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Podstawowe zadania Policji, jako umundurowanej i uzbrojonej 
formacji służącej społeczeństwu, przeznaczonej do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji1. Do tych zadań należą m.in.: 
 ▪ ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezpraw-

nymi zamachami naruszającymi te dobra, 
 ▪ ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 

zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz  
w środkach publicznego transportu i komunikacji publicz-
nej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do 
powszechnego korzystania, 

 ▪ inicjowanie i organizowanie działań mających na celu za-
pobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zja-
wiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi, 

 ▪ wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 
sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządko-
wych i administracyjnych związanych z działalnością pu-
bliczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu 
drogowym czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu 
na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do 
zadań Policji2. W związku z tym policjant jest uprawniony do 
tego, aby w trakcie służby wykorzystywać przyrządy kontro-
lno-pomiarowe do określania prędkości poruszających się po-
jazdów oraz używania urządzeń rejestrujących3. Należy przy 
tym pamiętać, że przepisy wykonawcze precyzyjnie wskazują, 
że stosować te urządzenia może wyłącznie policjant z komórki 
organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowego, 
który ukończył kurs specjalistyczny w tym zakresie4. 
Prowadzone są trzy rodzaje kursów specjalistycznych w za-
kresie wykorzystywania w służbie przyrządów do pomiaru 
prędkości. W zależności od rodzaju ukończonego kursu po-
licjant uzyskuje uprawnienie do używania w trakcie pełnienia 
służby przyrządów, których obsługa została ujęta w programie 
nauczania.
I tak – zgodnie z:
 ▪ decyzją nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia  

25 września 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie 
specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szcze-

gólna (Dz. Urz. KGP poz. 99) – symbol oznaczenia kursu: 
RDs – policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania:
 – ręcznych mierników prędkości,
 – wideorejestratorów wykroczeń;

 ▪ decyzją nr 94 Komendanta Głównego Policji z dnia  
17 marca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie 
specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników 
prędkości (Dz. Urz. KGP poz. 48) – symbol oznaczenia 
kursu: RMP – policjanci uzyskują uprawnienie do stoso-
wania:
 – ręcznych mierników prędkości;

 ▪ decyzją nr 845 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 li-
stopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistyczne-
go w zakresie videorejestratorów wykroczeń (Dz. Urz. KGP 
Nr 22, poz. 165), zm. decyzją nr 76 KGP z dnia 6 kwietnia 
2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 18) – symbol oznaczenia kursu: 
VR – policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania:
 – wideorejestratorów wykroczeń.

W ramach każdego z powyższych kursów przewidziano  
16 godzin dydaktycznych, podczas których policjant zapo-
znaje się z tematyką dotyczącą wybranych urządzeń. Zakres 
szkolenia obejmuje:
 ▪ podstawy prawne,
 ▪ obowiązki, uprawnienia i zakazy,
 ▪ zasady działania, budowę i warunki użycia,
 ▪ dokumentowanie,
 ▪ taktykę pracy.

Wyżej wymienione kursy specjalistyczne są realizowane przez 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkołę Policji 
w Katowicach.

WYBRANE DEFINICJE

Urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne lub zainsta-
lowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie 
ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obra-
zów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierują-
cych pojazdami5.
Wideorejestrator – prędkościomierz kontrolny, o którym 
mowa w przepisach w sprawie wymagań, którym powinny 
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WYKORZYSTANIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARU PRĘDKOŚCI

odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów 
w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu 
badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzą-
dów pomiarowych6.
Ręczny miernik prędkości – radarowy albo la-
serowy przyrząd do pomiaru prędkości, o któ-
rym mowa w przepisach w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać przyrządy do po-
miaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, 
oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrolo-
gicznej tych przyrządów pomiarowych7.
Pojazd kontrolowany – pojazd, którego prędkość jest 
mierzona8.
Prędkościomierz kontrolny – przyrząd, który wyko-
nuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na 
podstawie:
a) pomiaru prędkości pojazdu, w którym przyrząd ten 

jest zainstalowany, 
b) pomiaru czasu przebycia przez pojazd kon-

trolowany odcinka drogi o określonej dłu-
gości9.

