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Szanowny Panie Redaktorze, 

w odpowiedzi na Pana pytania z 1 lutego br. dotyczące przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, 

poz. 201, z późn. zm.), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyjaśnia, że prawo 

przeglądania akt (w tym również obrazu zarejestrowanego wykroczenia) i sporządzania z nich odpisów 

regulują przepisy art. 156 § 1-4 Kodeksu postępowania karnego (KPK), które na podstawie art. 38 § 1 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (KPwSoW), mają także zastosowanie w procedurze 

wykroczeniowej. 

Ponieważ art. 38 KPwSoW przenosi na swój grunt jedynie wybrane przepisy art. 156 KPK (nie 

przenosi art. 156 § 5, który reguluje dostęp do akt w trakcie postępowania przygotowawczego) – strony, 

obrońcy i pełnomocnicy nabywają prawo do zapoznania się z aktami sprawy i możliwość sporządzania z 

nich odpisów na etapie postępowania przed Sądem (z chwilą zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy 

- art. 67 § 2 KPwSoW). 

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw, aby organ prowadzący czynności w sprawie o 

wykroczenie (np. straż gminna lub miejska, Inspekcja Transportu Drogowego) wysyłał fotografie z 

urządzenia rejestrującego do wglądu uczestników postępowania. 

Przesyłanie fotografii „z automatu” byłoby sprzeczne z interesami organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. W przeszłości (przed nowelizacją przepisów w przedmiotowym zakresie) fotografie były 

przez straże gminne (miejskie) wysyłane i praktyka dowiodła, że gdy właściciel pojazdu otrzymywał zdjęcie 

z urządzenia rejestrującego i zarazem informację na ile twarz kierującego jest wyraźna, częstokroć 

wykorzystywał to do uniknięcia odpowiedzialności (np. wykorzystując niewyraźną twarz na fotografii 

wskazywał osobę trzecią, która faktycznie nie kierowała pojazdem). W sytuacji, gdy właściciel nie ma 

wglądu do fotografii na tym etapie postępowania, ma również świadomość, że wskazując osobę trzecią, 

która nie kierowała pojazdem ryzykuje odpowiedzialnością karną (art. 235 Kodeksu karnego).  

Urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji Inspekcji Transportu Drogowego mogą wykonywać 

zdjęcia pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość zarówno przodu, jak i tyłu. Wykonywanie zdjęć 

pojazdów „odjeżdżających” ma na celu umożliwienie identyfikacji motocyklistów przekraczających 

dopuszczalną prędkość, ale również należy podkreślić, że automatyczny nadzór nad miejscem 

niebezpiecznym dokonywany jest wtedy na dłuższym odcinku drogi. Ujawnienie zdjęcia pojazdu 

odjeżdżającego nie pomogłoby właścicielowi w identyfikacji kierowcy. 
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