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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli D/13/508 – Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne)  

w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą 

technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego 

 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87743 z dnia 14 października 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Straż Miejska Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zwana dalej 
„Strażą Miejską”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wojciech Ratman, Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania od dnia 16 czerwca 
2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Straży Miejskiej w objętym 
kontrolą zakresie. 

Ocenę pozytywną sformułowano uwzględniając, że: 

− urządzenia ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów 
naruszenia przepisów ruchu drogowego (dalej „fotoradary”) używane przez 
Straż Miejską podlegały kontroli metrologicznej, miały ważne świadectwa 
legalizacji oraz spełniały wynikające z przepisów warunki techniczne, 

− miejsca usytuowania fotoradarów przenośnych wynikały z uzgodnień  
z Policją,  

− strażnicy miejscy dokonywali kontroli ruchu drogowego oraz nakładali 
grzywny w drodze mandatów karnych na podstawie prawidłowo wydanych 
upoważnień. 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki lokalizacji, sposób oznakowania i 
dokonywania pomiarów przez urządzenia 
rejestrujące. 

W latach 2011 – 2013 (do 31 października) Straż Miejska dysponowała trzema 
fotoradarami przenośnym. Były to: fotoradar Multanova 6F nr fabryczny 05-06-2632, 
rok produkcji 2006, wytwórca ROBOT Visual Systems GmbH Niemcy,  fotoradar 
MultaRadar CM nr fabryczny 504-330/60046, rok produkcji 2010, wytwórca 
JENOPTIK Robot GmbH Niemcy oraz fotoradar AD9T nr fabryczny 04/0080, rok 
produkcji 2004, wytwórca  REMET C.H.M.A.S. Czechy – zlikwidowany 8 lipca 
2013 r. w związku z dużą awaryjnością i nieopłacalnością naprawy (opinia 
rzeczoznawcy i protokół likwidacji nr 4/2013). Straż Miejska dysponowała również  
stanowiskiem do obróbki zarejestrowanych zdjęć.  
Straż Miejska posiadała deklarację zgodności ww. fotoradarów z obowiązującymi 
przepisami, decyzję zatwierdzającą typ, znak zatwierdzenia typu oraz świadectwa 
legalizacji ponownej za okres objęty kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str.5-57)  

Fotoradary dokonując pomiaru prędkości zapisywały za pomocą technik utrwalania 
obrazów naruszenia polegające na przekroczeniu przez kierujących pojazdami 
dopuszczalnej prędkości o 21 km/h. Fotoradar można było tak zaprogramować, aby 
dopuszczalna prędkość pojazdów zapisywana była o ustawioną w urządzeniu 
wartość postępującą (próg) co 1 km.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59)  

W okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2011 r. nie wykonywano kontrolnych 
pomiarów prędkości. W okresie objętym kontrolą tj.  od 2011 r. do 31 października 
2013 r. wystąpiły przerwy w działaniu fotoradarów spowodowane ich awarią. 
Fotoradar Miltinova 6F był wyłączony z eksploatacji w okresie od 2 września do 29 
grudnia 2012 r., a fotoradar MultaRadar CM w okresie od 1 stycznia do 6 maja 
2013 r. Fotoradar AD9T natomiast, z uwagi na dużą awaryjność,  wykorzystywany 
był tylko w okresie od 1 do 15 września 2011 r. Długi okres naprawy fotoradarów (4 
– 5 miesięcy) wiązał się z koniecznością sprowadzenia przez serwisanta z zagranicy 
niezbędnych do naprawy części zamiennych.  

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki uszkodzeń fotoradaru w wyniku kolizji 
drogowych. Odnotowano jeden przypadek uszkodzenia fotoradaru w wyniku aktu 
wandalizmu. Sprawca tego czynu został ujęty przez strażników miejskich 
nadzorujących pracę fotoradaru. Zdarzenie to zostało zgłoszone  Policji. 

(dowód: akta kontroli str.60-77) 

W latach od 2011 r. do 2013 r. (do 31 października) fotoradary przenośne 
lokalizowane był na obszarze Poznania na 31 ulicach (w 39 lokalizacjach). Miejsca  
pomiaru prędkości były oznakowane znakiem D-51 z tabliczką informującą  
o długości odcinka, na którym dokonywany jest kontrolny pomiar prędkości. Pomiar 
prędkości dokonywany był na obszarze obowiązywania tego znaku. W odległości 
mniejszej niż 500 m nie znajdowały się inne urządzenia rejestrujące, bowiem na 
drogach Poznania nie są zamontowane fotoradary stacjonarne należące do 
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w zakładce Trafifoto zamieszczane były informacje o miejscach 
kontrolnego pomiaru prędkości. Z wyprzedzeniem pięciodniowym podawane były: 
nazwa ulicy, data oraz przedział czasowy pomiaru prędkości. Fotoradary 
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umieszczane były na widocznym odcinku drogi, w sposób niepowodujący 
dodatkowych utrudnień innym uczestnikom ruchu, ponad wynikający z ograniczeń  
w obowiązującej organizacji ruchu na danej drodze. Czynności z zakresu kontroli 
ruchu drogowego z użyciem fotoradarów przenośnych w tym ich lokalizacja były 
uzgadniane pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu a Komendantem 
Straży Miejskiej. Zestawienia planowanego rozmieszczenia fotoradaru (tygodniowe, 
dwutygodniowe i miesięczne), zawierające m.in.: typ urządzenia pomiarowego, 
lokalizację w danym dniu (nazwę ulicy, nr posesji oraz czas pracy urządzenia), były 
zatwierdzone przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Z informacji 
uzyskanej od Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu wynika, że podczas 
uzgadniania lokalizacji fotoradarów, uwzględniane były dane zawarte w systemie 
ewidencji wypadków i kolizji prowadzonym przez Policję. 