Przyrząd laserowy – przyrząd emitujący pro-
mieniowanie laserowe, który:
a) na podstawie pomiaru czasu powrotu im-

pulsów odbitych od pojazdu kontrolowanego 
mierzy odległość do tego pojazdu, a następnie na 
podstawie serii dokonanych pomiarów odległo-
ści i czasu wyznacza prędkość pojazdu kontro-
lowanego 

b) wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowane-
go na podstawie zmian częstotliwości fali modulu-
jącej promieniowanie laserowe, powstałych wskutek 
odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera)10.

Przyrząd radarowy – przyrząd emitujący wiązkę fal 
elektromagnetycznych o kierunku zbliżonym do rów-
noległego lub o kierunku skośnym do kierunku ruchu 
pojazdu kontrolowanego, wykonujący pomiar prędko-
ści pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotli-
wości fal elektromagnetycznych powstałych wskutek odbicia 
od ruchomych obiektów (efekt Dopplera)11.

CHARAKTERYSTYKA PEŁNIENIA SŁUŻBY 
Z WYKORZYSTANIEM PRZYRZĄDÓW 
DO POMIARU PRĘDKOŚCI

Pełnienie służby na drogach polega na sprawowaniu nadzoru 
nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością ruchu dro-
gowego oraz zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom.  
W związku z tym policjant pełniący służbę na drodze jest 
obowiązany:
 ▪ reagować na przestępstwa i wykroczenia;
 ▪ okazywać na żądanie osoby kontrolowanej utrwalony ob-

raz naruszenia lub wynik dokonanego pomiaru, chyba że  
z przyczyn technicznych jest to niemożliwe;

 ▪ posiadać przy sobie i okazywać na żądanie osoby kontro-
lowanej uwierzytelnione kopie świadectw legalizacji lub 
wzorcowania wymagane dla wykorzystywanych przyrzą-
dów pomiarowych12.

Policjantowi podczas pełnienia służby na drodze zabrania 
się wykonywania czynności niezwiązanych z re-

alizacją obowiązków służbowych. Zabronione 
jest wykorzystywanie pojazdu służbowego nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem, a nawet prze-

bywanie w pojeździe policyjnym 
podczas postoju. Występują 
jednak okoliczności, które na 
to zezwalają. Jedną z nich jest 

obsługa urządzeń rejestru-
jących, w szczególności 
w zakresie pomiaru ręcz-
nym miernikiem pręd-
kości zamontowanym  
w radiowozie. Kolejnym 
przypadkiem zezwala-
jącym na przebywanie 
w radiowozie podczas 
postoju jest sporządzanie 
dokumentacji służbowej 
w związku z wykonywa-
niem czynności służbo-

wych, np. zapis w notatni-
ku służbowym bądź uzupeł-

nianie rejestru pracy przyrzą-
du kontrolno-pomiarowego do 

pomiaru prędkości13.
W zakresie korzystania z przyrządów do po-

miaru prędkości funkcjonariusz Policji spra-
wuje nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem 

w ruchu drogowym. W przypadku pełnienia służby  
w sposób statyczny – wykorzystuje ręczne mierniki 
prędkości. Jeśli pełni służbę w sposób dynamiczny, sto-

suje wideorejestrator wykroczeń, natomiast przy naprze-
miennym sposobie pełnienia służby używa prędkościo-

mierza kontrolnego wyposażonego w głowicę radarową.  
W czasie pełnienia służby z wykorzystaniem pojazdu Policji, 
w trakcie postoju, usytuowanie pojazdu powinno być w miej-
scu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu drogo-
wego. Ponadto gdy występuje zmniejszona przejrzystość po-
wietrza, w oznakowanym radiowozie powinno się podświetlić 
napis „POLICJA”14.

