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Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce są, co do zasady, bezpieczne. Okazuje się jednak, 
że odseparowane jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu i jednopoziomowe skrzyżowania 
nie wystarczają do wyeliminowania wypadków drogowych. Liczba wypadków i ich ofiar 
jest tam relatywnie znacznie większa niż na pozostałych drogach publicznych, co wynika 
przede wszystkim ze znacznie bardziej intensywnego ruchu. Co charakterystyczne, kiedy 
dochodzi do wypadków na autostradach i drogach ekspresowych, problem stanowi dotarcie 
do miejsca zdarzenia drogowego1 służb ratowniczych, co jest możliwe tylko od strony węzłów 
drogowych, wjazdów awaryjnych bądź z powietrza. Takie sytuacje wymagają więc szybkiego 
użycia znacznych i wyspecjalizowanych sił ratowniczych, posiadających dobre rozpoznanie 
terenu. Ze względu na wagę problemu NIK zdecydowała przeprowadzić kontrolę2 tych służb.
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Wprowadzenie12

W latach 2011–2016 długość polskich 
autostrad i dróg ekspresowych wzrosła 
z ok. 1810 km do ok. 3330 km (o 84%), na-
tomiast liczba wypadków na nich wzrosła 

1 Zdarzeniem drogowym jest każde zdarzenie na drodze, w którym bierze udział poruszający się pojazd, doty-
kające uczestnika ruchu drogowego, z którego to zdarzenia wynika śmierć albo uszkodzenie ciała człowieka 
(wypadek drogowy) lub tylko szkoda materialna (kolizja).

2 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Organizacja i przygotowanie do dzia-
łań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych, nr ewid. 144/2017/P/16/037/KPB, Departa-
ment Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, sierpień 2017 r. Należy dodać, że w latach 2012–2014 
NIK przeprowadziła siedem kontroli na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport podsumowujący 
wyniki tych badań (opracowany na podstawie megainformacji Bezpieczeństwo ruchu drogowego, nr ewid. 
148/2014/KPB, sporządzonej przez Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK) przed-
stawił 27.11.2014 r. w Sejmie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski; wystąpienie to zostało opublikowane 
w nrze 6/2014 „Kontroli Państwowej”.

z 368 do 688 (o 87%), śmiertelnych ofiar 
wypadków – z 64 do 120 (o 88%) oraz ran-
nych – z 549 do 987 (o 80%).

W 2016 r. na wszystkich drogach publicz-
nych w Polsce miały miejsce 33 664 wy- 
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padki,w  których zginęło 3026 osób, 
a 40 766 zostało rannych3. W stosunku 
do 2015 r. zwiększyły się: liczba wypadków 
o 594 (1,8%), śmiertelnych ofiar wypad-
ków o 80 osób (2,7%) i rannych o 829 osób 
(2,1%). W 2016 r. na polskich autostra-
dach i drogach ekspresowych miało miej-
sce łącznie 688 wypadków (w porównaniu 
z 2015 r. – więcej o 8%), w których zginę-
ło 120 osób (więcej o 17%), a 987 zostało 
rannych (więcej o 10%).

W 2016 r. na każdy 1000 km dróg pu-
blicznych przypadało 80 wypadków, 7 ofiar 

3 Dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWiK) prowadzonego przez Policję, formację 
ustawowo odpowiedzialną m.in. za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. System opiera się na danych 
ustalonych na miejscu zdarzenia drogowego i zarejestrowanych w Karcie Zdarzenia Drogowego, a następnie 
wprowadzonych do informatycznej bazy danych.

4 Wyniki przeprowadzonego w 2015 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
kolejnego 5-letniego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), przeprowadzonego na podstawie art. 20 pkt 15 
ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.). Źródło: „Synteza wyników 
GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych” opublikowana na stronie GDDKiA 7.4.2016.

śmiertelnych i 97 osób rannych, podczas 
gdy na każdy 1000 km autostrad i dróg 
ekspresowych 206 wypadków (2,5 razy 
więcej), 36 ofiar śmiertelnych (5 razy wię-
cej) i 296 osób rannych (3 razy więcej).

Względnie większa liczba wypadków 
i ich ofiar na autostradach i drogach eks-
presowych wynika przede wszystkim ze 
znacznie bardziej intensywnego ruchu na 
tych drogach. Średni Dobowy Ruch Rocz-
ny (ŚDRR) pojazdów silnikowych na au-
tostradach wyniósł w 2015 r.4 26 509 po-
jazdów na dobę i był wyższy niż w 2010 r. 

Rysunek 1. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach publicznych oraz autostradach 
i drogach ekspresowych w latach 2012–2016 (ogółem w przeliczeniu na 1000 km dróg)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KGP.
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o 14% (23 285 poj./dobę), a na drogach eks-
presowych wyniósł 21 232 poj./dobę i był 
wyższy niż w 2010 r. o 8,5% (19 567 poj./
dobę). Ruch na autostradach i drogach eks-
presowych okazał się dwukrotnie większy 
od ŚDRR dla całej sieci dróg krajowych. 
Wybrane do pomiaru ruchu drogi o dłu-
gości 2700 km (w tym 1880 km dróg klasy 
A i S), stanowiące tylko 15% sieci dróg 
krajowych, były obciążone aż 40% pracy 
przewozowej całej sieci dróg krajowych.

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, a ich skutkiem są 
liczne ofiary i zniszczenia. Dobrze ilustru-
ją to wskaźniki „ciężkości” wypadków. 
W 2016 r. na 100 wypadków na drogach 
publicznych przypadało 9 ofiar śmiertel-
nych i 121 osób rannych. W tym samym 
okresie na 100 wypadków na autostra-
dach przypadało 12 ofiar śmiertelnych 
i 146 osób rannych, natomiast na dro-
gach ekspresowych 26 ofiar śmiertelnych 
i 139 osób rannych.

Sieć autostrad i dróg ekspresowych wy-
maga więc sprawnie funkcjonującego sys-
temu ratowniczego, który jest warunkiem 
koniecznym udzielenia niezbędnej pomocy 
ofiarom oraz osobom dotkniętym skutka-
mi wypadków drogowych.

