
Częstochowa, dnia 07.11.2019 r.

SM-OOP.143.1.4.2019

INFORMACJA 
w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 

2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Informuję,  iż  w  dniu  06.11.2019  roku  ogłoszone  zostało  rozporządzenie  Ministra  Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  05  listopada  2019  r.   w  sprawie  kontroli  ruchu  drogowego. 

Przedmiotowe  rozporządzenie  stanowi  nową  treść  względem dotychczasowego  rozporządzenia  Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia określono na dzień 07.11.2019 r. 

Pomimo, iż nowa treść nie wprowadza względem strażników gminnych ( miejskich ) diametralnych 

zmian względem dotychczasowych uprawnień, to jednak przedmiotowa zmiana niesie za sobą konieczność 

pewnych szybkich działań uzupełniających i korygujących po naszej stronie.

Najważniejszą  zmianą  jest  przede  wszystkim  konieczność  wymiany  wszystkich 

dotychczasowych  upoważnień  do  kontroli  ruchu  drogowego  w związku  z  zmianą  treści  strony  2a 

w Załączniku nr 14 do nowego rozporządzenia.

Wg nowej treści rozporządzenia obecnie upoważnienie powinno wyglądać w następujący sposób :

Strona 1 ( treść strony 1 nie ulega zmianie)

KOMENDANT STOŁECZNY/POWIATOWY/MIEJSKI *) POLICJI w ………..

UPOWAŻNIENIE NR …
do wykonywania kontroli ruchu drogowego

Upoważnienie ważne tylko z legitymacją służbową
…………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko funkcjonariusza)
…………………………………………………………………………….

(instytucja)
…………………………………………………………………………….

(stanowisko i numer legitymacji służbowej)
………………………….. ……………………….. …………………………..

(data wydania) (mp.) (podpis komendanta)
*) Niepotrzebne skreślić

Strona 2a ( zmiany zgodnie z zaznaczeniem)

Niniejszy dokument upoważnia umundurowanych strażników gminnych (miejskich) do wykonywania
kontroli ruchu drogowego wobec:
1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim
znakiem drogowym;
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu i postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe
wierzchem lub pędzeniu zwierząt,



c) ruchu pieszych,
d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na
podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. ( punkt d jest zupełnie nowy i dodany treścią rozporządzenia )
W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w powyższym zakresie strażnicy gminni (miejscy)
są upoważnieni do:
1) zatrzymywania pojazdu lub jadącego wierzchem;
2) sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, oraz weryfikacji 
danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów;   ( punkt 2 jest   
zmodyfikowany i rozszerzony, jego dotychczasowa treść brzmiała „ sprawdzania dokumentów wymaganych 
w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem”)
3) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi 
lub
używania pojazdu;
4) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego
bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
5) sprawdzania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
6) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub
używania w oznaczonym czasie.

Mając na uwadze, iż rozporządzenie weszło w życie z dniem dzisiejszym, jak najszybciej zostanie 

rozpoczęty proces wymiany dotychczasowych upoważnień do kontroli ruchu drogowego naszych strażników. 

Biorąc  jednak  pod  uwagę  że  upoważnienia  te  wydawane  są  przez  Komendę  Miejską  Policji,  jesteśmy 

uzależnieni  od  tempa  w  jakim  nam  te  upoważnienia  zostaną  wymienione,  a  dotychczasowa  praktyka 

pokazała że nie zawsze jest to łatwy i szybki proces.

Do czasu wymiany upoważnień bez problemu strażnicy mogą posługiwać się dotychczasowymi,  

ważny jest sam fakt skierowania przez nas wniosku o wymianę upoważnień. Na wymianę upoważnień mamy 

6 miesięcy.

Podkreślam  bowiem,  że  kontrola  jaką  mieliśmy  w  ostatnich  latach  w  Straży  ze  strony 

Wojewody i NIK wykazała, iż mimo że to Komenda Miejska Policji wydaje nam te upoważnienia, to my 

i tak mamy obowiązek sami pilotować ich aktualność i zgodność treści z obowiązującymi przepisami.

Nowe rozporządzenie  wprowadza  również  pewne  zmiany  dotyczące  zakresu  szkolenia  z  ruchu 

drogowego warunkującego otrzymanie przez strażników upoważnienia do kontroli ruchu drogowego. 