KONTROLA DROGOWA

Po ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia policjant po-
winien obligatoryjnie przystąpić do czynności mających na 
celu schwytanie sprawcy popełnionego czynu zabronionego.  
W przypadku podjęcia takich czynności pojazdem wyposażo-
nym w wideorejestrator należy ustawić go w sposób umoż-
liwiający swobodną rejestrację przebiegu czynności służbo-
wych. W sytuacji, gdy kierujący pojazdem pomimo wydanego 
sygnału nie zatrzymuje się do kontroli drogowej, należy nie-
zwłocznie powiadomić dyżurnego, przekazując mu posiadane 
informacje, w tym o marce, typie i kolorze pojazdu, przeby-
wających w nim osobach oraz o cechach charakterystycz-
nych danego pojazdu, jeśli występują, np. spoiler, napisy na 
pojeździe. Podczas prowadzenia pościgu stosuje się przepisy 
w sprawie metod i form organizowania i prowadzenia przez 
Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych15. zd
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Pracując w dwuosobowym patrolu, należy pamiętać o obo-
wiązku wzajemnej asekuracji podczas wykonywania czynno-
ści służbowych. Zasadne zatem jest zatrzymanie do kontroli 
tylko jednego pojazdu. Ustawodawca przewidział jednak prze-
słanki, w których możemy podjąć kontrolę innych uczestni-
ków ruchu drogowego w tym samym czasie. Mamy taką moż-
liwość, gdy kierujący innym pojazdem popełnił przestępstwo 
lub wykroczenie, przełożony lub dyżurny wydał polecenie 
bądź zgodę na kontrolę większej liczby pojazdów, a także gdy 
zachodzi potrzeba podjęcia niezwłocznych czynności kontro-
lnych wobec większej liczby pojazdów bądź kierujących po-
jazdami. W takich sytuacjach należy jednak wziąć pod uwagę 
posiadane siły i środki, okoliczności oraz uwarunkowania ma-
jące wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariuszy16. 

UŻYTKOWANIE RĘCZNYCH 
MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI 

Przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem ręcznego mier-
nika prędkości należy obligatoryjnie wykonać testy zalecane 
przez producenta, które są szczegółowo opisane w instrukcji 
obsługi danego przyrządu, przede wszystkim odnoszące się 
do weryfikacji stałej odległości oraz prawidłowości działania 
przyrządów celowniczych, jeśli przyrząd posiada takie funk-
cje. Wykonanie tych czynności powinno zostać udokumen-
towane w notatniku służbowym z uwzględnieniem modelu 
miernika oraz numeru fabrycznego urządzenia. W notatniku 
służbowym, przed rozpoczęciem sprawdzania prędkości po-
ruszających się pojazdów, należy też uwzględnić szczegó-
łowe informacje dotyczące miejsca, w którym tego pomiaru 
będziemy dokonywać. Ponadto w sytuacji skorzystania przez 
kierującego z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego 
za popełnione wykroczenie należy w notatniku wskazać odle-
głość, z jakiej dokonany został pomiar, lub podać zastosowany 
poziom czułości miernika, jeśli urządzenie posiada takie funk-
cje, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, należy precyzyj-
nie określić miejsce, w którym znajdował się pojazd kontro-
lowany podczas dokonanego pomiaru. Można wtedy wskazać 
punkt odniesienia, np. słupek hektometrowy lub numer pose-
sji. Dodatkowo, jeśli możliwości techniczne urządzenia na to 
pozwalają, należy zanotować czas, jaki upłynął od pomiaru do 
okazania uzyskanego wyniku kierującemu pojazdem17.
Pamiętajmy, że każdy przyrząd kontrolno-pomiarowy do po-
miaru prędkości jest prawidłowo użytkowany, jeśli postępu-
jemy zgodnie z przewidzianą dla danego modelu urządzenia 
instrukcją obsługi i odpowiednią decyzją zatwierdzenia typu. 
Obowiązek posiadania tych dokumentów i prowadzenia reje-
stru pracy przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru 
prędkości spoczywa na dowódcy patrolu, chyba że policjant 
pełni służbę w patrolu jednoosobowym. W rejestrze tym, któ-
ry stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. dopuszcza się 
wypełnienie takich kolumn, jak „godzina do”, „liczba minut 
lub godzin”, „liczba ujawnionych wykroczeń”, „liczba ujaw-
nionych przestępstw” oraz „uwagi”, po zakończeniu pomia-
rów. W sytuacji, gdy wideorejestrator jest jedynie urządze-
niem dodatkowym do ręcznego miernika prędkości, zasadne 
jest rozpisywanie tylko jednego rejestru pracy18.
Podczas pełnienia służby statycznej na drodze dozwolone jest 
korzystanie z ręcznego miernika prędkości tylko wówczas, 