Organizacja i przygotowanie 
kontroli, dobór jednostek
Działania ratownicze na drogach prowa-
dzą jednostki Państwowego Ratownictwa 

5 Kontrolę przeprowadzono w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w centrali w Warszawie 
i Oddziale w Rzeszowie) oraz w Urzędach Wojewódzkich w Warszawie i Rzeszowie.

Medycznego (PRM), w tym Lotniczego 
Pogotowia Ratowniczego (LPR) i krajowe-
go systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), 
a wspierają je jednostki Policji. Za infra-
strukturę ratowniczą i wspierającą działania 
ratownicze oraz plany działań ratowniczych 
na autostradach i drogach ekspresowych 
odpowiadają zaś zarządcy tych dróg.

W celu lepszego przygotowania do kon-
troli planowej, kontrolerzy Departamentu 
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
NIK, zwanego dalej „Departamentem”, 
przeprowadzili w czterech jednostkach 
kontrolę rozpoznawczą5. Chciano bowiem 
zapoznać się z organizacją działań ratow-
niczych przez jednostki systemu PRM, 
funkcjonowaniem dyspozytorni medycz-
nych, sposobem opracowywania planów 
działań ratowniczych oraz organizacją 
i funkcjonowaniem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Do udziału w kontroli planowej, koor-
dynowanej przez Departament wytypo-
wano jednostki organizacyjne NIK na po-
łudniu i zachodzie kraju oraz Delegaturę 
NIK w Łodzi, co pozwoliło objąć kontrolą 
praktycznie całe autostrady A2, A4, A6, A8 
i A18 oraz drogę ekspresową S6, a także 
liczne odcinki autostrady A1 i dróg eks-
presowych S1, S3 i S8.

W celu zwiększenia efektywności 
kontroli, doboru jednostek ratownic-
twa medycznego, Państwowej Straży 
Po żar nej i Policji szczebla powiatowego 
dokonano na podstawie analizy miejsc 
najcięższych wypadków drogowych. 
Z Komen dy Głów nej Poli cji pozyskano 
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karty wszystkich 121 wypadków drogo-
wych, które miały miejsce na wybranych, 
wyżej wymienionych odcinkach autostrad 
i dróg ekspresowych w latach 2015–2016 
(I poł.). W zdarzeniach tych uczestniczy-
ło 388 osób i 256 pojazdów. Na miejscu 
zginęło 129 osób, w ciągu 30 dni zmarło 
25 osób, ranne zostały 94 osoby, w tym 
39 ciężko. Miejsca tych wypadków zostały 
zidentyfikowane dzięki współrzędnym geo-
graficznym wpisanym do ww. policyjnych 
kart zdarzeń drogowych. Miejsca koncen-
tracji najcięższych wypadków na wybra-
nych autostradach i drogach ekspresowych 
pozwoliły wytypować do kontroli właści-
we terytorialnie powiatowe i miejskie ko-
mendy Policji, Państwowej Straży Pożarnej 
i dysponentów ratownictwa medycznego.

Ogółem do kontroli wytypowano 57 jed-
nostek:
– 16 jednostek związanych z systemem 
PRM, w tym Ministerstwo Zdrowia, osiem 
podmiotów zarządzających systemem, 
sześciu dysponentów zespołów ratow-
nictwa medycznego i Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe;
– 15 jednostek Państwowej Straży Pożar-
nej, w tym: Komendę Główną PSP, osiem 
komend wojewódzkich PSP oraz sześć ko-
mend powiatowych i miejskich PSP;

6 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.

7 Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 1 ustawy z 8.9.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2195, ze zm.), wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia takiego cza-
su 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 min w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 min poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców.

8 W okresie od 3.3.2000 do 23.11.2016 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Od 24.11.2016 – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia 
z 9.11.2016 w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MZ poz. 121).

– 15 jednostek Policji, w tym: Komendę 
Główną Policji, osiem komend wojewódz-
kich Policji oraz sześć komend powiato-
wych i miejskich Policji;
– 11 jednostek organizacyjnych zarzą-
dzających drogami, w tym Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(centrala w Warszawie), osiem oddzia-
łów wojewódzkich GDDKiA i dwóch 
prywatnych koncesjonariuszy zarządza-
jących autostradami płatnymi.

Badania kontrolne prowadzono od 
16 sierpnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

Potencjał 
formacji ratowniczych i Policji

W 2016 r. działania ratownicze w systemie 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 
wykonywało 1530 Zespołów Ratownictwa 
Medycznego (ZRM): specjalistycznych 
(trzyosobowych) i podstawowych (dwu-
osobowych). W 2015 r. mediana6 czasu do-
tarcia ZRM do pacjenta7 wyniosła: 6 min 
55 s – w miastach powyżej 10 tys. miesz-
kańców (wymagane 8 min) i 13 min 15 s na 
pozostałym obszarze (wymagane 15 min).

Działania ZRM uzupełniało 230 szpi-
talnych oddziałów ratunkowych (SOR) 
oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe8, wy-
posażone w 27 nowoczesnych śmigłowców 
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Eurocopter EC 135 i 2 samoloty transpor-
towe Piaggio P.180 Avanti.

W krajowym systemie ratowniczo-ga-
śniczym funkcjonowała Państwowa Straż 
Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne 
i inne jednostki włączone do ksrg.

Państwowa Straż Pożarna liczy 30,5 tys. 
strażaków służących w 500 jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych. Dobowa gotowość 
operacyjna jednostek PSP to 5,1 tys. straża-
ków i 5,3 tys. samochodów pożarniczych. 
Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 
367 tys. strażaków służącymi w 16,1 tys. 
jednostkach, z czego 4,3 tys. jednostek 
i 140 tys. strażaków włączono do ksrg. 
Dobowa gotowość operacyjna jednostek 
OSP włączonych do ksrg wynosi 20 tys. 
strażaków i 9,5 tys. samochodów pożarni-
czych. Ponadto do ksrg zostało włączonych 
12 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej, 
4 zakładowe straże pożarne i 1 Lotniskowa 
Służba Ratowniczo-Gaśnicza9.

