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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego
Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671,
Nr 216, poz. 1825 i 1826 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz 79) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) organizacj´, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
2) warunki i tryb udzielania upowa˝nieƒ do zatrzymywania pojazdów lub wykonywania niektórych
czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego
przez funkcjonariuszy innych organów oraz stra˝ników stra˝y gminnych (miejskich);
3) wymagany sposób zachowania si´ kontrolowanego uczestnika ruchu.
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „kontrolujàcym”, rozumie si´ przez to policjanta lub podmiot
uprawniony na mocy niniejszego rozporzàdzenia do
kontroli ruchu drogowego.
§ 2. 1. Policjant, w celu przeprowadzenia kontroli
ruchu drogowego, jest uprawniony do wydania poleceƒ i sygna∏ów.
2. Polecenia i sygna∏y mogà byç wydawane przez
policjanta:
1) pieszego;
2) znajdujàcego si´ w pojeêdzie lub na pojeêdzie;
3) jadàcego wierzchem lub rowerem;
4) znajdujàcego si´ na pok∏adzie statku powietrznego.
§ 3. 1. Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widocznoÊci podaje sygna∏y tarczà do zatrzymywania pojazdów lub r´kà, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym albo tarczà do zatrzymywania pojazdów ze Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym.
———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2. Policjant nieumundurowany jest uprawniony do
zatrzymania kierujàcego pojazdem wy∏àcznie na obszarze zabudowanym.
3. Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widocznoÊci podaje sygna∏y tarczà do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym albo tarczà do zatrzymywania pojazdów ze Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym.
4. Policjant jadàcy pojazdem samochodowym mo˝e podawaç kierujàcemu pojazdem polecenia do okreÊlonego zachowania si´ za pomocà urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych, sygnalizacyjnych lub Êwietlnych.
5. Policjant patrolu powietrznego polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomocà urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych lub Êwietlnych.
6. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje si´
z dostatecznej odleg∏oÊci, w sposób zapewniajàcy jego
dostrze˝enie przez kierujàcego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta.
7. Miejsce zatrzymania pojazdu, z zastrze˝eniem
§ 11 ust. 3 i § 12 ust. 3, mo˝e byç wyznaczone przez
ustawienie znaku „stój — kontrola drogowa”.
8. Dla zwrócenia uwagi na podawane sygna∏y lub
polecenia policjant mo˝e u˝ywaç sygna∏ów dêwi´kowych lub gwizdka policyjnego.
§ 4. 1. Pojazd powinien byç zatrzymany w miejscu,
gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagra˝a jego bezpieczeƒstwu.
2. W celu dojazdu do miejsca, o którym mowa
w ust. 1, policjant mo˝e wydaç kontrolowanemu
uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie koniecznoÊci zatrzymania pojazdu:
1) w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ poÊcigowych;
2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, i˝
mo˝e on zagra˝aç bezpieczeƒstwu ruchu drogowego ze wzgl´du na swój stan techniczny lub zachowanie si´ kierujàcego.
4. Pojazd policyjny powinien byç, w miar´ mo˝liwoÊci, ustawiony za zatrzymanym pojazdem.
5. W przypadku zatrzymania pojazdu w miejscu,
gdzie jest to zabronione, kierujàcy pojazdem policyjnym przed przystàpieniem do kontroli w∏àcza niebieskie Êwiat∏o b∏yskowe.
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§ 5. 1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje
kierujàcemu stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz przyczyn´
zatrzymania, a ponadto:
1) policjant umundurowany okazuje legitymacj´ s∏u˝bowà na ˝àdanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
2) policjant nieumundurowany okazuje legitymacj´
s∏u˝bowà bez wezwania.

Poz. 144

6) sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia sztuk przesy∏ki na pojeêdzie;
7) stan techniczny opakowaƒ i cystern u˝ytych do
przewozu;
8) stan techniczny pojazdu u˝ytego do przewozu, jego
oznakowanie i wyposa˝enie;
9) sposób przewozu;
10) kwalifikacje kierowcy;

2. Legitymacj´ s∏u˝bowà okazuje si´ w sposób
umo˝liwiajàcy kontrolowanemu uczestnikowi ruchu
odczytanie numeru s∏u˝bowego policjanta oraz nazwy
organu, który wyda∏ legitymacj´.

