15 
Andrzej Luma 

Dyrektor Departamentu  
Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych GDDKiA 

16 

Komenda Główna Policji 

insp. Piotr Owsiewski 
Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP 

17 
insp. Leszek Jankowski 

Biuro Ruchu Drogowego KGP 

18 
Komenda Główna  

Państwowej Straży Pożarnej 
nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk 

Zastępca Komendanta Głównego PSP 
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Lp. Instytucja Przedstawiciele 

19 
Komenda Główna  

Państwowej Straży Pożarnej 

st. brygadier Tadeusz Jopek 
Dyrektor KCKRiOL  

20 
st. brygadier Włodzimierz Błaszczyński 

KCKRiOL  

21 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
dr hab. Robert Gałązkowski 

Dyrektor LPR 

22 Instytut Transportu Samochodowego 
Maria Dąbrowska-Loranc 

Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS 

23 Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej  
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko 

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 

24 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego  
MEDITRANS SP ZOZ 

Karol Bielski 
Dyrektor WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ 

25 
dr hab. Łukasz Szarpak  

WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ 
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof 

26 

Falck Medycyna Sp. z o.o.  

Katarzyna Czajka 
Prezes Zarządu 

27 
Ireneusz Weryk 

Dyrektor Medyczny 

28 

Najwyższa Izba Kontroli 

Ewa Polkowska 
Wiceprezes NIK 

29 
Józef Górny  

Radca Prezesa NIK 

30 
Tomasz Sordyl 

Wicedyrektor  
Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

31 
kontrolerzy 

 Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
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5.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności 

Stan na dzień 31 maja 2017 r.  

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. z 2016 r. poz. 603, ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736). 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 641, ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.). 

9. Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 605, ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1868, 
ze zm.). 

12. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.). 

13. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 ze zm.). 

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.  
w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające 
decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U.UE.L. Nr 348, poz. 1, ze zm.). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. z 2014 r.  
poz. 45). 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych  
(Dz. U. Nr 128, poz. 1334, ze zm.). 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki 
z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35). 

19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.). 

21. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 
784). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie 
czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną  
(Dz. U. Nr 225, poz. 1934). 
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24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  
(Dz. U. Nr 126, poz. 877, ze zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli 
ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841, ze zm.). 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239). 

27. Rozporządzenie 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 ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846, ze zm.). 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu 
Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1723). 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, 
szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1317). 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych 
zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793). 

31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów 
ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1902).  

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego 
stopień tego bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1063). 

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz. 2069). 

34. Zarządzenie Nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania 
strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 142), 
z dniem 30 grudnia 2016 r. zastąpione przez  
Zarządzenie Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania 
strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 80 ze zm.). 

35. Decyzja Nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań 
jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu Wspomagania 
Obsługi Policji (Dz. Urz. KGP poz. 22, ze zm.). 

36. Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r.  
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju ratownictwo medyczne (NFZ poz. 65, ze zm.). 
Z dniem 1 lipca 2016 r. uchylone na podstawie art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 1138 ze zm.) i zastąpione przez 
Zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne  
(NFZ poz. 64). 

37. Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm 
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego 
przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70, ze zm.). 
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38. Zarządzenie Nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby 
przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań 
uczestników ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 41, ze zm.). 

39. Zarządzenie Nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia 
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP poz. 29  
ze zm.). 

40. Zarządzenie Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form 
prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP poz. 85 ze zm.). 

41. Zarządzenie Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia 
służby na drogach przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100, ze zm.). 

42. 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 Policji  
(Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50, ze zm.). 

43. Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie 
opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zmienione zarządzeniem Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2014 r. [opublikowane na stronie internetowej GDDKiA 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2014, poz. 44]. 

44. Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 czerwca 2014 r.  
w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego [opublikowane na stronie internetowej GDDKiA 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2014, poz. 28]. 

45. Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
procedury odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem [opublikowane na stronie 
internetowej GDDKiA http://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2015, poz. 47]. 

46. Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów 
na miejscu zdarzenia drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 133). 

47. Porozumienie między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Głównym 
Policji z dnia 12 czerwca 2001 r. o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej i Policji (niepublikowane). 

48. Porozumienie 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 (Dz. 
Urz. KGP Nr 21, poz. 124). 

49. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu 
norm zharmonizowanych (M. P. poz. 1001). 

50. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie 
wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 193).  
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5.6		 Wykaz	podmiotów,	którym	przekazano	informację	o	wynikach	kontroli	
 

1.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2.  Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3.  Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4.  Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

5.  Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6.  Rzecznik Praw Obywatelskich 

7.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

8.  Minister Infrastruktury i Budownictwa 

9.  Minister Zdrowia 

10.  Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 

11.  Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 

12.  Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia 

13.  Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

14.  Szef Kancelarii Prezydenta RP 

15.  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

16.  Szef Kancelarii Sejmu  

17.  Szef Kancelarii Senatu 

18.  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

19.  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

20.  Komendant Główny Policji 

21.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

22.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

23. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

24. Wojewoda Dolnośląski 

25. Wojewoda Lubuski 

26. Wojewoda Łódzki 

27. Wojewoda Małopolski 

28. Wojewoda Opolski 

29. Wojewoda Podkarpacki 

30. Wojewoda Śląski 

31. Wojewoda Zachodniopomorski 

32. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 

33. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim 
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34. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

35. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie 

36. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu 

37. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie 

38. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 

39. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie 

40. Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu 

41. Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wielkopolskim 

42. Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi 

43. Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie 

44. Komendant Wojewódzki PSP w Opolu 

45. Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie 

46. Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach 

47. Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie 

48. Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu 

49. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze 

50. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi 

51. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie 

52. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Opolu 

53. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie 

54. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Katowicach 

55. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Szczecinie 

 