Ogółem w krajowym systemie ratowni-
czo-gaśniczym pełniło służbę ok. 171 tys. 
strażaków. W 2015 r. potencjał ten umoż-
liwił uzyskanie średniego czasu dotar-
cia do miejsca zdarzenia na autostradzie 
i drodze ekspresowej – 11 min 30 s, pod-
czas gdy referencyjny czas dojazdu wy-
nosił 15 min.

Bezpieczeństwo obywateli, w tym na 
drogach, zapewnia Policja licząca w 2016 r. 
prawie 100 tys. funkcjonariuszy. Jako je-
dyna formacja utworzyła wyspecjalizo-
wany pion ruchu drogowego, w którym 
w 2016 r. pełniło służbę 9,1 tys. policjan-
tów, z których 7,8 tys. (85%) wyłącznie 
na drodze. W pionie ruchu drogowego 

9 Zabezpiecza funkcjonowanie lotniska Kraków Airport w Krakowie-Balicach.

utworzono 2 Komisariaty Autostradowe 
Policji (na autostradzie A4 w Krakowie-
-Balicach i w Gliwicach) oraz komórki 
Zabezpieczenia Autostrad w Wydziałach 
Ruchu Drogowego czterech komend wo-
jewódzkich Policji. Podstawowe wyposa-
żenie policjantów ruchu drogowego stano-
wiło 1,6 tys. radiowozów oznakowanych 
i nieoznakowanych, 420 radiowozów z wi-
deorejestratorami (oznakowanych i nie-
oznakowanych) oraz 150 ambulansów 
Pogotowia Ruchu Drogowego.

Średnia czasu dojazdu jednostki Policji 
dla wszystkich wypadków drogowych ob-
jętych próbą kontrolną (202 wypadki) wy-
niosła 15 min 14 s. Natomiast średni czas 
dojazdu jednostek Policji do zdarzeń na au-
tostradach i drogach ekspresowych, w gar-
nizonach objętych kontrolą, wyniósł od 
9 min 30 s w woj. zachodniopomorskim 
do 21 min 20 s w woj. opolskim.

W ocenie autorów kontroli i niniejsze-
go artykułu potencjał służb ratowniczych 
i Policji wymaga jednak zwiększenia i mo-
dernizacji.

Funkcjonujące w systemie służby dys-
ponują zarówno sprzętem nowoczesnym 
(np. LPR), jak i starszych generacji (PSP 
i Policja). O niewystarczającej liczbie ZRM 
świadczy fakt, że z konieczności zadania 
z zakresu ratownictwa medycznego realizo-
wane były także przez jednostki PSP (tzw. 
izolowane zdarzenia medyczne). Były to 
zdarzenia, do których dyspozytor medycz-
ny wysyłał jednostki PSP, ponieważ nie 
dysponował w danym momencie wolnymi 
ZRM. W okresie objętym kontrolą licz-
ba takich zdarzeń w skali kraju wyniosła: 
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w 2015 r. – 1806, a w 2016 r. (do 28 listo-
pada) – 1854.

Z powyższego wynika konieczność poddania 
dogłębnej analizie zarówno liczby, jak i roz-
mieszczenia w kraju ZRM. Powinno to być 
jednym z zadań centralnego dysponenta sys-
temu PRM, którego powołanie postuluje NIK.

Organizacja działań ratowniczych

Dla większości autostrad i dróg ekspreso-
wych ich zarządcy opracowali plany dzia-
łań ratowniczych (PDR). Były uzgadniane 
z jednostkami krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego, Państwowego Rato-
wnictwa Medycznego, Policji oraz samo-
rządu terytorialnego, a więc regulowały 
również działania tych podmiotów. Dla 
niemal połowy (49,3%) sieci autostrad 
zarządzanej przez GDDKiA wdrożenie 
planów opóźniło się – zostały one uzgod-
nione z innymi podmiotami i zatwierdzo-
ne dopiero w trakcie trwania kontroli. 
Przyczyną było m.in. opracowanie PDR 
przede wszystkim dla odcinków autostrad, 
na których pobierano opłaty za przejazd.

Natomiast w wypadku dróg ekspreso-
wych brakuje stosownych przepisów, które 
określiłyby wymagania pod tym wzglę-
dem, chociaż specyfika i uwarunkowania 
ruchu drogowego na nich są zbliżone do 
tych panujących na autostradach.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 
na obszarze województwa i powiatu dzia-
ła na podstawie właściwych terytorial-
nie planów ratowniczych zawierających 
m.in. zbiór zasad i procedur organizacji 
działań ratowniczych na drogach.

NIK pozytywnie oceniła przygotowa-
nie planów działania Państwowego Ra-
townictwa Medycznego dla poszczegól-
nych województw. W wyniku kontroli, 

w sześciu z ośmiu województw obję-
tych kontrolą stwierdzono jednak liczne 
przypadki przekroczenia normatywnego 
czasu dojazdu ZRM do miejsca zdarzenia 
(20 min). Pomimo to, w urzędach wo-
jewódzkich nie przeprowadzano analiz 
przyczyn takiego stanu rzeczy.

Wątpliwości NIK wzbudziło również 
publikowanie treści planów działania sys-
temu PRM w całości. Ich udostępnianie 
może ułatwić czynności mające na celu 
zakłócenie funkcjonowania systemu. Jak 
się wydaje, pełna treść planów, zawierająca 
m.in. szczegółowe informacje o miejscach 
rozmieszczenia struktury i organizacji sys-
temów teleinformatycznych oraz rodzajów 
łączności radiowej wykorzystywanych na 
stanowiskach dyspozytorów medycznych, 
ze wskazaniem rodzajów wykorzystywa-
nych urządzeń i oprogramowania oraz sposób 
współpracy wojewody i dysponentów jedno-
stek 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.