11) dokumenty wymagane przy przewozie;

3. Przyst´pujàc do czynnoÊci kontrolnych, policjant
mo˝e wydaç polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.

2. Dokonujàc kontroli w zakresie okreÊlonym
w ust. 1, policjant mo˝e wspó∏dzia∏aç w szczególnoÊci
z przedstawicielami:

4. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami bezpieczeƒstwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant mo˝e wydaç kierujàcemu pojazdem lub
pasa˝erowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.
5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie zatrzymania pojazdu:
1) w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ poÊcigowych;
2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e
pochodzi z przest´pstwa;
3) je˝eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e znajdujà si´ w nim osoby, które pope∏ni∏y przest´pstwo.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, policjant nakazuje kierujàcemu pojazdem lub pasa˝erowi
pojazdu opuÊciç pojazd, stanàç w rozkroku i oprzeç r´ce na dachu (boku) pojazdu lub po∏o˝yç si´ w obr´bie
pasa drogowego twarzà do ziemi.
7. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu mo˝e
byç wpuszczony tylko w razie koniecznoÊci:
1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;
2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeêwieƒ lub placówki s∏u˝by zdrowia;
3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartoÊci w organizmie alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu, je˝eli wykonanie tej czynnoÊci
w innych warunkach by∏oby niemo˝liwe lub mog∏oby zak∏óciç porzàdek;
4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;
5) przeprowadzenia czynnoÊci procesowych.
§ 6. 1. Przeprowadzajàc kontrol´ warunków i sposobu przewozu materia∏ów niebezpiecznych, policjant
sprawdza:
1) klasyfikacj´ materia∏u niebezpiecznego;
2) dobór opakowania lub cysterny;
3) oznakowanie opakowaƒ i sztuk przesy∏ki;
4) przestrzeganie zakazów pakowania razem okreÊlonych materia∏ów;
5) przestrzeganie zakazów ∏adowania razem sztuk
przesy∏ki z okreÊlonymi materia∏ami;

12) stan zabezpieczenia magazynowanych w czasie
przewozu materia∏ów promieniotwórczych.

1) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki — w sprawach warunków przewozu drogowego materia∏ów
promieniotwórczych;
2) Transportowego Dozoru Technicznego — w sprawach warunków technicznych zbiorników, w tym
cystern wykorzystywanych do przewozu drogowego materia∏ów niebezpiecznych, w sprawach warunków technicznych opakowaƒ przeznaczonych
do przewozu drogowego gazów oraz w sprawach
badaƒ okresowych pojemników do przewozu luzem.
§ 7. 1. Policjant, zatrzymujàc dokument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego
u˝ywania, wydaje pokwitowanie. Wzór pokwitowania
stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, ˝e pojazd zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu lub narusza wymagania ochrony Êrodowiska, pokwitowanie, o którym
mowa w ust. 1, stanowi jednoczeÊnie skierowanie na
dodatkowe badania techniczne.
§ 8. Policjant mo˝e kierowaç kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, je˝eli jest to niezb´dne dla:
1) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególnoÊci skutecznoÊci dzia∏ania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi
pojazdu;
2) sprowadzenia pojazdu, którym kierowa∏a osoba
b´dàca w stanie po u˝yciu alkoholu lub w stanie
nietrzeêwoÊci albo b´dàca pod wp∏ywem Êrodka
odurzajàcego lub dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu, zatrzymanego w miejscu zabronionym do
miejsca, gdzie zatrzymanie jest dozwolone.
§ 9. Dokonanie sprawdzenia zapisów urzàdzenia rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy
oraz postoju policjant potwierdza odciskiem piecz´ci
na tarczy tego urzàdzenia. Wzór piecz´ci stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 10. 1. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego sà uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego w stosunku do kierujàcych pojazdami w transporcie drogowym oraz niezarobkowym krajowym
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i mi´dzynarodowym przewozie drogowym w zakresie
okreÊlonym w odr´bnych przepisach.

konywania kontroli ruchu drogowego, w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie tych dokumentów.

2. Do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonujàcych czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
przepisy § 2 ust. 1 i 2 pkt 1—2 i 4, § 3 ust. 1 i 4—7,
§ 4 ust. 1, 2 i 3 pkt 2, § 5 ust. 3 i 4 oraz § 6—8 stosuje si´
odpowiednio.

§ 14. 1. Upowa˝nienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydaje si´ stra˝nikom, funkcjonariuszom lub pracownikom, o których mowa w § 13 ust. 1,
którzy:

3. Dokonanie sprawdzenia zapisów urzàdzenia rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy
oraz postoju inspektor Inspekcji Transportu Drogowego potwierdza odciskiem piecz´ci na tarczy tego urzàdzenia. Wzór piecz´ci stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 11. 1. Funkcjonariusze Stra˝y Granicznej sà
uprawnieni do kontroli ruchu drogowego w stosunku
do pojazdów przekraczajàcych granic´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie nadgranicznej.
2. Do funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, wykonujàcych czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2,
§ 3 ust. 1, 4—6 i 8, § 4, § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2—6 i ust. 7
pkt 1—3 i 5, § 6 oraz § 8 stosuje si´ odpowiednio.