gdy wynika to z zadań zleconych podczas odprawy do służby 
lub zleconych w trakcie jej trwania przez dyżurnego, kierow-
nika komórki organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu 
drogowego bądź osobę przez niego wyznaczoną. Pamiętać na-
leży o tym, że bez względu na liczbę osób w patrolu, pomia-
ru prędkości dokonuje się tylko z jednego ręcznego miernika 
prędkości. Podczas służby dynamicznej możliwe jest korzy-
stanie z ręcznego miernika prędkości tylko w przypadku, gdy 
wykorzystywany jest wideorejestrator wykroczeń jako urzą-
dzenie dodatkowe19. Wykorzystując w służbie wideorejestra-
tor, policjant obligatoryjnie musi rejestrować obraz i dźwięk  
w taki sposób, aby możliwe było odtworzenie zachowań 
uczestników ruchu drogowego. Rejestracja ta powinna prze-
biegać od momentu wyjazdu z jednostki Policji aż do powro-
tu. Dopuszcza się przerwanie rejestracji w kilku sytuacjach, 
takich jak:
1) przerwa w służbie;
2) wymiana nośnika informacji;
3) brak zasadności lub możliwości rejestracji czynności służ-

bowych na miejscu zdarzenia drogowego albo podczas kie-
rowania ruchem drogowym;

4) realizacja zadań związanych z pilotowaniem pojazdu, w tym 
z eskortą policyjną;

5) korzystanie z pojazdu Policji podczas wykonywania czyn-
ności innych niż służba na drodze;

6) zmiana złączy sygnałowych przyrządu kontrolno-pomiaro-
wego do pomiaru prędkości.

Jednak w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych  
w punktach od 1 do 5 policjant obligatoryjnie zamieszcza w no-
tatniku służbowym przyczynę oraz czas przerwy w rejestracji20.

ZABEZPIECZANIE ZAREJESTROWANEGO 
MATERIAŁU

Dowódca patrolu lub policjant pełniący służbę w patrolu jed-
noosobowym po zakończeniu pełnionej służby sporządza do-
kumentację zawierającą informację dotyczącą wykorzystania 
wideorejestratora. W tym celu wypełnia formularz, którego 
wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2017. Należy 
również sporządzić dokumentację z wykorzystania ręcznego 
miernika prędkości z funkcją rejestracji zachowań uczestni-
ków ruchu drogowego − zgodnie z załącznikiem nr 1 do za-
rządzenia nr 30/2017.
Ponadto policjant powinien przekazać kierownikowi komórki 
organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowego 
lub wyznaczonemu przez niego policjantowi informację, czy 
podczas przebiegu służby został zarejestrowany materiał, któ-
ry może służyć za dowód w postępowaniu karnym bądź w po-
stępowaniu w sprawach o wykroczenia lub został zarejestro-
wany moment z przebiegu służby, który może posłużyć jako 
przydatny materiał szkoleniowy bądź profilaktyczny21.
Kierownik właściwy w sprawach ruchu drogowego lub wy-
znaczony przez niego kompetentny policjant, mający sprawo-
wać nadzór nad wykorzystaniem wideorejestratora:
1) zabezpiecza zarejestrowany materiał dotyczący zachowań 

uczestników ruchu drogowego i przechowuje go przez 
okres nie krótszy niż 30 dni;

2) zabezpiecza przez okres niezbędny do zapewnienia prawi-
dłowego toku postępowania zarejestrowany materiał stano-
wiący lub mogący stanowić dowód w tym postępowaniu;
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Tabela 1. Wypadki drogowe w Polsce w 2017 r. 