Wymiana informacji 
i koordynacja działań

W Polsce nie stworzono ogólnokrajowego, 
jednolitego systemu wymiany informacji 
i koordynacji działań służb. Funkcjonujące 
lokalnie rozwiązania, pomimo ograniczeń, 
umożliwiały koordynację pracy służb pro-
wadzących akcje ratownicze. Jednak roz-
wiązania te mogą stanowić ograniczenie 
dla sprawnego i skutecznego współdzia-
łania różnych służb w wypadku zdarzeń 
wymagających zaangażowania znacznych 
sił i środków.
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Ciągle nie ma ogólnokrajowego, cyfrowe-
go systemu łączności radiowej dla służb ra-
towniczych. Jednostki ksrg, PRM i Policji, 
a także służby zarządcy drogi mogły się 
kontaktować jedynie na miejscu zdarze-
nia (bezpośrednio), bądź telefonicznie za 
pośrednictwem swoich dyspozytorów. 
Podmioty uprawnione miały też moż-
liwość wykorzystywania radiowej sieci 
współdziałania służb MSWiA (analogowy 
kanał B112). Rozwiązanie to nie pozwala 
jednak na sprawną wymianę informacji 
pomiędzy wieloma abonentami, co może 
mieć negatywny wpływ na efektywność 
prowadzonych działań. W ocenie NIK bez 
wdrożenia nowoczesnych systemów zarzą-
dzania i łączności oraz stałego doskonalenia 
istniejących procedur, możliwości dalszej 
poprawy koordynacji i współdziałania służb 
będą bardzo ograniczone.

Wbrew ustawowemu obowiązkowi, nie 
wdrożono Systemu Wsparcia Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM), który miał działać od 1 sty-
cznia 2015 r., a do dnia zakończenia kontroli 
funkcjonował jedynie w dwóch dyspozytor-
niach. Przyczyną opóźnienia było jednocze-
sne połączenie reorganizacji systemu PRM 
(tworzenie skoncentrowanych dyspozytor-
ni medycznych) z wdrażaniem SWD PRM, 
brak współpracy Ministerstwa Zdrowia 
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przy wdrażaniu SWD PRM 
oraz konieczność zachowania ciągłości dzia-
łania przy przejściu z dotychczas stosowa-
nych rozwiązań na SWD PRM.

NIK zwróciła również uwagę na problem 
rzetelności danych gromadzonych przez 
poszczególne służby odnośnie do zdarzeń 
na autostradach i drogach ekspresowych. 
Błędne dane, ich niekompletność, brak 

możliwości porównania z tymi znajdują-
cymi się w dyspozycji innych służb powo-
dowały, że ich analiza, która powinna być 
jednym z podstawowych instrumentów 
dalszego doskonalenia procedur działania 
i podnoszenia sprawności służb, nie była 
w praktyce prowadzona.

Infrastruktura ratownicza 
i wspierająca działania ratownicze

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

Większość odcinków autostrad, w tym 
wszystkie, na których pobierano opłaty za 
przejazd, posiadały wjazdy i przejazdy awa-
ryjne, pasy awaryjnego postoju oraz system 
łączności alarmowej.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały 
na niewyposażeniu kilku odcinków auto-
strad w wymaganą infrastrukturę ratow-
niczą i wspierającą działania ratownicze, 
a także braku właściwie opracowanych 
planów działań.

Najważniejsze z nich to:
 • niewyposażenie w system łączności alar-

mowej autostrady A1 na terenie wojewódz-
twa śląskiego, autostrady A2 od węzła Ko-
notopa do węzła Stryków oraz autostrady 
A4 na terenie województwa podkarpac-
kiego, małopolskiego (od węzła Bieżanów 
do węzła Tarnów Północ) i dolnośląskie-
go (od węzła Kąty Wrocławskie do węzła 
Pietrzykowice);

 • brak pasa awaryjnego postoju na niektó-
rych odcinkach autostrady A4 na terenie 
województwa opolskiego i na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego (od węzła Kąty 
Wrocławskie do węzła Pietrzykowice);
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 • włączenie do eksploatacji, w ciągu au-
tostrady A1, odcinka Tuszyn – Piotrków 
Trybunalski wybudowanego w latach 
80. XX wieku, bez przeprowadzenia prac 
dostosowujących ten odcinek do obecnych 
wymogów, mimo że nie posiada on żad-
nej infrastruktury wspierającej działania 
ratownicze.

Przyczyną powyższych nieprawidło-
wości była błędna interpretacja przez 
GDDKiA przepisów dotyczących auto-
strad płatnych. Zgodnie z nią infrastruk-
tura ratownicza i wspierająca działania ra-
townicze była wymagana tylko dla tych 
odcinków autostrad, na których pobierane 
są opłaty za przejazd, podczas gdy zgod-
nie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 2002 r. w sprawie autostrad płatnych10, 
autostradami budowanymi i eksploatowa-
nymi jako płatne, miały być autostrady A1, 
A2, A4, A811 i A18, na całej swej długości.

Zdaniem NIK, niezależnie od statusu 
autostrady (płatna/niepłatna), jej wypo-
sażenie powinno zapewnić użytkowni-
kom możliwie największy standard bez-
pieczeństwa. Za niezbędne należy uznać 
podjęcie działań ukierunkowanych na 
uzupełnienie brakującej infrastruktury 
ratowniczej i tej służącej jego zapewnie-
niu. W odniesieniu do sieci dróg, na któ-
rej obowiązują identyczne ograniczenia 
prędkości, bezpieczeństwo nie powinno 

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.7.2002 w sprawie autostrad płatnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 45).
11 Autostrada A8 została oddana do użytku 15.7.2011. Do 1.12.2011 była formalnie objęta rozporządze-

niem w sprawie autostrad płatnych. Została z niego wyłączona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z 10.10.2011 zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych (Dz.U. nr 246, poz. 1465).

12 Wymogi określono w § 2 ust. 1 zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z 25.6.2007 w sprawie 
sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów; Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 100, ze zm. Zarządzenie 
zostało uchylone z dniem 10.11.2017 zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 30 z 22.9.2017 w spra-
wie pełnienia służby na drogach, (Dz.Urz. KGP poz. 64).

być uzależnione wyłącznie od pobierania 
opłaty za przejazd.

Wyposażenie i wyszkolenie

Wyposażenie służb oraz wyszkolenie ra-
towników i funkcjonariuszy pozwalało, 
w większości wypadków, na skuteczne 
prowadzenie działań ratowniczych.