1) nie byli skazani za przest´pstwo przeciwko bezpieczeƒstwu w komunikacji;
2) ukoƒczyli szkolenie wed∏ug programu stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
2. Szkolenie organizuje prze∏o˝ony osób, które
ubiegajà si´ o uzyskanie upowa˝nienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Policji.
3. Szkolenie osób ubiegajàcych si´ o upowa˝nienie
do wykonywania kontroli ruchu drogowego mo˝e stanowiç cz´Êç sk∏adowà szkolenia, któremu stra˝nicy,
funkcjonariusze lub pracownicy, o których mowa
w § 13 ust. 1, podlegajà na podstawie odr´bnych przepisów.

3. Miejsce zatrzymania pojazdu mo˝e byç wyznaczone przez ustawienie znaku „stój — kontrola graniczna”.

4. Upowa˝nienie do wykonywania kontroli ruchu
drogowego wydaje komendant powiatowy Policji, na
formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 12. 1. Funkcjonariusze organów celnych sà
uprawnieni do kontroli ruchu drogowego w stosunku
do pojazdów przekraczajàcych granic´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów w strefie nadgranicznej.

5. Osoba, która uzyska∏a upowa˝nienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego, podlega przeszkoleniu uzupe∏niajàcemu w przypadku wprowadzenia
zmian w przepisach z zakresu kontroli ruchu drogowego.

2. Do funkcjonariuszy organów celnych wykonujàcych czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2
ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 1 i 6, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1
pkt 1, ust. 3 i 4 oraz § 8 stosuje si´ odpowiednio.

6. Komendant powiatowy Policji prowadzi ewidencj´ wydanych upowa˝nieƒ do wykonywania kontroli
ruchu drogowego.

3. Miejsce zatrzymania pojazdu mo˝e byç wyznaczone przez ustawienie znaku „stój — kontrola celna”.
§ 13. 1. CzynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego mogà wykonywaç, w zakresie okreÊlonym odpowiednio w § 15—17 stra˝nicy leÊni, funkcjonariusze
Stra˝y Parku, pracownicy zarzàdów dróg, stra˝nicy
stra˝y gminnych (miejskich).
2. Stra˝nicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogà wykonywaç czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego, je˝eli posiadajà upowa˝nienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

§ 15. 1. Stra˝nicy leÊni oraz funkcjonariusze Stra˝y
Parku sà uprawnieni do kontroli ruchu drogowego na
terenach lasów lub parków narodowych.
2. Stra˝nicy leÊni i funkcjonariusze Stra˝y Parku,
w ramach wykonywania czynnoÊci z zakresu kontroli
ruchu drogowego, sà upowa˝nieni do:
1) zatrzymywania pojazdów, których kierujàcy nie stosujà si´ do obowiàzujàcych na terenach lasów
i parków narodowych przepisów lub znaków drogowych o zakazie wjazdu, zatrzymywania si´ lub
postoju pojazdów; przepisy § 2 ust. 2 pkt 1—3,
§ 3 ust. 1 i 6, § 4 ust. 1 i § 5 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio;
2) legitymowania uczestników ruchu drogowego
i udzielania im wià˝àcych poleceƒ co do sposobu
korzystania z drogi.

3. CzynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego
wykonujà, z zastrze˝eniem § 16 ust. 6, umundurowani
stra˝nicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których
mowa w ust. 1.

3. Zatrzymywanie pojazdów odbywa si´ z zachowaniem nast´pujàcych warunków:

4. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
stra˝nicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których
mowa w ust. 1, podajà imi´ i nazwisko, stanowisko
oraz przyczyn´ przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych, a na ˝àdanie kontrolowanego uczestnika ruchu
okazujà legitymacj´ s∏u˝bowà i upowa˝nienie do wy-

1) sygna∏ do zatrzymania jest podawany przez stra˝nika leÊnego lub funkcjonariusza Stra˝y Parku z dostatecznej odleg∏oÊci i w sposób zapewniajàcy jego dostrze˝enie przez kierujàcego pojazdem oraz
bezpieczne zatrzymanie si´ we wskazanym miejscu;
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2) sygna∏ do zatrzymania podawany jest w warunkach
dostatecznej widocznoÊci tarczà do zatrzymywania
pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym lub tarczà
do zatrzymywania pojazdów ze Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym.

5. Pracownicy zarzàdów dróg mogà zatrzymywaç
pojazdy na obszarze zabudowanym przez ca∏à dob´,
a poza obszarem zabudowanym — tylko od Êwitu do
zmierzchu i wtedy, kiedy dysponujà pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem w∏aÊciwego
zarzàdu drogi.