Przyczyny
Wypadki Zabici Ranni

Ogółem % Ogółem % Ogółem %

Nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu 7416 26,2 315 15,1 9550 27,2 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 6837 24,1 786 37,6 8963 25,5 

Nieprawidłowe wyprzedzanie 1323 4,7 158 7,6 1648 4,7 

N
ie

pr
aw

id
ło

w
e

omijanie 426 1,5 39 1,9 463 1,3

wymijanie 558 2,0 66 3,2 769 2,2 

skręcanie 746 2,6 50 2,4 866 2,5 

cofanie 468 1,7 20 1,0 464 1,3 

zmiana pasa ruchu 732 2,6 58 2,8 930 2,6 

zawracanie 124 0,4 7 0,3 160 0,5 

przejeżdżanie 
przejazdu dla rowerów 205 0,7 5 0,2 202 0,6 

zatrzymanie, postój 18 0,1 1 0,0 23 0,1 

Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na przejściu dla 
pieszych 

3408 12,0 205 9,8 3419 9,7 

Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu przy skręcaniu  
w drogę poprzeczną 

191 0,7 – – 193 0,5 

Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu w innych 
okolicznościach 

495 1,7 39 1,9 474 1,3 

Omijanie pojazdu przed 
przejściem dla pieszych 64 0,2 3 0,1 68 0,2 

Wyprzedzanie pojazdu przed 
przejściem dla pieszych 14 0,0 – – 15 0,0 

Jazda bez wymaganego 
oświetlenia 36 0,1 7 0,3 39 0,1 

Niestosowanie się do 
sygnalizacji świetlnej 458 1,6 12 0,6 619 1,8 

Niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami 2555 9,0 48 2,3 3445 9,8 

Gwałtowne hamowanie 212 0,7 6 0,3 256 0,7 

Zmęczenie, zaśnięcie 569 2,0 67 3,2 888 2,5 

Nieprzestrzeganie innych 
znaków i sygnałów 135 0,5 3 0,1 181 0,5 

Inne przyczyny 1369 4,8 196 9,4 1531 4,4 

Ogółem 28 359 100,0 2091 100,0 35 166 100,0 

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy.
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3) podejmuje decyzję o zniszczeniu materiału, o którym mowa 
w pkt 2, w szczególności na podstawie informacji uzyska-
nej od policjanta prowadzącego postępowanie;

4) prowadzi na formularzu, którego wzór określa załącznik  
nr 3 do zarządzenia nr 30/2017, rejestr zabezpieczonych lub 
zniszczonych materiałów, o których mowa w pkt 222.

PRĘDKOŚĆ – GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW 

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypad-
ków drogowych. Na „śmiertelnym podium” znalazły się ponad-
to „nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu” oraz „nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych”. Jednak 
zdecydowanie największa grupa, blisko 40% wszystkich, którzy 
ponieśli śmierć (w 2017 r.), zginęła właśnie w związku z niedo-
stosowaniem prędkości do panujących na drodze warunków (ta-
bela 1). „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędko-
ścią zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem 
warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby 
terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, wa-
runków atmosferycznych i natężenia ruchu”23.
Na niektórych rodzajach dróg, m.in. na autostradach, nadmier-
na prędkość drastycznie przewyższa pozostałe przyczyny, do-
prowadzające do zdarzeń drogowych (tabela 2).