Jednostki ratownictwa medycznego, 
w tym lotnicze, oraz jednostki PSP, Policji 
oraz służby zarządców dróg posiadały po-
jazdy i sprzęt w ilości umożliwiającej im 
realizację zadań. Niemniej jednak, w sze-
ściu na osiem województw stwierdzono 
braki w normatywnym wyposażeniu jed-
nostek PSP i Policji w niektóre rodzaje 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych i patro-
lowych. W Policji uznano ponadto za ko-
nieczną wymianę znacznej liczby pojazdów 
z uwagi na ich wyeksploatowanie.

Członkowie zespołów ratownictwa me-
dycznego, w tym lotniczego, oraz funkcjo-
nariusze Policji i PSP posiadali wymagane 
kwalifikacje zawodowe.

W wypadku Policji problemem był 
jednak niski stan wyszkolenia policjan-
tów ruchu drogowego w udzielaniu kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy i prze-
szkolenia specjalistycznego w zakresie 
ruchu drogowego12. Kurs specjalistyczny 
w zakresie ruchu drogowego ukończyło 
5147 na 8656 policjantów wymagających 
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takiego przeszkolenia (zaspokojenie po-
trzeb 59,5%), a przeszkolenie i uprawnienia 
w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej po-
mocy posiadało 1420 na 5817 policjantów 
ruchu drogowego co oznacza zaspokojenie 
potrzeb w wysokości 24,4%. W kontekście 
tego zagadnienia szczególnie niepokojący 
jest niski stan wyszkolenia funkcjonariu-
szy Policji w udzielaniu pierwszej pomo-
cy. Niejednokrotnie to oni bowiem, jako 
pierwsi, docierają na miejsce zdarzenia, 
a o życiu i zdrowiu ofiar wypadku często 
decydują pierwsze minuty. W ocenie NIK, 
celowe jest zatem także przeszkolenie po-
licjantów ruchu drogowego w udzielaniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W jednostkach PSP stwierdzono nato-
miast przypadki nieprzeszkolenia straża-
ków w działaniach ratowniczych w odnie-
sieniu do zdarzeń mnogich i masowych 
oraz współdziałania z LPR, co może utrud-
niać prowadzenie tego typu akcji. Braki 
te miały miejsce w dwóch z ośmiu skon-
trolowanych województw.

Istotnym problemem jest również nie-
wielki udział w ćwiczeniach mających na 
celu doskonalenie współpracy służb, ze-
społów ratownictwa medycznego.

W okresie objętym kontrolą ćwicze-
nia w zakresie organizacji i prowadzenia 
działań ratowniczych na autostradzie lub 
drodze ekspresowej z udziałem służb ra-
towniczych i Policji dwukrotnie zorgani-
zował Wojewoda Śląski. Jedynie dwóch 
na sześciu objętych kontrolą dysponentów 
oddelegowało swoje ZRM do udziału w ta-
kich ćwiczeniach.

Utrudnienia w udziale ZRM w ćwi-
czeniach ratowniczych wynikały z braku 
uregulowania tego zagadnienia w umo-
wach o udzielanie świadczeń ratownictwa 

medycznego zawieranych przez dysponen-
tów ZRM z dyrektorami oddziałów woje-
wódzkich NFZ. Zgodnie z zarządzeniami 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
przedmiotem tych umów i finansowa-
nia przez NFZ było wyłącznie udzielanie 
świadczeń osobom w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego, co wykluczało fi-
nansowanie udziału ZRM w ćwiczeniach.

Należy podkreślić, że właściwe przy-
gotowanie funkcjonariuszy i ratowników, 
w tym zapewnienie im profesjonalnego 
i systematycznego szkolenia, a także wy-
posażenie ich w niezbędny sprzęt, jest klu-
czowe przy udzielaniu skutecznej pomocy 
ofiarom wypadków.

Ograniczanie skutków wypadków

NIK oceniła negatywnie działania podmio-
tów zarządzających autostradami i droga-
mi ekspresowymi, a także innych służb, 
w zakresie informowania użytkowników 
o wystąpieniu utrudnień w ruchu i rozła-
dowywaniu powstałych korków i zatorów.

Zastrzeżenia Izby wzbudziła nieprecy-
zyjna informacja drogowa, która nawet 
w wypadku zamknięcia autostrady ogra-
niczona była jedynie do ogólnej informacji 
o „utrudnieniach w ruchu”. Stwierdzono 
również znaczne opóźnienia w podejmo-
waniu decyzji o odstąpieniu od poboru 
opłat, nawet wówczas, gdy sytuacja na dro-
dze spełniała przesłanki do jej podjęcia, 
ustalone w wewnętrznych uregulowaniach 
GDDKiA.

Nie wypracowano także zasad spraw-
nego wprowadzania, przy pomocy Policji, 
tymczasowej organizacji ruchu, wyty-
czania odpowiednio wcześnie objazdów 
i wykorzystywania wjazdów i przejazdów 
awaryjnych. W opinii NIK, jakkolwiek 
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pierwszeństwo powinny mieć zawsze dzia-
łania ukierunkowane na ratowanie życia 
i zdrowia ludzkiego, to obowiązkiem wła-
ściwych służb i organów zarządzających ru-
chem, jest także dążenie do minimalizacji 
skutków zdarzeń drogowych dla osób nie-
biorących w nich bezpośredniego udziału.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła 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 koncesjonariu-
szy kwestie te obecnie stosunkowo rzadko 
bywają przyczyną opóźnień w udrożnie-
niu przejazdu na autostradach i drogach 
ekspresowych, jednak nadal występują 
na drogach niższych kategorii.