Warunki  sprawowania  kontroli  ruchu  drogowego  przez  strażnika  oraz  sposób  prowadzenia  tej 

kontroli określa § 22 i § 23 nowego rozporządzenia :

§  22.1.  Czynności  kontrolne  wykonuje  umundurowany  strażnik  gminny  (miejski),  strażnik  leśny,  
funkcjonariusz Straży Parku. Osoba działająca w imieniu zarządcy drogi wykonuje te czynności, jeżeli nosi  
ubiór zapewniający jej łatwą rozpoznawalność.
2. Strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi zatrzymuje  
pojazdy, poruszając się wyłącznie pieszo oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 7, § 3  
ust. 1 oraz § 4 ust. 3.
3.  Strażnik  gminny  (miejski)  zatrzymuje  pojazdy,  poruszając  się  pieszo  lub  oznakowanym  pojazdem  
służbowym oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 7, § 3 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz § 4 ust. 3.
4. Strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu  
zarządcy  drogi  przed  przystąpieniem do  czynności  kontrolnych  podaje  imię  i  nazwisko  oraz przyczynę  
przeprowadzenia  tych  czynności,  a  na  żądanie  kontrolowanego  uczestnika  ruchu  okazuje  legitymację  
służbową  i  upoważnienie  do  wykonywania  kontroli  ruchu  drogowego.  Przepis  §  4  ust.  2  stosuje  się  
odpowiednio.



§ 23.  1. Strażnik  gminny (miejski),  strażnik  leśny,  funkcjonariusz Straży  Parku oraz osoba działająca w  
imieniu zarządcy drogi otrzymuje upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego  po ukończeniu 
szkolenia, którego program jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
2. Szkolenie  organizuje przełożony osoby,  która ubiega się  o uzyskanie upoważnienia  do wykonywania  
kontroli ruchu
drogowego, w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Policji.
3.  Szkolenie  osoby  ubiegającej  się  o  upoważnienie  do  wykonywania  kontroli  ruchu  drogowego  może  
stanowić część
składową  szkolenia,  któremu  podlega  ona  na  podstawie  przepisów  regulujących  funkcjonowanie,  
odpowiednio, straży
gminnych (miejskich), straży leśnych i Straży Parku.
4. Upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydaje komendant powiatowy (miejski) Policji, a  
w m.st. Warszawie – Komendant Stołeczny Policji, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku  
nr 14 do rozporządzenia.
5. Organ, o którym mowa w ust.  4, prowadzi ewidencję wydanych upoważnień do wykonywania kontroli  
ruchu drogowego.
6.  Osoba  posiadająca  upoważnienie  do  wykonywania  kontroli  ruchu  drogowego  podlega  okresowemu  
przeszkoleniu
uzupełniającemu. Przeszkolenie to organizuje przełożony, o którym mowa w ust. 2, przed upływem 5 lat od  
ukończenia  szkolenia  lub  poprzedniego  przeszkolenia  uzupełniającego.  Program  przeszkolenia  
uzupełniającego powinien uwzględniać zmiany wprowadzone w przepisach ruchu drogowego w zakresie  
objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego.

§ 23 mówi o nowym zakresie szkolenia warunkującym otrzymanie uprawnienia do kontroli  ruchu 
drogowego, przy czym wskazuje że dotychczasowe szkolenia strażników zachowują ważność. 

Ponieważ z posiadanych informacji wiem, że Naczelnik OOPP planuje w najbliższym czasie 
zorganizować dla strażników szkolenie prowadzone przez Policję przypominające strażnikom zasady 
prowadzenia kontroli  ruchu drogowego w praktyce (  głównie chodzi m.in.  o kierowanie ruchem), 
myślę  że  jest  to  idealna  okazja,  aby  przedmiotowe  szkolenie  potraktować  dla  strażników  jako 
wymagane przepisami szkolenie uzupełniające ( które mamy obowiązek przeprowadzać co 5 lat ) 
a jednocześnie obejmujące nowe wymagania określone przepisami niniejszego rozporządzenia.

Kierownik
          Referatu Prawnego

Lucyna Cofór