4. Stra˝nicy leÊni i funkcjonariusze Stra˝y Parku,
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego, sà obowiàzani do czasu przybycia Policji uniemo˝liwiç kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e
znajduje si´ ona w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po
u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do
alkoholu.

6. Pracownicy zarzàdów dróg mogà wykonywaç
czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego, je˝eli
sà ubrani w odzie˝ zapewniajàcà ich ∏atwà rozpoznawalnoÊç.

§ 16. 1. Pracownicy zarzàdów dróg sà uprawnieni
do kontroli pojazdów:
1) co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e
przekraczajà dopuszczalnà mas´ lub nacisk osi;
2) które powodujà uszkadzanie lub niszczenie drogi;
3) które zanieczyszczajà lub zaÊmiecajà drog´.
2. Pracownicy zarzàdów dróg, w ramach wykonywania czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego,
sà upowa˝nieni do:
1) zatrzymywania pojazdów; przepisy § 4 ust. 1 i § 5
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio;
2) legitymowania uczestników ruchu drogowego
i udzielania im wià˝àcych poleceƒ co do sposobu
korzystania z drogi i pojazdu;
3) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwiàzku
z u˝ywaniem pojazdu;
4) sprawdzania stanu technicznego, wyposa˝enia, ∏adunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu
znajdujàcego si´ na drodze;
5) u˝ywania przyrzàdów kontrolno-pomiarowych s∏u˝àcych w szczególnoÊci do badania pojazdu, okreÊlania jego masy lub nacisku osi oraz stwierdzania
naruszenia wymagaƒ ochrony Êrodowiska;
6) uniemo˝liwiania jazdy pojazdem przekraczajàcym
dopuszczalnà mas´ lub naciski osi albo uszkadzajàcym lub niszczàcym drog´.
3. Zatrzymywanie pojazdów odbywa si´ z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) sygna∏ do zatrzymania jest podawany przez pieszego pracownika zarzàdu drogi z dostatecznej odleg∏oÊci i w sposób zapewniajàcy jego dostrze˝enie
przez kierujàcego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie si´ we wskazanym miejscu;

§ 17. 1. Stra˝nicy stra˝y gminnych (miejskich) sà
uprawnieni do wykonywania czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:
1) kierujàcych pojazdami, niestosujàcych si´ do zakazu ruchu w obu kierunkach;
2) uczestników ruchu naruszajàcych przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprz´gowych oraz o jeêdzie wierzchem lub p´dzeniu zwierzàt,
c) ruchu pieszych.
2. W ramach wykonywania czynnoÊci z zakresu
kontroli ruchu drogowego stra˝nicy stra˝y gminnych
(miejskich) sà upowa˝nieni do:
1) zatrzymywania pojazdów lub jadàcych wierzchem;
przepisy § 4 ust. 1 i 4 oraz § 5 ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio;
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwiàzku
z kierowaniem pojazdem lub jego u˝ywaniem;
3) usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i w trybie okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
3. Zatrzymywanie pojazdów odbywa si´ z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) sygna∏ do zatrzymania podawany jest przez stra˝nika stra˝y gminnych (miejskich) z dostatecznej odleg∏oÊci i w sposób zapewniajàcy jego dostrze˝enie
przez kierujàcego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie si´ we wskazanym miejscu;
2) sygna∏ do zatrzymania podawany jest w warunkach dostatecznej widocznoÊci tarczà do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej
widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym lub
tarczà do zatrzymywania pojazdów ze Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym.

2) sygna∏ do zatrzymania jest podawany w warunkach
dostatecznej widocznoÊci tarczà do zatrzymywania
pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym lub tarczà
do zatrzymywania pojazdów ze Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym.

4. Stra˝nicy stra˝y gminnych (miejskich) sà upowa˝nieni do zatrzymywania kierujàcego pojazdem na
obszarze zabudowanym przez ca∏à dob´, a poza obszarem zabudowanym — tylko od Êwitu do zmierzchu
i wtedy, kiedy dysponujà pojazdem samochodowym
oznakowanym emblematem w∏aÊciwej stra˝y gminnej
(miejskiej).

4. W celu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku
osi pojazdu pracownicy zarzàdów dróg mogà kierowaç
pojazdem.

5. Zatrzymanie pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na drodze,
na której obowiàzuje zakaz ruchu w obu kierunkach.
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6. Stra˝nicy stra˝y gminnych (miejskich), w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu
drogowego, sà obowiàzani do czasu przybycia Policji
uniemo˝liwiç kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e znajduje si´
ona w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu.
§ 18. 1. Uczestnik ruchu jest obowiàzany stosowaç
si´ do poleceƒ i sygna∏ów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolujàcego.
2. W przypadku podania przez kontrolujàcego sygna∏u do zatrzymania pojazdu kierujàcy tym pojazdem
jest obowiàzany:
1) zatrzymaç pojazd;
2) trzymaç r´ce na kierownicy i nie wysiadaç z pojazdu, chyba ˝e za˝àda tego kontrolujàcy;
3) na polecenie kontrolujàcego:
a) wy∏àczyç silnik pojazdu,
b) w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne.