Zdaniem NIK istotnym problemem 
jest również brak odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności kierowców korzystania z au-
tostrad i dróg ekspresowych. Dla wielu 
z nich jest to nadal zupełnie nowym do-
świadczeniem. Przyczyną wielu wypad-
ków jest jazda ze zbyt dużą prędkością 
i ze zbyt małym odstępem od pojazdów 
poprzedzających. Częstym powodem wy-
padków bywa niezachowanie ostrożno-
ści podczas zatrzymania się na poboczu, 
zbyt blisko jezdni. Jadące po niej pojaz-
dy, o dużej masie i dużej prędkości, ge-
nerują bardzo niebezpieczne podmuchy 
powietrza. Wielu kierowców nie wie, jak 
się zachować w razie zaistnienia zdarze-
nia drogowego (np. brak nawyku samoase-
kuracji). Ponadto kierowcy zatrzymujący 

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

się w zatorach drogowych uniemożliwiają 
dojazd służb ratowniczych, a w skrajnych 
przypadkach wjeżdżają w pozostawione 
dla służb „korytarze życia”. W efekcie 
dochodzi nie tylko do potęgowania roz-
miarów zaistniałych zdarzeń, ale również 
utrudniania prowadzenia akcji ratowniczej.

Dobre praktyki
W trakcie badań kontrolerzy odnotowali 
również inicjatywy podejmowane przez 
jednostki kontrolowane, wpływające na 
poprawę efektywności i bezpieczeństwa 
użytkowania dróg.

Lądowiska gminne

W 2009 r. LPR zainicjowało i przy pomo-
cy MSWiA rozpoczęło akcję wyznaczania 
i, w miarę możliwości, przygotowywania 
lądowisk dla śmigłowców LPR w każdej 
gminie (docelowo). Umożliwiają one prze-
jęcie pacjenta od naziemnego ZRM i od-
transportowanie go śmigłowcem do szpi-
tala. Wyznaczenie miejsca wymaga inicja-
tywy gminy i zgłoszenia miejsca do LPR 
oraz sprawdzenia i udokumentowania, na 
podstawie wizji lokalnej, parametrów lą-
dowiska i okolicznych przeszkód. Zajmuje 
się tym pilot LPR bądź ratownik medyczny 
wykonujący loty HEMS13 i znający zasady 
wyboru miejsc do lądowań i startów śmi-
głowców. Po zatwierdzeniu dane lądowiska 
gminnego są przekazywane dyspozytor-
niom Pogotowia Ratunkowego i odpowied-
nim jednostkom PSP. Komplet dokumenta-
cji trafia także do Centrum Ope racyjnego 
LPR oraz do baz operacyjnych HEMS.
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Do kwietnia 2017 r. wyznaczono w Pol-
sce 1985 lądowisk gminnych, natomiast 
funkcjonowanie 30 zawieszono.

Opracowanie planów działań 
ratowniczych dla dróg ekspresowych

Obowiązek opracowania planów działań 
ratowniczych dla autostrad płatnych wy-
nika z § 98 ust. 3 rozporządzenia w spra-
wie przepisów techniczno-budowlanych 
dla autostrad płatnych14. Plan taki nie 
jest wymagany dla dróg ekspresowych. 
W oddziałach GDDKiA rozpoczęto jed-
nak opracowywanie PDR dla wszystkich 
dróg ekspresowych. Formalnie umożliwił 
to § 10 zarządzenia nr 27 Generalnego 
Dy rektora Dróg Krajowych i Autostrad 
w spra wie PDR, który stanowi, że plan 
działań ratowniczych przygotowany dla au-
tostrady płatnej może stanowić wzorcowy 
dokument stosowany przy opracowywa-
niu PDR dla pozostałych dróg krajowych.

Według stanu na koniec  września 
2016 r., łączna długość eksploatowanych 
w Polsce odcinków dróg ekspresowych 
wynosiła 1493 km. PDR, zatwierdzone 
przez właściwych terytorialnie dyrek-
torów oddziałów GDDKiA, obejmowa-
ły odcinki dróg ekspresowych o łącznej 
długości 1209 km, tj. 81% sieci tej klasy. 
W maju 2017 r. Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad poinformował 
Najwyższą Izbę Kontroli15, że opracowa-
ne zostały i zatwierdzone plany działań 
ratowniczych dla wszystkich odcinków 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.1.2002 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych, (Dz.U., nr 12 poz.116, ze zm.).

15 Pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr BKW.SKZ.0810.10.2016.9 ldz. 435 z 11.5.2017 
do wiceprezesa NIK stanowiące odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

autostrad i dróg ekspresowych zarządza-
nych przez GDDKiA.

Trasy alternatywne  
w Zachodniopomorskiem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – Oddział w Szczecinie, we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego 
i KWP w Szczecinie wyznaczyła trasy do-
jazdu nad morze, alternatywne do najczę-
ściej uczęszczanych dróg: A6, DK3 i DK11. 
Bezpłatnie rozdawana jest mapa tych tras, 
a w terenie czytelnie je oznakowano, co 
pozwala na skierowanie zwiększonej w se-
zonie letnim liczby pojazdów na kilka dróg 
i tym samym ułatwienie dojazdu do nad-
morskich kąpielisk.

W opinii NIK jest to dobra praktyka, 
godna naśladowania wszędzie tam, gdzie 
ruch pojazdów intensywnie wzrasta w se-
zonie letnim czy zimowym.

Zdalnie sterowane bramy 
na Opolszczyźnie

W toku kontroli ustalono, że wjazdy awa-
ryjne na autostradzie A4 w woj. opolskim 
zabezpieczone były bramami wjazdowymi 
o napędzie elektrycznym uruchamianymi 
zdalnie pilotem. Oznakowano i monito-
rowano je; zadbano też o utwardzony do-
jazd do nich z obu stron. Służby ratow-
nicze i Policja zostały wyposażone w od-
powiednie piloty sterujące. Stwierdzono 
ponadto, że na autostradzie A4, obok 
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węzła Opole-Zachód, przy Stacji Poboru 
Opłat PRĄDY, wybudowano przejazd dla 
służb ratowniczych („by-pass”) łączący 
A4 i DK46, który z obu stron jest zabez-
pieczony: bramą i zaporą, sterowanymi 
elektrycznie i otwieranymi zdalnie.

