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Polscy kierowcy za nic mają przepisy, a często również bezpieczeństwo innych
użytkowników dróg. Oduczyć ich tego może tylko twarde egzekwowanie prawa.
Niestety środki, po jakie sięga policja, również budzą wątpliwości natury prawnej.
Siemianowicki sąd na metodach funkcjonariuszy nie pozostawił suchej nitki.
Scenariusz zwykle jest banalny. Prosty odcinek drogi i budzące
zdziwienie kierowców ograniczenie prędkości, a w zaroślach
ukryty partol policji, który poluje na kierowców. Poluje, bo
dbaniem o porządek i przestrzeganie prawa nie zawsze można
to nazwać. Funkcjonariusze drogówki na polecenie swoich
przełożonych wciąż posługują się ręcznymi miernikami
prędkości Iskra-1, które nie spełniają warunków określonych w
przepisach. Ile warte są mandaty wystawione na podstawie
takiego urządzenia? Zdaniem sądu w Siemianowicach Śląskich
niewiele.

Policjant demaskuje
niepoprawne pomiary radaru
Iskra

Wyrok, o którym mowa, dotyczył sprawy mężczyzny
oskarżonego przez policję o przekroczenie dozwolonej
prędkości o blisko 30 km/h. Kierowca był pewien, że nie
dopuścił się tak poważnego wykroczenia i nie przyjął mandatu.
Sprawa trafiła na wokandę. Sędzia, zamiast przychylić się do
policyjnego wniosku o ukaranie kierowcy, przestudiował jednak
przepisy dotyczące kontroli prędkości. Okazało się, że sprzęt,
którym zmierzono wtedy prędkość - Iskra-1 - nie spełnia
ministerialnych wymogów metrologicznych. Zgodnie z nimi
miernik powinien jednoznacznie wskazywać, którego pojazdu
prędkość wyświetla się na ekranie. A jak działa Iskra?
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To proste urządzenie wyprodukowane przez rosyjski Simicon, które ma kształt zbliżony do
pistoletu. Tam, gdzie w broni znajduje się lufa, zamontowano element nadający mikrofale i je
odbierający. Z drugiej strony jest wyświetlacz, który informuje policjanta o zmierzonej prędkości.
Nie ma jednak żadnego elementu, który wskazywałby, którego samochodu szybkość pokazała
Iskra. Mundurowy ma jedynie do dyspozycji trzy zakresy działania urządzenia: do 300 m, do 500
m oraz do 800 m, a dodatkowo może przełączyć urządzenie w tryb mierzenia prędkości
zbliżającym się do niego, oddalającym się lub wszystkim. Czy to wystarcza, by zidentyfikować
pojazd, którego prędkość jest mierzona? Jeśli kontrola nie ma miejsca na zupełnie pustej drodze,
niestety nie.
Podobnego zdania był siemianowicki sędzia, który w uzasadnieniu umorzenia postępowania w
sprawie przywołanego wcześniej kierowcy stwierdził, że Iskra-1 nie spełnia przepisów
określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań,
którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym. Zdaniem sądu
Iskra-1 w żaden sposób nie identyfikuje pojazdu, którego prędkość jest mierzona. „W tej sytuacji
dalsze stosowanie urządzeń typu Iskra-1 nie znajduje żadnego racjonalnego wytłumaczenia i nie
może być traktowane jako działanie legalne” - uznał sędzia. Jego zdaniem jest tak mimo
posiadania przez Iskrę-1 zatwierdzenia Głównego Urzędu Miar, gdyż zgodnie z rozporządzeniem
to urządzenie powinno identyfikować pojazd, którego prędkość została zmierzona, a nie osoba,
która je obsługuje.
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Jak wystawiają nielegalnie to do pudla z nimi.
odpowiedz
~Nauczyciel 40 minut temu
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Ile ton piachu i ziemi zostanie
wykorzystane do budowy toru VERVA
Street Racing – Dakar na Narodowym
?
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Sratatata, obława trwa. Patrol psów na łowy już gna.
odpowiedz
~za dupę 2014-09-26 (23:38)

25

powyżej 200 ton

0

Tego co ISKRA wprowadził ,to w POLSCE nie umiemy tego czegoś wyprodukować ??????????
odpowiedz

KALKULATORY

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~marian 1 godzinę i 30 minut temu
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Jak mam mieć szacunek do policji w tym kraju skoro policja mnie oszukuje. Mam furę z klimatyzacjom i co
zapłacę mandat bo patałach w mundurze zmierzy mi prędkość w lipcu w południe jak klima będzie rozkręcona
na maksa. I sądy jeden przyzna rację ale 100 innych sędziów będzie po stronie psiarni . Przed kim jeszcze muszę
się w tym kraju chronić: mafia, złodzieje , nieuczciwa konkurencja , ksiądz a do tego jeszcze policja i straż
wiejska. Wychodzi na to że tylko straż pożarna , listonosz nie budzą kontrowersji .
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~sch60 50 minut temu

1

0

- Tylko słabi nie mający nic do powiedzenia stosują przemoc bo nic innego nie potrafią - inteligencji za grosz a z
tego dobry biznes tylko kręcą kosztem rodzin.- Nadmiar kar z przestępcy robi ofiarę .- Zbyt trudne dla
inteligentów za wysoko kształceni by to zrozumieć a co dopiero naprawić czy zapobiec ..
odpowiedz
~olka 52 minuty temu
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0