(dowód: akta kontroli str. 78-386) 

Straż Miejska nie gromadziła danych dotyczących wypadków i kolizji drogowych  
w miejscach objętych kontrolnym pomiarem prędkości przy użyciu fotoradaru, 
bowiem nie posiadała danych w tym zakresie.  Nie dokonywała również analiz stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Poznania. Jednakże w celu 
określenia skali przekraczania przez pojazdy dozwolonej prędkości, prowadzone 
były statystyki liczby zarejestrowanych zdarzeń w obszarach poszczególnych 
punktów pomiarowych. Statystyki te pozwalały na ocenę potrzeb lokalizacji 
fotoradarów i były uwzględniane w planowaniu częstotliwości ich rozmieszczenia  
w danych punktach pomiarowych. 

 (dowód: akta kontroli str.387-390)  

Strażnicy miejscy wykonujący kontrolę ruchu drogowego posiadali upoważnienia do 
kontroli ruchu drogowego wydane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str.391-397) 

W latach 2012 – 2013 (do 31 października) do Straży Miejskiej wpłynęło łącznie 17 
wniosków o podjęcie kontroli prędkości pojazdów przy użyciu fotoradarów. W 16 
przypadkach były to wnioski od osób fizycznych, a w jednym od rady osiedla. 
Wnioski te Straż Miejska przekazywała do realizacji Komendzie Miejskiej Policji  
w Poznaniu.  W jednym przypadku, po przeprowadzeniu analizy stanu 
bezpieczeństwa przez Komendę Miejska Policji w Poznaniu i wprowadzeniu 
odpowiedniego oznakowania drogi, podjęta została kontrola prędkości na 
wskazanym przez wnioskodawcę odcinku drogi. W pozostałych wskazywanych 
przez wnioskodawców lokalizacjach, bądź nie można było wyznaczyć bezpiecznego 
miejsca do pomiaru prędkości, bądź wyniki analiz stanu bezpieczeństwa na 
wskazanych odcinkach dróg nie uzasadniały lokalizacji fotoradaru. Policja 
deklarowała jednak, iż wskazane przez wnioskodawców rejony będą patrolowane 
przez nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.   

(dowód: akta kontroli str.398-433) 

NIK zwraca uwagę, że prowadzenie przez Straż Miejską analiz stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Poznania pozwoliłoby m.in. – 
pomimo braku formalnego wymogu w tym zakresie – na uzyskanie rzetelnej i pełnej 
wiedzy na temat przyczyn, miejsc, i skutków występujących zdarzeń drogowych 
spowodowanych nadmierną prędkością pojazdów. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Straży Miejskiej w zbadanym 
zakresie. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2.Ewidencjonowanie mandatów karnych nałożonych  
w wyniku naruszeń przepisów ruchu drogowego, 
ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących. 

Straż Miejska ewidencjonowała grzywny z tytułu niestosowania się do ograniczenia 
prędkości za pomocą modułu MANDATY aplikacji KSAT (COIG). W latach 2011 – 
2013 (do 30 września) za niestosowanie się do limitów prędkości oraz za 
niewskazanie kierującego pojazdem Straż Miejska nałożyła ogółem 24.664 
mandatów z tego: w 2011 r. 4.806, w 2012 r. 12.714 i w 2013 r. 7.144.  Grzywny  
z tego tytułu wynosiły ogółem  3.648.750 zł, z tego w 2011 r. na kwotę 718.500 zł 
(19,7%), w 2012 r. na kwotę 1.830.150 zł (50,2%) i w 2013 r. na kwotę 1.100.100 zł 
(30,1%). Nałożone w powyższym okresie grzywny za niestosowanie się do 
ograniczenia prędkości (art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń2) 
wynosiły łącznie 3.113.400 zł, z tego 666.800 zł ( 21,4%; 4.682 mandaty) w 2011 r., 
1.598.500 zł (51,3%; 12.165 mandatów) w 2012 r. i 848.100 zł (27,3%; 6.514 
mandatów) w 2013 r., natomiast grzywny nałożone za niewskazanie kierującego 
pojazdem (art. 96 §3 Kodeksu wykroczeń2) wynosiły łącznie 535.350 zł z tego 
51.700 zł (9,6%; 124 mandaty) w 2011 r., 231.650 zł (43,3%; 549 mandatów)  
w 2012 r. i 252.000 (47,1%; 630 mandatów) w 2013 r. 

W okresie objętym badaniem Straż Miejska wystawiła 112.692 mandaty na łączną 
kwotę 1.1372.860 zł. w tym w 2011 r. 41.908 mandatów (3.874.380 zł), w 2012 r. 
43.107 mandatów (4.508.960 zł) i w 2013 r. 27.601 mandatów (2.989.620 zł). Udział 
mandatów za niestosowanie się do limitów prędkości oraz za niewskazanie 
kierującego pojazdem we wszystkich mandatach wynosił: 11,4 % w 2011 r., 29,5% 
w 2012 r. i 25,9% w 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.434-446) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Straży Miejskiej w zbadanym 
zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3, wnosi o rozważenie prowadzenia przez Straż Miejską 
analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Poznania w celu 
ich wykorzystania przy wyborze lokalizacji przenośnych fotoradarów.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

                                                      
2 Dz. U. z 2013 r. poz. 482 t. j. ze zm. 

3 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Poznań, dnia  28  listopada 2013 r. 

  
  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
 

  
 
 

Kontroler 

 

 

p.o. Dyrektora 

 

 
Grzegorz Malesiński 

wicedyrektor  
 

Krystian Polus 
główny specjalista kontroli państwowej                    

 

 
 

 

 