Przygotowanie Zespołów Ratownictwa 
Medycznego w Podkarpackiem

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w ramach analizy rozmieszczenia oraz za-
sięgów działania ZRM na terenie woje-
wództwa, w celu zapewnienia jak najszyb-
szego dotarcia ZRM do poszkodowanych, 
przystąpiono do wydzielenia poszczegól-
nych części autostrady A4, biorąc pod 
uwagę przede wszystkim czas dotarcia 
zespołów oraz właściwość poszczególnych 
skoncentrowanych dyspozytorni medycz-
nych upoważanionych do dysponowania 
nimi. Uzyskane informacje naniesiono na 
liniowy schemat graficzny A4, zawierający 
trasę przebiegu autostrady w obu kierun-
kach, jej pikietaż, lokalizację węzłów auto-
stradowych, granice powiatów oraz obszary 
działania ZRM. Dokonany podział trasy 
autostrady przekazano w formie graficz-
nej operatorom numeru alarmowego 112, 
dyspozytorom medycznym oraz lekarzom 
koordynatorom ratownictwa medyczne-
go. Przedstawione propozycje rozwiązań 
zostały przyjęte do realizacji przez dyspo-
nentów ZRM, obsługujących poszczególne 
odcinki autostrady.

Panel ekspertów
Po zakończeniu czynności kontrolnych, 
a przed opracowaniem informacji o wy-
nikach kontroli, Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zor-
ganizował 12 stycznia 2017 r. w siedzibie 

Izby panel ekspertów. Jego celem było do-
konanie swoistego „sprawdzenia” warto-
ści badań kontrolnych, tj. skonfrontowa-
nia ustaleń i nasuwających się wniosków 
z poglądami możliwie szerokiego grona 
ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i ratownictwa.

Do współpracy w ramach tego przedsię-
wzięcia zostali zaproszeni eksperci specja-
lizujący się w zagadnieniach stanowiących 
przedmiot kontroli, m.in. z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwa Transportu i Budownictwa, 
Ministerstwa Zdrowia, Generalnej Dyre-
kcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy 
Głównej Policji, Komendy Głównej PSP, 
Lotniczego Pogotowia Ra tun kowego, 
Instytutu Transportu Samochodowego, 
Polskiego Towarzystwa Medy cyny Ratun-
kowej oraz dysponenci zespołów ratow-
nictwa medycznego.

Poza lepszym określeniem istotnych ob-
szarów oraz zagrożeń dla systemu działań 
ratowniczych, panel służył również ziden-
tyfikowaniu tematów, które znalazły się 
poza obszarem kontroli, a które mimo to 
powinny być zasygnalizowane w informa-
cji o wynikach kontroli.

W dyskusji zajmowano się następujący-
mi zagadnieniami:
1. Czy polskie autostrady i drogi ekspreso-
we są bezpieczne, czy zapewniają warunki 
do wezwania pomocy w przypadku nagłego 
zdarzenia drogowego, czy zarządcy dróg 
stworzyli warunki niezbędne dla prowa-
dzenia skutecznych działań ratowniczych 
(plany działań ratowniczych, drogowa in-
frastruktura ratownicza)?
2. Czy system Państwowe Ratownictwo 
Medyczne jest dobrze zorganizowany 
i wydolny, czy potrzebny jest podmiot 
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centralny zarządzający systemem, czy pu-
blikowanie całego planu działania systemu 
PRM jest uzasadnione, w jakim stopniu 
system powinien być wspomagany przez 
inne służby, np. PSP?
3. Czy wyposażenie podmiotów ratowni-
czych i wyszkolenie, w tym udział w ćwi-
czeniach, ratowników oraz służb wspie-
rających (dyspozytorzy, funkcjonariusze 
Policji, służby zarządzające drogami) jest 
wystarczające dla prowadzenia sprawnej, 
skoordynowanej i efektywnej akcji ratow-
niczej?
4. Jaka jest, a jaka powinna być rola służb 
wspierających i zabezpieczających działa-
nia ratownicze; czy chodzi o ochronę te-
renu, odtworzenie przejezdności drogi, 
jak powinno wyglądać przekazanie przez 
Kierującego Działaniami Ratowniczymi te-
renu działań ratowniczych zarządcy drogi?
5. Jaki powinien być sposób postępowania 
w sytuacji powstawania zatorów drogo-
wych; czy na wielogodzinne korki i zatory 
drogowe powinni być przygotowani użyt-
kownicy autostrad i dróg ekspresowych, 
a może również podmioty zarządzające 
tymi drogami i inne służby; czy w trakcie 
wielogodzinnego zatoru należy podejmo-
wać określone działania (np. wprowadze-
nie tymczasowej organizacji ruchu, wyco-
fywanie pojazdów przez przejazdy awa-
ryjne i sąsiednią jezdnię); czy kierowcy 
i pasażerowie pojazdów unieruchomieni 
na drodze przez wiele godzin wymagają 
pomocy, a jeśli tak – to jakiej?

Opinie uczestników panelu odpowia-
dały dokonanym przez NIK ustaleniom 
i wnioskom wypracowanym w toku kon-
troli. Dodatkowo uznano, że z wielu 
względów wskazane jest aby Państwowe 
Ratownictwo Medyczne mia ło 

centralnego dysponenta. Rozwiązanie 
takie usprawniłoby współpracę jedno-
stek PRM ze służbami scentralizowa-
nymi (Policja, PSP, GDDKiA) związa-
ną z ujednolicaniem sposobu działania, 
w tym organizacją wspólnych ćwiczeń 
oraz umożliwiłoby zachowanie jednoli-
tości szkolenia i procedur działania dys-
pozytorów medycznych.

Podsumowanie wyników kontroli
W wyniku kontroli ustalono, że w Polsce 
wprowadzone zostały rozwiązania prawne, 
organizacyjne i infrastrukturalne umożli-
wiające sprawne działania ratownicze na 
autostradach i drogach ekspresowych. 
Także procedury dotyczące zasad i orga-
nizacji tych działań były zasadniczo spój-
ne i pozwalały na ich sprawne prowadze-
nie. Podmioty zarządzające autostrada-
mi i drogami ekspresowymi stworzyły, 
na większości z nich, warunki niezbędne 
dla prowadzenia skutecznych działań ra-
towniczych. Służy temu również wyposa-
żenie służb oraz wyszkolenie ratowników 
i funkcjonariuszy. Nie wprowadzono jed-
nak ogólnokrajowego, jednolitego systemu 
wymiany informacji i koordynacji działań. 
Funkcjonujące na poziomie regionalnym 
rozwiązania, pomimo swoich ograniczeń 
wynikających z ich lokalnego charakteru, 
umożliwiały koordynację działań pomię-
dzy służbami prowadzącymi czynności 
ratownicze. Jednak rozwiązania te nie 
dają gwarancji sprawnego i skutecznego 
współdziałania różnych służb w przypad-
ku zdarzeń wymagających zaangażowania 
znacznych sił i środków.

