
 

 

data:_______________ godzina:_______________ miejsce:__________________________ 

 

Imię i nazwisko funkcjonariusza  

Stopień funkcjonariusza  

Nr legitymacji1  

Czy funkcjonariusz był sam? Jeśli nie, to 

z kim? Wpisać dane tej osoby 
 

Nr rejestracji radiowozu  

Nr boczny radiowozu  

Nazwa urządzenia pomiarowego  

Czas pomiaru  

Wynik pomiaru  

Uzasadniona przyczyna podjęcia 

czynności:  

kontroli osobistej/ 

przeglądania bagażu/schowków/ 

badania alkotestem/badania narkotestem  

 

Podstawa prawna podjętych czynności 
(nr artykułu, paragraf, ustęp... i jaki akt prawny) 

 

Jaki były wynik wskazań alkotestu 

/narkotestu itp.? Nazwa urządzenia 
 

Jakie było zachowanie policjanta? 

Uprzejme, rzeczowe, grzeczne, 

aroganckie, chamskie, agresywne etc. 
(opisać wszystkie uwagi) 

 

Co nie podobało się podczas kontroli?  

Czy sporządzono dokumentację? 

/fotografia/dźwięk/obraz/dźwięk i obraz 

Jakim urządzeniem? 

 

Czy czynności odbywały się 

w obecności świadków? Wpisać w miarę 

możliwości dane tych świadków  
(imiona i nazwiska, telefony, adresy) 

 

Powód odmowy przyjęcia mandatu  

UWAGI:  

 

                                                 
1 Obowiązek okazania legitymacji ma tylko policjant zatrzymujący pojazd oraz policjant nieumundurowany. Policjant 

umundurowany nie będący funkcjonariuszem „drogówki” nie musi okazywać legitymacji – ale może. Warto zatem spytać o 

legitymację ale nie mamy jak go prawnie przymusić, w przypadku odmowy. 



 

 

CZY FUNKCJONARIUSZ?: 
(jeżeli podana sytuacja miała miejsce a odpowiedź różni się od podanej – funkcjonariusz łamie prawo) 

 1.  przed przystąpieniem do czynności podał imię i nazwisko? tak  

 2.  przed przystąpieniem do czynności podał stopień? tak  

 3.  zrobił to w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych? tak  

 4.  dokonał kontroli osobistej w ustronnym miejscu? tak  

 5.  wykonujący kontrolę osobistą był tej samej płci? tak  

 6.  na nasze żądanie sporządził pisemny protokół kontroli osobistej? tak  

7.  PRZY TYM BĘDĄC NIEUMUNDUROWANY   

  7.1.  bez wezwania okazał legitymację? tak  

  
7.2.  

na nasze żądanie umożliwił spisanie danych z 

legitymacji? 
tak  

 8.  podał podstawę prawną podjętych czynności? tak  

 9.  podał przyczynę podjęcia czynności? tak  

 

10.  

po zakończeniu legitymowania/zatrzymywania/pobierania wymazu 

ze śluzówki/dokonania kontroli osobistej poinformował o prawie 

złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób 

przeprowadzenia tych czynności? 

tak  

 11.  jest w pełni umundurowany (razem z czapką)? tak  

 12.  do zatrzymania pojazdu użył latarki lub lizaka2? tak  

 13.  użył lizaka w czasie dobrej widoczności na drodze? tak  

14.  ZATRZYMAŁ POJAZD   

  14.1.  podał powód zatrzymania do kontroli3? tak  

  14.2.  na nasze żądanie okazał legitymację4? tak  

  
14.3.  

zatrzymał pojazd w miejscu niestwarzającym zagrożenia dla 

ruchu drogowego? 
tak  

  14.4.  

 

zatrzymując pojazd z radiowozu (dotyczy również 

nieoznakowanego), był w pełni umundurowany? 
tak  

  
14.5.  

 

będąc nieumundurowany, zatrzymał pojazd z radiowozu 

(dotyczy również nieoznakowanego) w terenie 

zabudowanym?5 
tak  

                                                 
2 Dotyczy tylko funkcjonariusza nieumundurowanego 

3 Może to być np. sprawdzenie trzeźwości, rutynowa kontrola, popełnienie wykroczenia etc. 

4 Funkcjonariusz nieumundurowany ma obowiązek to zrobić bez naszego żądania 

5 Funkcjonariusz nieumundurowany może zatrzymywać tylko w terenie zabudowanym 



 

 

  
14.6.  

sprawdził zawartość schowka/bagażnika mając uzasadnione 

podejrzenie popełnienia czynu zabronionego? (jeśli sprawdza 

– żądamy pisemnego protokołu) 
tak  

15.  
DOKONYWAŁ POMIARU RADAREM RĘCZNYM 

(URZĄDZENIEM)6: 
  

  15.1.  które wskazało możliwy czas i prędkość pomiaru? tak  

  15.2.  którego konstrukcja umożliwiała identyfikację pojazdu?7 tak  

  15.3.  pojazdu jadącego w kolumnie innych pojazdów? nie  

  15.4.  

 

 

w pobliżu źródeł pól elektromagnetycznych (np. 

transformatora, pod liniami wysokiego napięcia, stacji 

transformatorowych, nadajników GSM, radiowych etc.)? 
nie  

  15.5.  

 

w odległości mniejszej niż 10 m od powierzchni 

metalowych(znaków, billboardów, barierek ochronnych etc.)? 
nie  

  15.6.  wyposażonym w lunetę lub inny optyczny „celownik”8? tak  

  15.7.  

 

posiadającym ważne świadectwo legalizacji np. Głównego 

Urzędu Miar? 
tak  

  15.8.  wyposażonym w urządzenie dodatkowe9?   

  15.9.  do którego była dołączona instrukcja obsługi? tak  

  15.10.  

 

z zamieszczoną na urządzeniu oraz na każdej oddzielnej 

części, w sposób czytelny, nazwą lub znakiem producenta? 
tak  

  
15.11.  

 

z zamieszczonym na urządzeniu, w sposób czytelny, trwały 

i nieusuwalny, numerem fabrycznym (numerem 

seryjnym)10? 
tak  

  15.12.  

 

z zamieszczonym na urządzeniu, w sposób czytelny, trwały 

i nieusuwalny, rokiem produkcji? 
tak  

  15.13.  

 

z zamieszczonym na urządzeniu, w sposób czytelny, trwały 

i nieusuwalny, nadanym znakiem „zatwierdzenia typu”? 
tak  

16.  POUCZYŁ O PRAWIE DO ODMOWY PRZYJĘCIA MANDATU11? tak  

17.  

W TOKU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH 

DOCHOWAŁ OBOWIĄZKU RESPEKTOWANIA GODNOŚCI 

LUDZKIEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA I OCHRONY PRAW 

CZŁOWIEKA  

tak  

18. UWAGI    

                                                 
6 Funkcjonariusz nie ma obowiązku podawania poniższych danych – nie musi nawet pokazać prędkości i czasu (ale urządzenie 

musi spełniać wymogi z rozporządzenia – i to sprawdzamy) 

7 Wskazywać musi urządzenie a nie funkcjonariusz 

8 Szczerbinka to bardzo niedokładny wskaźnik – warto to odnotować 

9 Np. przyrząd optyczny innej firmy lub rejestrator wideo 

10 Najczęściej to ISKRA lub UltraLyte 

11 Pouczeniem nie jest zapis na mandacie karnym, który informuje o prawie do odmowy przyjęcia mandatu 



 

 

 

Rysunek sytuacyjny i uwagi świadków: 


