
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia wykroczenia w ruchu drogowym  

 

§ 1 

 

Procedura określa zasady postępowania przez pracownika ochrony w razie ujawnienia na 

obszarze m.st. Warszawy pojazdu, który pozostawiony został na drodze przez 

nieuprawnionych kierowców (pojazd nieoznakowany karta parkingową) w miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby niepełnosprawne wymienione w  8 ust. 

1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (osoby mające znacznie ograniczone możliwości 

samodzielnego poruszania się).  

 

§ 2 

 

W sytuacji gdy pojazd, o którym mowa w § 1 zaparkowany został w  sposób niezgodny z 

przepisami ustawy pracownik ochrony może: 

 

1) niezwłocznie,  telefonicznie zgłosić  interwencję do  Straży Miejskiej m.st. Warszawy pod 

numer alarmowy „986”  lub na Policję pod numer „997”. 

2) złożyć  do Straży Miejskiej m.st. Warszawy pisemne zawiadomienie o popełnieniu 

wykroczenia , którego wzór określa załącznik nr 1. 

 

§ 3 

1. Po dokonaniu zgłoszenia o którym mowa w § 2 pkt. 1 pracownik ochrony oczekuje na 

przyjazd patrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Policji, który podejmie interwencję.  

2. Jeśli kierowca pojazdu naruszający przepisy ruchu drogowego odjedzie z miejsca 

popełnionego wykroczenia przed przyjazdem patrolu straży miejskiej lub Policji, 

pracownik ochrony niezwłocznie odwołuje wezwany na miejsce zdarzenia patrol.  

3. Zawiadomienie o którym mowa w § 2 pkt. 2 sporządza pracownik ochrony, który ujawnił 

wykroczenie. 

4. Treść zawiadomienia ma zawierać: 

1) czas i miejsce popełnienia wykroczenia, 

2) opis wykroczenia (sposób i okoliczności jego popełnienia). 

5. Do pisemnego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w § 2 pkt. 2 

pracownik ochrony dołącza dokumentację fotograficzną ujawnionego wykroczenia. 

Sporządzona dokumentacja fotograficzna ma przedstawiać: 

1) perspektywę miejsca popełnionego wykroczenia, oznakowanie miejsca wykroczenia  

     oraz usytuowanie pojazdu sprawcy, 

2) zbliżenie pojazdu i jego tablic rejestracyjnych,  

3) tabliczkę z nazwą ulicy i numerem posesji, w miejscu ujawnionego wykroczenia, bądź 

innych charakterystycznych punktów umożliwiających określenie tego miejsca. 

4) bieżącą datę i godzinę. 

6. Pracownik ochrony , który ujawnił wykroczenie ma obowiązek sprawdzenia  zgodności 

tablic rejestracyjnych z naklejką rejestracyjną umieszczoną na przedniej szybie pojazdu. 



7.  Jeśli pracownik ochrony, który ujawnił wykroczenie  ustali, że dokumentacja 

fotograficzna jest uszkodzona bądź nieczytelna ma obowiązek  sporządzenia szkicu 

sytuacyjnego obrazującego popełnione wykroczenie. Szkic dołącza do zawiadomienia.  

8. Wszelkie skreślenia, poprawki, uzupełnienia dokonane w zawiadomieniu, o którym  

mowa w § 3 pkt 2, pracownik ochrony jest obowiązany odnotować w tym zawiadomieniu, 

poprzez zapisanie danych skreślonych i danych nimi zastąpionych, bądź poprzez złożenie 

podpisu przy każdym skreśleniu dokonanym w zawiadomieniu.  

§ 4 

1. Zawiadomienie o wykroczeniu, o którym mowa w § 2 pkt. 2  będzie podstawą do 

wszczęcia i przeprowadzenia przez Straż Miejską lub Policję czynności wyjaśniających, w 

oparciu o przepisy art. 54 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.  

2. W ramach prowadzonych czynności  których mowa w ust. 1 pracownik ochrony zostanie 

wezwany do stawienia się w siedzibie Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. 

Warszawy, zgodnie z właściwością  miejscową popełnionego wykroczenia lub na Policję, 

celem złożenia zeznań w charakterze świadka. 

Obowiązek stawienia się i złożenia zeznań wynika z art. 177 kpk w związku z art. 41 §1 

Kpw. Świadek musi zostać pouczony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy (art. 233§ 4 kk). 

Zmiany wprowadzone od 01.07.2015r. do kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Kpw) ściśle są związane ze zmianami wprowadzonymi do kodeksu 

postępowania  karnego (Kpk).  Nowelizacja Kpw obejmuje swoim zasięgiem szereg 

zmian,  między  innymi w obszarach obowiązku pouczenia świadka o : 

a) art. 37 § 13 KPW  w związku z art. 148 § 2a-2c kpk oraz o treści art. 156a kpk, w tym 

o prawie do złożenia wniosku o niezamieszczanie w protokole danych dotyczących 

miejsca zamieszkania i miejsca pracy. 

b) art. 41§1 Kpw, który artykułuje, że „przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, art. 178, art. 178a, art. 182, art. 183, art. 

185-190, art. 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego” 

3. Nie stawienie się na wezwanie pracownika ochrony, który  ujawnił wykroczenie, do 

siedziby Straży Miejskiej  będzie skutkowało odstąpieniem od prowadzenia czynności 

wyjaśniających z uwag na brak uprawnienia do występowania w charakterze oskarżyciela 

publicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Załącznik nr 1 do procedury 

 

 

 

             ……….………… 
miejscowość, data 

……………...…………………………………… 
imię i nazwisko  

 

………………...………………………………… 
Adres zamieszkania 

 

…………..….…………………………………… 
                       Telefon kontaktowy 

 

 

     ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIUWYKROCZENIA 

 

 

Treść zawiadomienia:  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w zawiadomieniu: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Do protokołu załączono: 

 

1.……………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………….………………………………… 

3…………………………………………………………….………………………………… 

(liczba i rodzaj załączników) 

 

 

 

 

 

 

…………………………….………………….. 
(podpis sporządzającego zawiadomienie) 

 

 

 

 