Biorąc pod uwagę stwierdzone nie-
prawidłowości, konieczne jest, w ocenie 
NIK, dalsze doskonalenie istniejących 
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rozwiązań, przede wszystkim jeśli chodzi 
o przygotowanie poszczególnych podmio-
tów do realizacji zadań oraz zapewnienia 
właściwej współpracy.

Nie w pełni skuteczne były działania 
podmiotów zarządzających autostradami 
i drogami ekspresowymi, a także innych 
służb, w informowaniu użytkowników dróg 
o wystąpieniu utrudnień w ruchu i rozła-
dowywaniu powstałych korków i zatorów.

W opinii NIK podstawowymi przyczy-
nami stwierdzonych niedociągnięć było:

 • Niedofinansowanie służb ratowniczych 
i Policji, zwłaszcza w zakresie zakupów 
nowoczesnego sprzętu. Należy przy tym 
zauważyć, że sytuację pod tym względem 
w PSP i Policji z pewnością poprawi re-
alizowany właśnie państwowy „Program 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochro-
ny Rządu w latach 2017–2020”;

 • Zbyt mała liczba wspólnych ćwiczeń 
służb ratowniczych w rzeczywistych wa-
runkach i z udziałem ZRM, wynikająca 
przede wszystkim z braku możliwości, 
choćby czasowego wyłączenia autostra-
dy czy drogi ekspresowej z eksploatacji;

 • Niewydolny system szkolenia Policji 
skutkujący zbyt małą liczbą policjantów 
przeszkolonych w zakresie kontroli ruchu 
drogowego i kwalifikowanej pierwszej  
pomocy.

Na podstawie ustaleń kontroli koniecz-
ne jest dalsze doskonalenie przyjętych 
rozwiązań, zwłaszcza pod kątem przy-
gotowania poszczególnych podmiotów 
do realizacji zadań oraz zapewnienia ich 
właściwej współpracy. Istotne byłoby 
również powołanie, postulowanego przez 
Izbę, centralnego organu koordynują-
cego organizację, szkolenie i działania 

jednostek Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PRM). Jego współpraca 
z centralnymi organami pozostałych 
służb ułatwi podejmowanie wspólnych 
szkoleń i ćwiczeń, a przede wszystkim 
umożliwi zachowanie jednolitości pro-
cedur działania nie tylko na autostradach 
i drogach ekspresowych, ale i na wszyst-
kich pozostałych drogach.

Uwagi i wnioski pokontrolne
Na podstawie wyników analizy funkcjo-
nowania obecnie przyjętych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych, stwierdzo-
nych w trakcie kontroli nieprawidło-
wości, a także wniosków z debaty pod-
czas panelu ekspertów, Najwyższa Izba 
Kontroli sformułowała wnioski systemowe  
i de lege ferenda. I tak:

 • do Prezesa Rady Ministrów zwróciła się o:
zapewnienie właściwego nadzoru nad 
wdrażaniem systemu SWD PRM, 
w szczególności w zakresie koordynacji 
działań prowadzonych przez MSWiA 
oraz MZ;
‒ przeprowadzenie szerokiej akcji edu-
kacyjnej na temat zasad użytkowania 
i zachowania się na autostradzie i drodze 
ekspresowej, zwłaszcza przygotowania do 
podróży oraz stosowania do nowo wpro-
wadzanych rozwiązań ruchu drogowego 
(np. tworzenie „korytarza życia”);
‒ podjęcie działań legislacyjnych w celu 
rozwiązania sporu kompetencyjnego po-
między zarządcami dróg a Państwową 
Strażą Pożarną dotyczącego przywra-
cania ich przejezdności po zdarzeniach 
drogowych;

 • do Ministra Zdrowia zwróciła się o:
‒ wprowadzenie systemu monitorowa-
nia działań jednostek PRM i zapewnienia 
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wymaganej jakości usług ratowniczych 
przez te podmioty;
‒ umożliwienie zawierania umów przez 
NFZ z dysponentami ZRM tak, aby po-
zwalały one na finansowanie udziału ZRM 
w ćwiczeniach ratowniczych;

 • do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji zwrócono się o:
‒ wsparcie przedsięwzięć organizacyjnych 
Policji na rzecz upowszechnienia szkoleń 
policjantów poświęconych kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, w szczególności poli-
cjantów ruchu drogowego;
‒ wsparcie przedsięwzięć organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej i Policji w za-
kresie pełnego, zgodnego z normatywami 
wyposażenia w pojazdy ratowniczo-gaśni-
cze i patrolowe;

 • do Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa  zwróciła się o:
‒ wsparcie działań Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad w przeprowa-
dzeniu audytu na wszystkich autostradach 
i drogach ekspresowych, w celu zidentyfi-
kowania braków w drogowej infrastruktu-
rze ratowniczej i infrastrukturze wspierają-
cej działania ratownicze oraz ich usunięcia;

‒ prawne uregulowanie obowiązku sporzą-
dzania przez zarządców dróg planów dzia-
łań ratowniczych dla autostrad niepłatnych 
i dróg ekspresowych oraz systematycznej 
aktualizacji sporządzonych planów;
‒ rozważenie wprowadzenia obowiązku 
sporządzania planów działań ratowniczych 
dla dróg krajowych.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła rów-
nież uwagę na zasadność:

 • zweryfikowania obecnej zawartości wo-
jewódzkich planów działań ratowniczych 
PRM pod kątem znacznego ograniczenia 
informacji, które podlegałyby upublicz-
nieniu;

 • podjęcia się przez Ministra Zdrowia 
roli centralnego organu koordynującego 
działania jednostek PRM, co ułatwiłoby 
ich współpracę ze służbami scentralizo-
wanymi (Policja, PSP, GDDKiA).
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