Poz. 144

3. Kierujàcy pojazdem lub pasa˝er pojazdu mogà
wysiadaç z kontrolowanego pojazdu wy∏àcznie za zezwoleniem kontrolujàcego.
§ 19. Przy zatrzymaniu dokumentu, o którym mowa
w § 7 ust. 1, mo˝na wydaç, do czasu wyczerpania
nak∏adów, pokwitowanie wed∏ug wzoru okreÊlonego
na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 20. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 53, poz. 563
oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 25).
§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 144)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANIE DOKUMENTU STWIERDZAJÑCEGO UPRAWNIENIE
DO KIEROWANIA POJAZDEM LUB JEGO U˚YWANIA
Strona 1
MIEJSCE NA STEMPEL

POKWITOWANIE

Seria AA

Numer 000000

Wa˝ny do dnia .......................... 20....... r.

NAG¸ÓWKOWY JEDNOSTKI

wydane przez ............................................................. w zamian za zatrzymany w dniu ........................ 20....... r.
(stopieƒ, imi´, nazwisko)

o godz. ........................... w miejscowoÊci .................................... — dowód rej. pojazdu marki*) .....................
NUMER REJESTR.
NUMER VIN
— dokument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania pojazdem*) ..................................................................
(prawo jazdy, kart. pozwol. do kier. tramwajem)

nr ................................ wydany przez .......................................................................................................................
(nazwa org. i ozn. kod)

imi´, nazwisko i adres posiadacza ..........................................................................................................................
powód zatrzymania ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Data pierwszej rejestracji pojazdu: ................. Uwagi o warunkach u˝ywania pojazdu:
....................................................................................................................................................................................
Skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne*)
Zarzàdzam skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne z powodu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

*)

Niepotrzebne skreÊliç.

.................................................

.................................................

(podpis wydajàcego pokwitowanie)

(podpis odbierajàcego)
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Strona 2

POUCZENIE
1. Podstawa prawna zatrzymania dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie do kierowania pojazdem lub
jego u˝ywania: art. 129 ust. 2 pkt 6, art. 132 ust. 1 i 2, art. 135, art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z póên. zm.).
2. Termin wa˝noÊci pokwitowania okreÊla si´:
1) w odniesieniu do zatrzymanego dokumentu stwierdzajàcego uprawnienia do kierowania pojazdem
— na 7 dni; terminu nie okreÊla si´, je˝eli dokument zatrzymano w przypadkach okreÊlonych
w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz e—h;
2) w odniesieniu do zatrzymanego dokumentu uprawniajàcego do u˝ywania pojazdu — nie d∏u˝ej ni˝ na
7 dni, z okreÊleniem warunków jego u˝ywania; terminu nie okreÊla si´, je˝eli dokument zatrzymano
w przypadkach okreÊlonych w art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 6.
3. Podstawa prawna skierowania pojazdu na dodatkowe badanie techniczne: art. 81 ust. 8 pkt 1 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z póên. zm.).

Uwagi:
1) bloczek formatu A-6, ok∏adka usztywniona;
2) druk pokwitowania dwustronny, wykonany na papierze samokopiujàcym;
3) kolorystyka:
a) orygina∏: t∏o koloru bia∏ego, tekst w kolorze czarnym,
b) kopia: t∏o koloru ˝ó∏tego, tekst w kolorze czarnym;
4) bloczek zawiera 25 pokwitowaƒ.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR PIECZ¢CI POLICJANTA POTWIERDZAJÑCEJ DOKONANIE KONTROLI URZÑDZENIA REJESTRUJÑCEGO SAMOCZYNNIE PR¢DKOÂå JAZDY, CZAS JAZDY ORAZ POSTOJU

U˝yte

w

piecz´ci

symbole

oznaczajà:

Y — komend´ wojewódzkà Policji oznaczonà numerem w postaci cyfr rzymskich wed∏ug schematu:

X

— Komenda Wojewódzka Policji w Bia∏ymstoku — dla województwa podlaskiego,

XI

— Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku
— dla województwa pomorskiego,

XII

— Âlàska Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach — dla województwa Êlàskiego,

I

— Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu — dla województwa dolnoÊlàskiego,

II

— Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy — dla województwa kujawsko-pomorskiego,

XIII — Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
— dla województwa Êwi´tokrzyskiego,

III

— Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
— dla województwa lubelskiego,

XIV — Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
— dla województwa warmiƒsko-mazurskiego,