Tabela 2. Główne przyczyny wypadków na autostradach.

Przyczyny
Wypadki Zabici Ranni

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Niedostosowanie 
prędkości 145 165 13 16 214 243 

Niezachowanie 
odległości między poj. 83 112 6 11 125 184 

Zmęczenie, zaśnięcie 61 59 5 10 91 108 

Nieprawidłowa 
zmiana pasa ruchu 31 37 2 1 40 43 

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018, http://staty-
styka.policja.pl/st/ruch-drogowy

Na rysunku 1 pokazano zależność pomiędzy prędkością a dro-
gą hamowania.

Rys. 1. Prędkość a droga hamowania. 

Rys. 2. Przykłady wypadków drogowych, w których prawdopodo-
bieństwo śmierci wynosi aż 90%.

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/265_pred-
kosc-2015.pdf

To, w jaki sposób prędkość wpływa na skutki wypadku drogo-
wego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowe-
go, przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Prędkość a skutki wypadku.

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file/predkosc.pdf

Rys. 4. Prędkość a prawdopodobieństwo utraty życia przez pieszego
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Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/265_pred-
kosc-2015.pdf

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/264_pie-
si-2015.pdf

50>Potrącenie pieszego lub rowerzysty 
przez samochód jadący z prędkością

>Zderzenie czołowe pojazdów lub najechanie 
na drzewo z prędkością

Zderzenie boczne pojazdów z prędkością
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Patrząc na statystyki, można znaleźć uzasadnienie stwierdze-
nia, że „prędkość zabija”. Należy zatem skutecznie wpływać 
na kierowców w celu zmniejszenia prędkości prowadzonego 
przez nich pojazdu. Wymuszenie określonej prędkości odby-
wa się poprzez administracyjne limity prędkości, znaki dro-
gowe określające dopuszczalną prędkość poruszania się oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci pro-
gów zwalniających i podrzutowych. Ograniczenia formalne 
są jednak przez kierowców bagatelizowane, z kolei fizyczne 
środki – progi podlegają wielu ograniczeniom wpływającym 
na możliwość ich zastosowania.
Konieczne zatem wydaje się, aby sprawowanie nadzoru nad 
przestrzeganiem limitów prędkości przez kierujących pojaz-
dami było fundamentalnym zadaniem należącym do policjan-
tów komórek organizacyjnych Policji właściwych do spraw 
ruchu drogowego. 

URZĄDZENIA „DROGÓWKI”24

W wyposażeniu Policji znajdują się różnorodne urządzenia re-
jestrujące. Łącznie, na dzień 1 lipca 2018 r., to 2701 urządzeń 
(tabela 3).
Radarowe mierniki są zastępowane nowszymi – laserowymi, 
które wyposażone są we wbudowaną kamerę wideo. Dzięki 
temu cały materiał związany z naruszeniami przepisów ru-
chu drogowego jest rejestrowany i możliwy do odtworzenia 
w każdym momencie na ekranie. Do wyboru mamy: nagry-
wanie filmu, wykonywanie zdjęć oraz połączenie tych dwóch 
opcji podczas jednej sytuacji drogowej, co stanowi czytelny 
materiał dowodowy. Do tej grupy urządzeń należą LTI Tru-
Cam (425 sztuk) oraz LaserCam 4 (6 sztuk). Są to obecnie 
najbardziej zaawansowane technologicznie ręczne mierniki 
prędkości dostępne na rynku. 
Kontrolowanie prędkości nie musi odbywać się tylko i wy-
łącznie z użyciem wspomnianych wyżej mierników. Na wypo-
sażeniu bowiem znajdują się także wideorejestratory wykro-
czeń. Mimo iż ich podstawową funkcją jest pomiar prędkości, 
doskonale sprawdzają się przy nagrywaniu innych naruszeń, 
których dopuszczają się kierowcy, m.in. niestosowanie się do 
wskazań sygnalizacji świetlnej. W tej grupie prędkościomie- zd
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Tabela 3. Urządzenia kontrolno-pomiarowe do pomiaru prędkości w wyposażeniu Policji – stan na 1.07.2018 r. 