Po prostu polska policja nas okrada.
odpowiedz
~llllll (12:29)
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2

to jest prosta stacja radiolokacyjna która posiada generator i antenę nadawczą oraz antenę odbiorczą i układ
elektroniczny do porównania sygnału nadawczego - wzorcowego do sygnału odbieranego i na tej podstawie
określa predkość pojazdu ale jeśli jest więcej niż jeden to prędkość jest określona najszybszego ale nie wiadomo
którego. Tak również jest z video-radarami które wykonują zdjęcia z opisem który to opis nie jest zgodny z
prawdą ponieważ radar blokuje się na prędkości przekroczonej przez pojazd poruszjący się na drodze i kedy
wchodzi w kadr wykonywane jest zdjęcie ale jeśli te prędkość przekroczył pojazd jadący z tyłu to jeśli my
wjedziemy w kadr foto to am zrobi zdjęcie a opis prędkości tego z tyłu. Taka jest prawda proszę zajrzeć do
zagadnień z radiolokacji a sami się przekonacie. Większość tych co dokonują pomiarów i piszą artykuły tak jak
autor tego artułu są w tym zakresie impertynentami w tym zakresie.
odpowiedz
pokaż 2 ukryte odpowiedzi
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~Michi (13:00)
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dla mnie stanie policjanta i suszenie na drodze powyżej jednego pasa w jednym kierunku to powinno być
odgórnie zakazane, dlaczego bo to jest ściema jakich mało na świecie, kat pomiaru suszarka juz na pewno w
mojej ocenie zawyża szybkość, nikt nie jest do końca przekonany ze to on kierowca złamał przepis np.( trzy
pasmowa doga w jednym kierunku). Najlepsze jest to jak juz susza w ukryciu, ostatnio jechałem był to wieczór
stali panowie policjanci pod ta lampa która akurat nie świeciła, nie oświetleni, nie widoczni w ogóle i sobie
suszyli, w Polsce jest dalej przekonanie nie jak byle tylko zarobić. Jeżdżę dużo po Europie(nie całej ) ale tam
policyjny samochód widać z daleka obojętnie o jakiej porze dnia.
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~wozio 1 godzinę i 47 minut temu
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mnie suszarkom przy prędkości ponad 190 nie łapią, bo to urządzonko trzyma do 145km/h, szybkiej i
bezpiecznej jazdy!!!
odpowiedz
pokaż 3 ukryte odpowiedzi

~lolz 1 godzinę i 24 minuty temu
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"rosyjski Simicon" i wszystko jasne haha
odpowiedz
~stanislaw504 1 godzinę i 36 minut temu
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To państwo jest nielegalne, Jałta była nielegalna, a więc ...
odpowiedz
~kris 1 godzinę i 36 minut temu
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0

Dopóki w Polsce Policja nie będzie przestrzegać prawa, a Sądy surowo karać Policjantów łamiących prawo
trudno wymagać od przeciętnego Kowalskiego, że on będzie prawo szanował i respektował. Policjantom życzę
sukcesów osiąganych zgodnie z prawem, a Sędziom odwagi w karaniu przedstawicieli służb, którzy mają prawo
za nic: tych, którzy je łamią i tych, którzy ich do tego namawiają (sprawstwo kierownicze).
odpowiedz
~f 1 godzinę i 39 minut temu
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to okradają nas od 2007 czy jak
odpowiedz
~Bisia (12:13)
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wszelkie chwyty na piratów drogowych powinny być dozwolone, dobry kierowca i tak jeździ przepisowo więc mu
to nie przeszkadza
odpowiedz
pokaż 9 ukrytych odpowiedzi

~jajcarz (12:43)
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Do tego taki drobiazg, teoretycznie jak policjant powie że przejechałeś na czerwonym to nawet jak przejechałeś
na zielonym ale nie masz świadków to na 99% w sądzie przegrasz. Z pomiarami jest to samo. Nie ważne kogo
mierzyli, ważne kogo zatrzymali i żeby dał sobie wmówić, ze to jego pomiar i przyznał się do winy. Jak ktoś
rozbije szybę to policjanci muszą udowodnić że to on, a jak powiedzą że przejechał na czerwonym to podejrzany
musi udowadniać, że jest niewinny. To są właśnie jaja.
odpowiedz
pokaż 4 ukryte odpowiedzi

~stary lucjusz 1 godzinę i 44 minuty temu
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Nie piszcie takich rzeczy bo młode cymbały będą nagminnie przekraczać prędkość i pozabijają wasze rodziny
odpowiedz
~smiech na sali 1 godzinę i 45 minut temu

1
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to żebym zmierzył np czy pojazd jest odpowiednio długi zgodnie z przepisami to miara którą do tego użyję na
zidentyfikować pojazd który zmierzę??? jaja jakieś....Nie zbadane są wyroki Boskie i Sądów Polskich...
odpowiedz
~rem 1 godzinę i 50 minut temu
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Banda Działoszyńskiego zamiast przestrzegać prawa oszukuje kierowców i łamie prawo .Wszystkie mandaty
wystawione na podstawie tych mierników powinny być natychmiast zwrócone !!!!!!!!!!!!
odpowiedz
~sandra 1 godzinę i 52 minuty temu
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nie ma to jak odświeżyć wiadomości już pół roku temu o tej sprwie gadali w tv
odpowiedz
~kuba (13:02)
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Iskra-1 nielegalna . Sąd wie, kierowcy wiedzą, ale czy wie policja ? Kto im to powie ? Może komendant główny
policji ? Mam wątpliwości czy też wie .
odpowiedz
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