IV

— Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. — dla województwa lubuskiego,

XV — Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
— dla województwa wielkopolskiego,

V

— Komenda Wojewódzka Policji w ¸odzi —
dla województwa ∏ódzkiego,

XVI — Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie — dla województwa zachodniopomorskiego,

VI

— Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
— dla województwa ma∏opolskiego,

VII

— Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu — dla województwa mazowieckiego,

VIII — Komenda Wojewódzka Policji w Opolu —
dla województwa opolskiego,
IX

— Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie — dla województwa podkarpackiego,

XVII — Komenda Sto∏eczna Policji dla miasta
Warszawa;
aa — komend´ powiatowà Policji lub innà jednostk´
Policji w danym województwie, oznaczonà ma∏ymi literami alfabetu;
xxx — numer ewidencyjny piecz´ci wydanej w danej
jednostce Policji, oznaczony cyframi arabskimi;
h.... — miejsce na wpisanie godziny kontroli.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR PIECZ¢CI INSPEKTORA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO POTWIERDZAJÑCEJ DOKONANIE
KONTROLI URZÑDZENIA REJESTRUJÑCEGO SAMOCZYNNIE PR¢DKOÂå JAZDY,
CZAS JAZDY ORAZ POSTOJU

U˝yte w piecz´ci symbole oznaczajà:
Y — wojewódzkie inspekcje transportu drogowego,
oznaczone numerem w postaci cyfr rzymskich wed∏ug schematu:

IX — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Rzeszowie — dla województwa
podkarpackiego,
X — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Bia∏ymstoku — dla województwa
podlaskiego,

I — wojewódzka inspekcja transportu drogowego we Wroc∏awiu — dla województwa
dolnoÊlàskiego,

XI — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Gdaƒsku — dla województwa
pomorskiego,

II — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Bydgoszczy — dla województwa
kujawsko-pomorskiego,

XII — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Katowicach — dla województwa
Êlàskiego,

III — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Lublinie — dla województwa lubelskiego,

XIII — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Kielcach — dla województwa
Êwi´tokrzyskiego,

IV — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Gorzowie Wlkp. — dla województwa lubuskiego,

XIV — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Olsztynie — dla województwa
warmiƒsko-mazurskiego,

V — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w ¸odzi — dla województwa ∏ódzkiego,
VI — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Krakowie — dla województwa
ma∏opolskiego,
VII — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Warszawie — dla województwa
mazowieckiego,
VIII — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Opolu — dla województwa opolskiego,

XV — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Poznaniu — dla województwa
wielkopolskiego,
XVI — wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Szczecinie — dla województwa zachodniopomorskiego;
xxx — numer ewidencyjny piecz´ci wydanej w wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, oznaczony cyframi arabskimi;
h... — miejsce na wpisanie godziny kontroli.
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Za∏àcznik nr 4

PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O UPOWA˚NIENIE DO WYKONYWANIA
KONTROLI RUCHU DROGOWEGO
§ 1. Szkolenie osób ubiegajàcych si´ o uzyskanie
upowa˝nienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego obejmuje zaj´cia teoretyczne i praktyczne.

wania kontroli ruchu drogowego, o które ubiega si´
dana osoba.

§ 2. 1. Liczba godzin i tematyka zaj´ç teoretycznych
uzale˝niona jest od zakresu upowa˝nienia do wykony-

2. Program zaj´ç teoretycznych obejmuje:
1) dla stra˝ników stra˝y gminnych (miejskich):

Liczba
godzin

Temat
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym

8
w tym:

1.

Podstawowe akty prawne dotyczàce ruchu drogowego i zakres ich obowiàzywania

1

2.

Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Definicje podstawowych
poj´ç zawartych w ustawie — Prawo o ruchu drogowym

2

3.

4.

5.

Przepisy:
1) o ruchu pieszych;
2) o ruchu pojazdów;
3) o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprz´gowych;
4) o ruchu zwierzàt;
5) dotyczàce zatrzymania i postoju;
6) dotyczàce u˝ywania Êwiate∏ zewn´trznych;
7) porzàdkowe

2

Warunki u˝ywania pojazdów w ruchu drogowym; dokumenty stwierdzajàce
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz stwierdzajàce zawarcie umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu
Wybrane znaki i sygna∏y drogowe:
1) znaki drogowe pionowe;
2) znaki drogowego poziome;
3) sygna∏y Êwietlne;
4) sygna∏y i polecenia dawane przez osoby kierujàce ruchem lub uprawnione do
jego kontroli

1
2

II. Kontrola ruchu drogowego

5
w tym:

1.

Podstawy prawne i zakres uprawnieƒ do kontroli ruchu drogowego

1

2.