Grupy urządzeń 2016 2017 I KW 2018
% udział  

– I kw. 2018
1.07.2018 % udział  

– 1.07.2018

Radarowe mierniki prędkości 1273 1193 1147 46,0% 1147 42,5%

Laserowe mierniki prędkości 600 617 641 25,7% 641 23,7%

Radarowe mierniki prędkości  
z rejestracją obrazu

1 5 6 0,2% 6 0,2%

Laserowe mierniki prędkości  
z rejestracją obrazu

7 21 226 9,1% 431 16,0%

Wideorejestratory 472 475 475 19,0% 476 17,6%

RAZEM 2353 2311 2495 100% 2701 100%

Źródło: Sprawozdanie końcowe z prac zespołu powołanego do przeprowadzenia analizy wyroków uniewinniających w sprawach o przekro-
czenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018, http://statystyka.policja.pl/st/
ruch-drogowy.

Videorapid 2A

Videorapid 2A plus Iskra-1

PolCam PC2006
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rzy kontrolnych znajdują się: PolCam (260 sztuk) oraz Zurad 
Videorapid (216 sztuk). Spośród wszystkich wideorejestrato-
rów około 40% stanowią prędkościomierze kontrolne wypo-
sażone dodatkowo w przyrząd radarowy. Dzięki takiemu po-
łączeniu możliwa jest zarówno praca stacjonarna (statyczna), 
jak i w ruchu (dynamiczna). 
W niedalekiej przyszłości planowane są zakupy kilkudziesię-
ciu kolejnych sztuk urządzeń rejestrujących, dzięki czemu wy-
posażenie „drogówki” ulegnie znacznej poprawie. Spowoduje 
to niewątpliwie większy nadzór nad uczestnikami ruchu dro-
gowego, niestosującymi się do zasad wynikających z przepi-
sów prawa oraz wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeń-
stwa osób poruszających się po drogach. 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 161.
2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), art. 129 ust. 1.
3 Tamże, art. 129 ust. 2 pkt 9.
4 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 wrze-

śnia 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach (Dz. Urz. KGP 
poz. 64), § 2 ust. 6.

5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym,  
art. 2 pkt 59.

6 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 wrze-
śnia 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach, § 1 ust. 2 pkt 1.

7 Tamże, § 1 ust. 2 pkt 2.
8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r.  

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do 
pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
(Dz. U. poz. 281, z późn. zm.), § 3 pkt 3. 

9 Tamże, § 3 pkt 4.
10 Tamże, § 3 pkt 6.
11 Tamże, § 3 pkt 7.
12 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 wrześ-

nia 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach, § 10 i § 11.
13 Tamże, § 12.
14 Tamże, § 13.
15 Tamże, § 14 i § 23.
16 Tamże, § 15.
17 Tamże, § 25 i § 26.
18 Tamże, § 19.
19 Tamże, § 20.
20 Tamże, § 21.
21 Tamże, § 22.
22 Tamże, § 24.
23 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  

art. 19 ust. 1.
24 Na podstawie: „Sprawozdanie końcowe z prac zespołu powołanego 

do przeprowadzenia analizy wyroków uniewinniających w spra-
wach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących 
pojazdami”. Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018.
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Summary

The use of control-measuring devices for measuring  
the speed
The excessive speed is still a main cause of road traffic accidents 
and a has a crucial  influence on their effects, which repeatedly 
have tragic consequences. Making measurements of speed is one 
of the most important tasks carried out by officers from traffic 
police units. Specialist equipment, like manual speed meters as 
well as Digital Video Recorders, is used to achieve this objective. 
These actions are performed by police officers who have gradu-
ated from specialist courses in operating speed meters. In the 
article there have been presented characteristics and principles 
of using test-measuring devices for measurement of speed, used 
by the Polish Police.
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