Podstawowe zasady post´powania podczas wykonywania czynnoÊci kontrolnych:
1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
2) bezpieczeƒstwo w∏asne oraz uczestników ruchu drogowego;
3) zachowanie wobec osób kontrolowanych.

3

3.

Sposób podawania sygna∏ów do zatrzymywania pojazdów

1
Razem godzin

13
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2) dla pracowników zarzàdów dróg:
Liczba
godzin

Temat
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym

5
w tym:

1.

Podstawowe akty prawne dotyczàce ruchu drogowego i zakres ich obowiàzywania

1

2.

Dokumenty wymagane w zwiàzku z u˝ywaniem pojazdu

1

3.

Przepisy okreÊlajàce:
1) dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdów na drog´,
2) wymagania ochrony Êrodowiska

1

4.

Przyrzàdy kontrolno-pomiarowe s∏u˝àce w szczególnoÊci do sprawdzania masy
pojazdu i nacisku osi, do badania spalin pojazdu*)

2

II. Kontrola ruchu drogowego

5
w tym:

1.

Podstawy prawne i zakres uprawnieƒ do kontroli ruchu drogowego

1

2.

Podstawowe zasady post´powania podczas wykonywania czynnoÊci kontrolnych:
1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
2) bezpieczeƒstwo w∏asne oraz uczestników ruchu drogowego;
3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

3

3.

Sposób podawania sygna∏ów do zatrzymywania pojazdów

1
Razem godzin

*)

10

Zaj´cia nale˝y przeprowadziç w formie çwiczeƒ.

3) dla stra˝ników leÊnych i funkcjonariuszy Stra˝y Parku:
Liczba
godzin

Temat
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym
1.

3
w tym:

Podstawowe akty prawne dotyczàce ruchu drogowego i zakres ich obowiàzywania
na terenie lasów i parków narodowych

1

2.

Przepisy okreÊlajàce zakazy wjazdu do lasu i na teren parku narodowego

1

3.

Znaki drogowe dotyczàce zakazu wjazdu, zakazu zatrzymywania lub postoju

1

II. Kontrola ruchu drogowego

4
w tym:

1.

Podstawy prawne i zakres uprawnieƒ do kontroli ruchu drogowego

1/
2

2.

Podstawowe zasady post´powania podczas wykonywania czynnoÊci kontrolnych:
1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
2) bezpieczeƒstwo w∏asne oraz uczestników ruchu drogowego;
3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

21/2

3.

Sposób podawania sygna∏ów do zatrzymywania pojazdów

1
Razem godzin

7
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§ 3. 1. Zaj´cia praktyczne odbywajà si´ po przeprowadzeniu zaj´ç teoretycznych i obejmujà nast´pujàce
zagadnienia:
1) sposoby podawania sygna∏ów do zatrzymania pojazdów, z uwzgl´dnieniem ró˝nych warunków widocznoÊci;
2) sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu;
3) wybór miejsca do kontroli i zatrzymania pojazdu;

Poz. 144

1) dwie pierwsze godziny zaj´ç odbywajà si´ poza
drogà publicznà;
2) nast´pne dwie godziny zaj´ç realizowane sà na
drodze publicznej w miejscu, w którym nie wystàpi zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.
Zaj´cia te mogà byç realizowane poza drogà publicznà w miejscu zapewniajàcym odwzorowanie
sytuacji drogowych.

4) zachowanie bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz uczestników ruchu drogowego.

§ 4. 1. Zaj´cia teoretyczne prowadzà osoby posiadajàce odpowiednià wiedz´ fachowà.

2. Zaj´cia praktyczne przeprowadza si´ w grupie
5—6-osobowej, dysponujàcej co najmniej jednym samochodem osobowym.

2. Zaj´cia praktyczne prowadzà policjanci posiadajàcy specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

3. Zaj´cia praktyczne realizowane sà w czasie 4 godzin, przy czym:

3. Godzina zaj´ç praktycznych i teoretycznych równa si´ 45 minutom.

Za∏àcznik nr 5

WZÓR UPOWA˚NIENIA DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO
strona 1

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ....

UPOWA˚NIENIE Nr ....
do wykonywania kontroli ruchu drogowego

Upowa˝nienie wa˝ne tylko z legitymacjà s∏u˝bowà

..................................................................................
(imi´ i nazwisko funkcjonariusza)

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

..................................................................................
(stanowisko i numer legitymacji s∏u˝bowej)

......................................

......................

......................................

(data wydania)

(mp.)

(podpis komendanta)
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strona 2a
Niniejszy dokument uprawnia umundurowanych stra˝ników stra˝y gminnych (miejskich) do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
1) kierujàcych pojazdami niestosujàcych si´ do zakazu ruchu w obu kierunkach;
2) uczestników ruchu naruszajàcych przepisy ustawy — Prawo o ruchu drogowym o:
a) zatrzymaniu i postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprz´gowych oraz o jeêdzie wierzchem lub p´dzeniu
zwierzàt,
c) ruchu pieszych,
a w tym zakresie upowa˝nia do:
1) zatrzymywania pojazdów lub jadàcych wierzchem przy zachowaniu nast´pujàcych warunków:
a) sygna∏ do zatrzymania jest podawany przez pieszego funkcjonariusza stra˝y gminnej (miejskiej) z dostatecznej odleg∏oÊci i w sposób zapewniajàcy jego dostrze˝enie przez kierujàcego pojazdem oraz
bezpieczne zatrzymanie si´ we wskazanym miejscu,
b) sygna∏ do zatrzymania jest podawany tarczà do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym lub tarczà do zatrzymywania pojazdów ze
Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym,
c) zatrzymywanie na obszarze zabudowanym kierujàcego pojazdem jest mo˝liwe przez ca∏à dob´, a poza obszarem zabudowanym — tylko od Êwitu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponujà pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem w∏aÊciwej stra˝y gminnej (miejskiej);
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwiàzku z kierowaniem pojazdem i jego u˝ywaniem;
3) uniemo˝liwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e znajduje si´ ona w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po u˝yciu alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego podobnie
do alkoholu, do czasu jej przekazania do dyspozycji Policji.
strona 2b
Niniejszy dokument uprawnia pracowników zarzàdów dróg do kontroli kierujàcych pojazdami, w zwiàzku z:
1) poruszaniem si´ pojazdem, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e przekracza dopuszczalnà mas´ lub naciski osi;
2) uszkadzaniem lub niszczeniem drogi;
3) zanieczyszczaniem lub zaÊmiecaniem drogi;
4) prowadzonymi pomiarami ruchu drogowego,
a w tym zakresie upowa˝nia do:
1) zatrzymywania pojazdów przy zachowaniu nast´pujàcych warunków:
a) sygna∏ do zatrzymania jest podawany przez pieszego pracownika zarzàdu dróg z dostatecznej odleg∏oÊci i w sposób zapewniajàcy jego dostrze˝enie przez kierujàcego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie si´ we wskazanym miejscu,
b) sygna∏ do zatrzymania jest podawany tarczà do zatrzymywania, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym lub tarczà do zatrzymywania pojazdów ze Êwiat∏em odblaskowym,
c) zatrzymywanie pojazdów na obszarze zabudowanym jest mo˝liwe przez ca∏à dob´, a poza nim — tylko w ciàgu dnia i wtedy, kiedy dysponujà pojazdem samochodowym, który jest oznakowany emblematem zarzàdu drogi;
2) legitymowania uczestników ruchu drogowego i udzielania im wià˝àcych poleceƒ co do sposobu korzystania z drogi i pojazdu;
3) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwiàzku z u˝ywaniem pojazdu;
4) sprawdzania stanu technicznego, wyposa˝enia, ∏adunku, masy lub nacisku osi pojazdu znajdujàcego
si´ na drodze, a w celu dokonania sprawdzenia jego masy lub nacisku osi kierowania tym pojazdem;
5) u˝ywania przyrzàdów kontrolno-pomiarowych s∏u˝àcych do okreÊlania masy pojazdu, nacisku osi lub
stwierdzania naruszeƒ wymagaƒ ochrony Êrodowiska;
6) uniemo˝liwiania jazdy pojazdem przekraczajàcym dopuszczalne wymiary, mas´ lub naciski osi, uszkadzajàcym lub niszczàcym drog´.
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strona 2c

Niniejszy dokument uprawnia umundurowanych stra˝ników leÊnych oraz funkcjonariuszy Stra˝y Parków
do wykonywania kontroli kierujàcych pojazdami, którzy nie stosujà si´ do przepisów lub znaków drogowych o zakazie wjazdu pojazdów, zatrzymywania lub postoju obowiàzujàcych na terenie lasów lub parków narodowych,
a w tym zakresie upowa˝nia do:
1) zatrzymywania pojazdów przy zachowaniu nast´pujàcych warunków:
a) sygna∏ do zatrzymania jest podawany przez stra˝nika leÊnego lub funkcjonariusza Stra˝y Parku z dostatecznej odleg∏oÊci i w sposób zapewniajàcy jego dostrze˝enie przez kierujàcego pojazdem oraz
bezpieczne zatrzymanie si´ we wskazanym miejscu,
b) sygna∏ do zatrzymania jest podawany tarczà do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czerwonym lub tarczà do zatrzymywania pojazdów ze
Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym;
2) legitymowania uczestników ruchu drogowego i udzielania im wià˝àcych poleceƒ co do sposobu korzystania z drogi.

